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        ނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމި
 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 

 ގަވާއިދު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ،ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި
 
   1ބާބު 

 ތަޢާރުފު

 
ރާއްޖޭގެ މަސްެވރިކަމުގެ (ދިވެހި 2019/14ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ގަވާއިދަކީ މި (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

 އާއި،(އ)  ވަނަ މާއްދާގެ 29އާއި،  ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާ 22 ގެ ޤާނޫނު)

ވަަނ  86އަދި  ގެ (ހ)ވަަނ މާއްދާ 44 އި،އާ ގެ (ހ)ވަަނ މާއްދާ 33

ފައިވާ ދައިށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ހައަދަށުން މިނިސްޓްރީ(ހ) ގެ  ގެމާއްދާ

 ގަވާއިދެކެވެ.

 ،ިހންގައި ،ރާވައި މަސްވެރިކަން ހިބަރުގެކިޔާނީ [ ގަވާއިދަށް މި (ށ)  

 އެވެ.ގަވާއިދު]  ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުުރމުެގ  ،ކީދަޞަޤުގަވާއިދުގެ މަ މި .2 ދު ޞަ ޤުގަވާއިދުގެ މަ

 ފައިދާ ަމސްެވރިކަމުގެ ހިބަރުގެ އި ކުރެވޭދިވެހިރާއްޖޭގަ ،ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރުމާއި

ހިބަރުގެ  ލިއްބައިދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހި މުއްދަތަކަށް ދިގު

ގައި، ަމސްވެރިކަމާ ގުޅުްނހުރި ޙަރަކާތްތައް ރާވައި، ހިން ،މާއިމަސްވެރިކަ

 ލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ. ސޫއުބެލެހެއްޓުމުގެ 

މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ން ފަށާނީ، ދިވެހިށް ޢަމަލުކުރަގަވާއިދަ މި (ހ) .3 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 ގެ ަގވާއިދު މި  ،ަނމަވެސް ވީ ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

       ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހި ،ފަށާނީ މަލުކުރަންބާބަށް ޢަ ވަނަ 3
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 މަްސދުވަސް) ނުވައެއް( 9 ފެށިގެން ތާރީޚުން ޝާއިޢުކުރާ ގަވާއިދު މި

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން ހަމަވާ

ަގވާއިދުގެ  މި  ،ވެސްަނމަ އޮތް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފައި (ނ)  

   ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި  ،ަމލުކުރަން ފަށާނީޢަވަަނ މާއްދާއަށް  18

(ބާރަ) މަސްދުވަސް ހަމަާވ  12ށިގެން ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެމި ގަވާއިދު 

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 
 

   2 ބާބު

 އުފެއްދުން އެއްކޮމިޓީ ލަފާދޭ މެނޭޖްކުރުމަށް މަސްވެރިކަން ގެހިބަރު

 
 ކުރުމާއި  ތަންފީޛުމެޭނޖްކުރުމުެގ ޕްލޭންހިބަރުގެ މަސްވެރިކަްނ  (ހ) .4 ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލުން 

މި ަގވާއިދަށް  ލަފާ ދިނުމަށްޓަކައި ނިސްޓްރީއަށްތުން މިގޮމުރާޖަޢާކުރުމާ ުގޅޭ

 ގެމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި [ހިބަރު(ތިނެއް)  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ލަފާދޭ ކޮމިޓީ] އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.ށް ކުުރމަމަސްވެރިކަން މެނޭޖް

 ބަރުންންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީއަށް މެ މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

 ޢައްޔަންކުރާނީ މިނިސްޓަރެވެ.

ކޮމިީޓ ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  މި މާއްދާގެ (ހ) )ނ(  
 އެކުލަވައިލަންވާނީ ތިރީގައިވާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

ކުާރ  މުޤައްރިރު (މިނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒް ޑިޕާޓްމަންޓް ަތމްސީލު  )1(   
 ؛މަންދޫބެއް)

 ؛ކުރާ މަންދޫބެއް .އައި ތަމްސީލުއެމް.އެމް.އާރް )2(   

(ތިނެއް)  3ކުރާ  ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލު )3(   

 ؛މަންދޫބުން

    ކުރާ  ފަރާތްތައް ތަމްސީލު ޕްރޮސެސްކުރާހިބަރުގެ ބާވަތްތައް  )4(   

 ؛މަންދޫބުން(ދޭއް)  2

ޓް ޗޭންޖް އެްންޑ ކްލައިމެ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް )5(   

 ؛އްަމންދޫބެ ކުރާ ތަމްސީލު  ޓެކްނޯލޮޖީ
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ކުާރ  މިނިސްޓްރީ އޮްފ އިކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮްޕމަންޓް ތަްމސީލު  )6(   

 ؛އްމަންދޫބެ

 އަދި ؛އްކުރާ މަންދޫބެ ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލު  )7(   

 .މްޢިއްޔާއެއްރީކޮށްފައިވާ ކަމާގުޅޭ ޖަދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަ )8(   

ވަަނ  8ވަނަ ނަންބަރު އަދި  4ވަނަ ނަންބަރާއި،  3 މާއްދާގެ (ނ) ގެ  މި )ރ(  
 ކުރިަމތިލުމުގެ  މެންބަރުކަމަށްކޮމިޓީގެ  ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލައި މިިނސްޓްރީން އާންމުކޮށް އަންގަިއ އިޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށް ހުޅުވަ
 އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.

 މެންަބރުކަމަށް ޮކމިޓީގެ މަތިން ގޮތުގެ ) ގަިއ ބަޔާންކުރާރމި މާއްދާގެ ( )ބ(  

ލަިއ މިިނސްޓްރީން ކުރާ އިޢުލާނުގައި އަްނނަނިިވ އިކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވަ

 ާވނެއެވެ.ންކަންކަން ހިމަނަ

 ؛ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް )1(   

 ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ހޮުވމުގައި މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް ދޭލަފާ )2(   

 އަދިލު؛ ސޫއު

ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ހުށަނާޅައިފިނަަމ،  )3(   

 ހޮވުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ ުއސޫލު. ބަރުންންމެ

ވަނަ ނަންބަރު  4 ވަނަ ަނންބަރާއި، 3ގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)  4މި ގަވާއިދުގެ  .5 ކޮމިޓީގެ ދައުރު 

       މުއްދަތަކީ  ދައުރުގެ މަންދޫބުންގެ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 8އަދި 

 ދައުރު (ދޭއް)  2 ވިދިވިދިގެން ބަރުންނަށްންމެ މި އަދި. ވެއަހަރުދުވަހެ (ފަހެއް) 5

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ އަދައެއް

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން 

 ބެލެހެއްޓުން 
ަމސްެވރިކަން، ރާވައި،  މިނިސްޓްރީގެ ބަލަހައްޓާނީ ކަންކަން ރީއިދާ ކޮމިޓީގެ .6

 .ްނނެވެސެކްޝަނު ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ

 ފަހަރު ބާއްވަންވާނެެއވެ.އެްއ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް މަދުވެގެން އަހަރަކު  (ހ) .7 ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް 

ަނމަވެސް، އަވަްސ  އޮތް އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިގަިއ  މި މާއްދާގެ (ހ) )ށ(  

ހައްލު ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި ޚާއްޞަ ޖަލްސާތަކަށް މުޤައްރިރަށް 

 ގޮވައިލެވިދާނެއެވެ.

 (ހައެއް) މެންބަރުންނެވެ. 6ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއްެގ ކޯރަމަކީ  )ނ(  
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ނާޢަތުގެ ޞި ،ކޮމިޓީން ބޭނުންވެއްެޖ ހިނދެއްގައި ކަމާުގޅޭ މާހިރުންނާއި (ރ)  

ކަމާގުޅޭ ަސރަޙައްދީ  ،ސަރުކާރުގެ ކަމާުގޅޭ އިދާރާތަކާއި ،މަންދޫބުންނާއި

ޖަލްސާތަކުގަިއ ބައިވެރިވުމަްށ  ކަށްޖަމާޢަތްތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީނުވަތަ 

 ދަޢުވަތު ދެވިދާނެއެވެ.

ލަފާދޭ  ށްން މެނޭްޖކުރުމަލާ [ހިބަރު ަމސްވެރިކައިގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވަ މި .8 ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ވަނީއެވެ.މިއް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިލިއްޔަތުތައޫމަސްކޮމިޓީ] ގެ 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރެވޭ މިންވަރު ބެލުމާިއ ހިބަރު މަސްވެރިކަން މެޭނޖްކުރުމުގެ  (ހ)  

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފުސީލު އަހަރަކު އެއް ފަހަރު މިިނސްޓަރަށް 

 އެރުވުން؛

ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަމާގުޭޅ ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ  )ށ(  

 ކުރުން؛ޢާރިޕޯޓްތައް މުޠާލި

  ،ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަމާގުޭޅ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ރިޕޯޓުތަކުންނާއި )ނ(  

 ނާއި،ކަމާ ގުޭޅ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުން

ބައްދަލުވުންތަކުން ނެރެވޭ ނަތީޖާތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން، މަޝްވަރާ 

ގޮތުން މިނިސްޓްރީައށް ލަފާ ބެހޭ އަޅަންޖެހޭ މެޭނޖްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ

 ދިނުން؛

ވާމީ ފެންވަރުގައި ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަމާިއ ޤުސަރަޙައްދީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަ (ރ)  

ށް އަާޅ ފިޔަވަޅުތަްއ ޤައުީމ މަސްވެރިކަމުެގ ވިޔަފާރި މެނޭޖްކުުރމަ

 ފެންވަރުގައި ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުން؛ އަދި

ޕްލޭްނ ތަންފީޛުކޮށް، މުާޠލިޢާކޮށް  ހިބަރު މަސްވެރިކަްނ މެނޭޖްކުުރމުގެ (ބ)  

 މުރާޖަޢާކުރުމާ ުގޅޭގޮތުން މިިނސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުން.

 މެންބަރުން ވަކި ކުރުމާއި

 ވަކިވުން 
ގެ ދަށުން ކޮމިޓީއަށް ޢަްއޔަންކުރާ  ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) 4މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .9

ކުރުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަ ކުރާ ކަމަްށ ގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކޮމިޓީ މެންބަރެއް

(ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2019/14ވާނަމަ، ނުވަަތ ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

ށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަ

މެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭންގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް މަސްވެރިކަމުގެ 

ހިންގައިފިނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، ައދި މީެގ 
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އިތުރުންވެސް މިިނސްޓްރީގެ ެމންޑޭޓް ތަންފީޛުކުރުމުގައި މިނިްސޓްރީއަށް 

ވަކިކުރުމުެގ އެ މެންބަރަކު  ދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާ ނަމަ،ދަތިވާ ފަ 

 އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ން ވަކިވުމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ލިޔުމުްނ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ކޮމިޓީ (ށ)  

 ފަރާތެއް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުްނ ވަކިވާނެއެވެ. ހުށަހެޅުމުން އެ 

(ށ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  އާއިދާގެ (ހ) މި މާއް (ނ)  

މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެޭވ ނުވަތަ ވަކިވާ މެންބަރުންގެ ަބދަލުގައި 

އައު މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާީނ ހިނގަމުންދާ ދައުރުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށް 

  ވެ.ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެ  4މި ގަވާއިދުގެ 

 
  3 ބާބު

 ދިނުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ލައިސަންސް

 
މަސްވެރިކަމުގެ ވިަޔފާރީގައި  ހިބަރުގެމަސްވެރިކަމުގައްޔާއި  ހިބަރުގެ (ހ) .10 ނެގުން  ލައިސަންސް 

ކުަރންވާީނ  ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން އެކަން

 .ުގމަށްފަހުގައެވެއެކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލައިސަްނސެއް ނެ

 ބޭނުމަށް ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ުއޅަނދުފަހަރު؛ ވިޔަފާރީގެ )1(   

ހިބަުރ  އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށްވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ  )2(   

ކާއި ފަރާތްތަ އިޕްރޮސެސްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހަ

 ތަންތަން.

ބަޔާންކޮށްފައި ވީ  ހެންގައި އެވަނަ ނަންބަރު 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  )ށ(  
ނަމަވެސް، އަްނނަނިވި ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ތަންތަނުން މިގަވާއިދުގެ ދަށުން 

 ލައިސަންސެއް ނަގާކަށް ުނޖެހޭނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް  )1(   
އްުކމަށް ަމހުެގ ފިޔަވައި ހަމައެކަނި އެތެރޭގެ ބާޒާރުތަކުގައި ވި

އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށް، ފަރުދީ ފެންވަރުގައި އަމިއްލަ 
ފަރުދުން ހިންގާ މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިްނ 
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މިންވަުރ (ޑެއިީލ މަހުގެ ތަނެއްގައި ޕްރޮސެސްކުރެވޭ  ދުވާލަކު އެ
ނުވަތަ ދުވާލަކު އެތަނަކަށް ަގނެޭވ  ޕްރޮސެސިންގް ކެޕޭސިޓީ)

 އަދި  ކިލޯއަށްވުރެ ުކޑަ ތަންތަން؛ 200 ންވަރުމަހުގެ މި 

 .  ފަރާތްތައް ޚިދުމަތްދޭ ކާބޯތަކެތީގެ ފަދަހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް  )2(   

މަސްވެރިކަން  ހިބަރުގެހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ( މި މާއްދާގެ )ނ(  

 ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ  ،އެހެން މަސްވެރިކަމެއް ރާވައި އިފިޔަވަ

ވާީނ  އަމާޒުކޮށް މަސްވެރިކަންކުރަންގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓާ ބާވަތަކަށް

 މަސްވެރިކަމަކަްށ ޚާއްޞަ ލައިސަންސެއް ނަގައިގެންނެވެ. އެ

ިމ މާއްދާގެ  ،) ގަިއ އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަެވސްނމި މާއްދާގެ ( )ރ(  

ސެއް ިލބިފައިވާ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަން 

ބޭނޭ ނުވަތަ ނެގޭ ެއހެނިހެްނ  ، ހިފޭ މަސްވެރިކަމުގައި ހިބަރުގެފަރާތަކުން 

 ވިއްކިދާނެއެވެ. އިލަކަނޑުގެ ދިރުންތައް އިތުރު ލައިސަންސަާކ ނު

ިމ މާއްދާގެ  ) ގަިއ އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް،ރ( މި މާއްދާގެ )ބ(  

ކުރުމުެގ މަސްވެރިކަންކޮށްފައިވާ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން 1(ހ) ގެ 

އްގެ ތެރޭގައި ބާނާ މަހުެގ ދުވަހެއަހަރު ،ލައިސަންސް ނަގަންޖެހޭ ފަރާތަކުން

އަށްވުރެ ބޮުޑ ބައެއް އެެހން މަސްެވރިކަމެްއ  %20ދަނުގެ ޖުމްަލ ބަރު

ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓާ ބާވަތެއް  ،ރާވައި

އެ ބާވަތަކަށް ޚާއްޞަ  ،ތަކެއް ހިއްސާކުރާނަމަނުވަތަ ބާވަތް

 ކުރުމުެގ ލައިސަންސެްއ ނަގަން ާވނެއެވެ.މަސްވެރިކަން

ންކޮށްފައިވާ ލަިއސަންްސ ވަަނ ަނންބަރުގައި ބަޔާ 2މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ  )ޅ(  

ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮސެސްކުރުމުެގ ހަރަކާތް ހިންާގ ކޮންެމ ނަގަން

 ލިޓީއަކަށް ވަކި ލައިސަންސެއް ނަަގންވާެނއެވެ.ސައިޓަކަށް ނުވަތަ ފެސި

ލައިސަންސަށް އެދުމާއި، 

 ،އައުކުރުމާއި ،ދޫކުރުމާއި

 ބާޠިލުކުރުން 

ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ނުވަތަ ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ލައިަސންސަްށ  (ހ) .11

ދު ގަވާއި ،ބާޠިލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ،އެދުމާއި، ދޫކުރުމާއި، އައުކުރުމާއި

ަމސްވެރިކަމާ ުގޅުންހުިރ  ،(މަސްވެރިކަމާއި R-92/2020ނަންބަރު 

އެހެނިހެން ހަރަކާތްތަކަށާއި އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާިއ 

ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޖުރާއަތުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ލައިސަްނސްތައް  10އިދުގެ ގަވާ މި (ށ)  

ދިޔަ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި ނުމުގައި، އެ ފަރާތުން ފާއިތުވެ އައު ކޮށްދި
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ތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރަްށ ރިޢާޔަތް ޠުލައިސަންސްގެ ޝަރު

 ކުރެވޭނެއެވެ.

ލައިސަންސަށް އެދުމުގެ ކުރިން 

ން ޔަޤީން ފުރިހަމަވެފައިވާކަ

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

ހިބަރު ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލަިއސަންސަށް އެދި ހުށަހެުޅމުގެ ކުރިން،  (ހ) .12

ޕްރޮސެސްކުރާ ތަނަށް މޯލްޑިްވސް ފުްޑ އެންްޑ ޑްރަގް ޮއތޯރިޓީން 

ފިކެޓެއް އޮތްކަން ލައިސަންސަްށ އްޙަ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓުދޫކޮށްފައިވާ ޞަ

 ތުން ޔަޤީން ކުރަންވާނެއެވެ.އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާ

ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަންްސ ދޫކުރުމުެގ ކުރިން ޕްރޮެސސްކުރާ ފަރާތަކީ  (ށ)  

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން، ނުވަަތ ޕްރޮސެސްކުާރ ފަރާތަކީ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ، 

ވިޔަފާރިއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަރޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާިރއެއްކަން  އެ

 ން ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަްސވެރިކަން ކުރުމުެގ  10މި ގަވާއިދުގެ  .13 ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތައް

ފަރާތްތަކުން،  ލައިސަންސާއި ޕްރޮސެސްކުުރމުގެ ލައިސަްނސް ލިބިފައިވާ އެންމެަހއި

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1ލު ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި، ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ

 ލައިސަންސްގެ އާްނމު ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  

ަވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  10ގަވާއިދުގެ  މި (ހ) .14 ލައިސަންސްގެ މުއްދަތާއި ފީ 

ގަިއ  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަުލ  މި  ،ލައިސަންސްތައް ދޫކުރަންވާނީ

 ފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފީ ނެގުމަށް ފަހުގައެވެ.ބަޔާންކޮށް

     މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ަގވާއިދުގެ (ށ)  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  10

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ލައިސަންސް ފީ ނަގަްނ 

(ބާރަ)  12މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުްނ ފެށިގެން  ،ފަށާނީ

 ވެ.ނެދުވަސް ފަހުންމަސް
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   4ބާބު 
 ން ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައްމަސްވެރިކަ ހިބަރުގެ

 
ކަފިވާ ިހސާބަށް      ތިރީ ތުންގަނޑު ފެށޭ ހިސާބުން ފެށިގެން ނިގޫފަތްގަނޑު ދެ (ހ) .15 ސައިޒް ލިމިޓް 

 ،(ފަސްދޮޅަސް) ެސންޓިމީޓަރު ަހމަނުާވ ހިބަރުގެ ބާވަތެްއ ިހފުމާއި 60

ބޭނުމާއި، އެއްވެްސ ގޮތަކަށް އުަޅނދުގައި ބެހެއްޓުމާއި، ރައްކައުުކރުމާއި، 

 ،)ޓްރާންޝިޕްކުރުން(އުޅަނދަކަށް ގެންދިޔުމާއި  ދުއްވާ އެހެން ކަނޑުގައި

ވިޔަފާރި ވަތަ އެއްަގމަށް ގެންދިއުމާއި، ލޭންޑިންގް ފެސިލިޓީއަކަށް ނު

މަީކ ޕްރޮސެްސކުރު ްނ ނުވަތަގައި ބެހެއްޓުނެއްޕްރޮސެސްކުާރ ތަ ،މާއިކުރު

ގައި ދައްކައިދީފައި  3މަނާ ކަމެކެވެ. ހިބަރުގެ ދިގުމިން ބަލާނެގޮތް ޖަދުވަލު 

 އެވަނީއެވެ.

މި ގަާވއިދުގައި  ނަމަެވސް،ވީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި (ށ)  

އަާމޒުނުކޮްށ އް ހިބަރުެގ ބާވަތެ ސައިޒް ިލމިޓަކާ ޚިލާފަށްބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ހިފިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އެ ފަރާތެއް މި މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފުވީ 

އަދި ައމާޒުނުކޮށް ހިޭފ ިމ ބާވަތުގެ މަސް،  ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 ތެއްގެ މަތިން ލަްސނުކޮށް ދޫކޮށްލަން ވާނެއެވެ.އެންމެ ގެއްލުްނ ކުޑަވާ ގޮ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެްސ، ހިބަރުގެ  (ނ)  

މަސްވެރިކަން ރާވައި، ިހންގައި، ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސަިއންޓިފިކް 

މަޢުލޫމާތާއި ހިބަރުެގ ޙަޔަވިއްޔާތާ ގުޅުންހުިރ އެހެނިހެްނ ަމޢުލޫމާތު 

ަނންބަރު  އްކުރުމަށް މިިނސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރާ ދިރާސާތަކާއި، ގަވާއިދު އެ

2020/R-100 )ެކަނޑާއި  ތެރޭގައި ސަރަޙައްދުގެ ކަނޑުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގ 

ގެ ދަށުން  )ގަވާއިދު ބެހޭ ކުރުމާ ދިރާސާ ވަސީލަތްތަކުގެ ޤުދުރަތީ ކަނޑުގެ

 ދިާރސާތަކުގެ އްޙަ ހުއްދައެއް ލިބިގެން ކުރާޞަމިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ 

ހިބަރުގެ ބާވަތްތައް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސައިްޒ  ގާ ބޭނުމަށް ނަ

 ލިމިޓްތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

ޕްރޮސެސްކުރުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް 
ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  10މި ގަވާއިދުގެ  .16

އިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮސެސް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާީނ ލައިސަންސެއް ނަގައިފަ

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެްނޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ) އިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 

 މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް 
ރުގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކުން މަްސ ހިބަރާއި ހިބަ (ހ) .17

ނުވަަތ ޕްރޮސެްސކުރުމުެގ  މަސްވެރިކަްނ ކުރުމުގެ ގަންނަންވާނީ 

 ލައިސަންސެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ.

އެކްސްޕޯޓު ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ހިބަރާއި ހިބަރުގެ އުފެއްދުންތައް  (ށ)  

ގެ ބާވަތްތަކާއި، ކޮްނމެ ބާވަތެއްގެ ިމންވަރު ބަންދުކުރާ ޕެކޭޖުތަކުގައި، ަމހު

(އަދަދާއި ބަރުދަން) އަދި އެކްސްޕޯޓަރުގެ ތަފުސީލު ސާފުކޮށް އެނގޭނޭހެްނ 

 ލޭބަލް ކުރަންވާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓު ކުރާ ހިބަރާއި ހިބަރުގެ އުފެއްދުންތައް ބަންދުކުރަންވާނީ،  (ނ)  

އަާޅ މިންަގނޑުތަާކ މޯލްޑިވްްސ ފުޑް އެްނޑް ޑްރަްގ އޮތޯރިޓީން ކަނޑަ

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

އެކްސްޕޯޓުކުރާ ހިބަރާއި ހިބަރުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓަކަށް  (ރ)  

ބުނެވިދިޔަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕެކިންްގ ލިސްޓެއް އެކްސްޯޕޓަރުން 

ތައްޔާރުކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި ތަންފީޛީ އޮފިސަރެއް ނުވަތަ ފިޝަރީޒް 

 ރޭންޖަރެއް އެދިއްޖެ ހާލަތުގައި ޕެކިންްގ ލިސްޓު ދައްކަންވާނެއެވެ.

ާއ ] އުޫސލު ހުށަެހޅުމާބެހޭ ރިކޯޑުކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު މަސްވެރިކަމާބެހޭ[ (ބ)  

މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ޕްރޮސެސްކުާރ ފަރާތްތަކުން އެއްގޮތަށް 

ގެ އުފެއްދުންތައް މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން ހިބަރާއި ހިބަރުއެއްކުރާ 

އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކުން ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު 

މިނިސްޓްރީ ފިޔަވައި އެެހން ފަރާތަކާ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްަދ ނެތި ހިއްާސ 

 ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

މެ ޝިޕްމަންޓަކަށް އެކްސްޕޯޓުކުރާ ހިބަރާއި ހިބަރުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ކޮން (ހ) .18 ކެޗް ސެޓުފިކެޓު 

 މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ކެޗް ސެޓުފިކެޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

ކެޗް ސެޓުފިކެޓު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނީ [ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަްމ  (ށ)  

 ކެޔޮޅު] މެދުވެރިކޮށެވެ. –

-/20 ކެޗް ސެޓުފިކެޓަކަށް  މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ކޮންމެ (ނ)  

 ) ރުފިޔާގެ އިދާރީ ފީއެއް މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. ހިވި(

 މިނިސްޓްރީއަށް މަޢުލޫމާތު

 ފޮނުވުން 
 ަމސްވެރިަކންކުރާ ލިބިގެން  ލައިސަްނސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި (ހ) .19

 މިނިސްޓްރީގެ މަޢުލޫމާތު ލޮގްފޮތުގެ ނުވަތަ މަސްރިޕޯޓު ،އުޅަނދުފަހަރުން
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 ަމޢުލޫމާތު މަސްވެރިކަމާބެހޭ[ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އިވެބްސައިޓުގަ

 މަތިން  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ] ުއސޫލު ހުށަހެުޅމާބެހޭ ރިކޯޑުކުރުމާއި

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  10މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

 ަތފުސީލު ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ވާ ފަރާތްތަކުން މަސް ލައިސަންސެއް ނަގައިފައި

 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓުގައި މިނިސްޓްރީގެ، )ރިޕޯޓު ޕާޗޭސް(

ގަިއ ] އުސޫލު  ހުށަހެޅުމާބެހޭ  ރިކޯޑުކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތު  މަސްވެރިކަމާބެހޭ [

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް މަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ރާއި ހިބަރުގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކުން  ަމްސ ހިބަ (ނ)  

ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު (ޕާޗޭސް ރިޕޯޓު)، މިިނސްޓްރީގެ ވެބްަސއިޓުގައި 

 ރިކޯުޑކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތު މަސްވެރިކަމާބެހޭ[ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 

 މިނިްސޓްރީއަށް މަތިން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ]އުސޫލު ހުށަހެޅުމާބެހޭ

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 
  



 ގެ ގެޒެޓްދިވެހިސަރުކާރު                R-62/2021 ގަވާއިދު ނަންބަރު:              133 އަދަދު:           50 ވޮލިއުމް:
 

  13 

 
   5ބާބު 

 ފިޔަވަޅު އެޅުންގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމާއި 
 

ނުވަތަ  ންކުރު ފައިވާ ކަމެއްޅައިަކމަށް ކަނޑައަ  ކަމެއް މި ގަވާއިދުގައި މަނާ  (ހ) .20 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 

         ކަމެއް  ކަމެއް ވަިކ ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް 

ކުރުން އަދި  ގޮތަކަށް ނޫން ެއހެން ފައިވާ ގޮތްޅައިގަވާއިދުގައި ކަނޑައަ މި

 ޚިާލފުވުން  ތަކާޠުޝަރުޝަރުޠަކާ ނުވަތަ  ލައިސަްނސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ މި

 ބެލެވޭނީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ފަރާތަކަށް  މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ މި )ށ(  

މަސްވެރިކަމުގެ (R-74/2020 ގަވާއިދު ނަންބަރު ޔަވަޅު އަޅާނީ، ފި

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި 

ގޮތުގެ  ތަކާ އެއްގޮތްވާތުޢަގައިވާ އިޖުރާ )ޖޫރިމަނާކުރުމާބެޭހ ގަވާއިދު

 .މަތިންނެވެ

 އެޅޭ ފިޔަވަޅު  އިދާރީ ނުވަތަ ކުށްތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި )ނ(  

 ގޮތުގެ  ގައިވާ  5 އާއި  4 ޖަދުވަލު އަޅާނީ ފިޔަވަޅު ހަރަކާތްތަކަށް

 .މަތިންނެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއް  10މި ގަވާއިދުގެ  (ރ)  

  ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ފިޔަވައި، އެހެން ފަރާތަކުން މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު 

ގައިވާ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ ވަނަ ަނންބަރު 9ނުވަތަ  ވަނަ ނަންބަރު 5 ގެ 4

އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫްނ (ފަސްހާސް) ރުފިޔާ -/5000ޖޫރިމަނާކުރެވޭީނ 

 އަދަދަކުންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއް  10މި ގަވާއިދުގެ  )ބ(  

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް މާއްދާގެ (ހ) ގަ މިލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން 

ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ނަމަ، އެކޮށްފިތަކުރާރުކޮށް ތިންވަނަ ފަހަރަށް 

ކަށް ލައިސަންސައައު ފަރާތަކަށް  ލައިސަންސް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ

މަްސދުވަސް (ތިނެއް)  3ލައިސަންސް ބާޠިލު ކުރި ތާރީޚުގެ ހެޅޭނީ އެދި ހުށަ

  ފަހުންނެވެ.
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  6ބު ބާ

 މާނަކުރުން
 

ގޮތުން،  ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ ޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް، އެފުމި ގަވާއިދުގައި ލަ .21 މާނަކުރުން 

ގަވާއިދުގައި އަންނަނިވި  ނުވާހައި ހިނދަކު، މި އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަކަނޑައެޅިގެން 

ބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ޒުތަކާއި ޢިފުއެވަނީ، އެ ލަ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ަކންކަން  އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް ] މިނިސްޓްރީ[ (ހ)  

 މަސްއޫިލއްޔަތު ކަންަކމުގެ ެއންމެހައި  މަސްވެރިަކމުގެ ހިމެނޭގޮތުން

 .ވުޒާރާއަށެވެ ސަރުކާރުގެ ވާލުކޮށްފައިވާހަ

އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ަކންކަްނ  ފައި އެވަނީ،ަކމަށް ބުނެ ]ރމިނިސްޓަ[ (ށ)  

ހިމެނޭގޮތުން މަސްވެރިަކމުގެ ެއންމެހަިއ ކަންަކމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު 

 ވާލުވެފައިވާ ވަޒީރަށެވެ.ހަ

ޤާނޫނު  ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް ]މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭންމަސްވެރިކަމުެގ [ )ނ(  

ގެ ތިންވަަނ  )ގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމު( 2019/14ނަންބަރު 

  ،ބަލަހަްއޓައި ގައި ބާބާ ގުޅިގެްނ މަސްވެރިކަްނ ރާވައި، ހިން

 ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅޭ ޕްލޭނަށެވެ.

ޤާނޫނު  ،[ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދު] ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ރ(  

     (ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ  96/6ނަންބަރު 

) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ކަނޑާިއ ޤާނޫނު

އާކިޕެލެޖިކް ކަނޑާއި ސަރަޙައްދީ ކަނޑު އަދި ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ 

 ކަނޑަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،[ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދު] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ބ(  

ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 3ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށެވެ.

      ،ބުނެފައި އެވަނީބޭނުމަށް މަސްވެރިކަންކުރުން] ކަމަށް  ގެ[ވިޔަފާރީ (ޅ)  

   މާލީ ަމންފާއެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަންކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫުނ ަނންބަރު:  ،ންފީޛީ އޮފިސަރު] ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ[ތަ (ކ)  

ގެ ދަށުން ހަދާ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) 2019/14
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  57ޤާނޫނުގެ  ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެ

 ށެވެ.ކަކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންެމ އޮފިސަރަ

 ޤާނޫނު ަނންބަރު ،ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރު] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ[ (އ)  

ވަނަ ާމއްދާގެ  58ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ޤާނޫނު 2019/14

 ކަށެވެ.އައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަ ދަށުން، މިނިސްޓްރީން

 ] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:މަސްވެރިކަންކުރުން[ (ވ)  

 ؛ބޭނުމަށް ަމސް ހޯދުން ،މެުރމަށާއި ،ނެގުމަށާއި ،ހިފުމަށާއި )1(   

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

 ؛މަސައްކަތްކުރުން

މެރުން ، ނެގުން، ހިފުން، ހޯދުން މަސް ނަތީޖާއަކީ ކަންކަމުގެ އެ )3(   

ނުވަތަ މަސް ބޭނުންކަމުގަިއ ހިމެޭނ އެނޫންވެސް އެެހްނ 

 ؛ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން

ށް ބޭނުންކުާރ މަސް ޖަމާކުރުުވމަ، ިހމެނޭގޮތަށް ]ބީކަން ރޭޑިއޯ[ )4(   

ހޯދުން ، އާލާތް ނުވަތަ އެގްރިގޭޓްކުރުމާގުޅޭ ސާމާުނ ބެހެއްޓުން

 ؛ނުވަތަ އަނބުރާ ހޯދުން

        މޫދުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށެއްގެ އެއްގަމުގައި )5(   

    ، ވަނަ ނަންބަރާއި) 2(، ) ވަަނ ނަންބަރާއ1ިމި މާއްދާގެ (

ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ) ވަނަ 4( އި،ވަނަ ނަންބަރާ) 3(

އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި އެއްވެްސ 

 ކަމެއް ހިންގުން.

ަމސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ  ،] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ[އުޅަނދު (މ)  

މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޢާންމު ގޮެތއްގައި 

ވަތަ މަސްވެރިަކމާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތެއް ހިްނގުމަށް މަސްވެރިކަން ނު

ބޭނުންކުރާ ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް އުޅަނދެއް، ކަނޑު ބޯޓެއް ނުވަތަ 

 އެނޫންވެސް އުޅަނދަކަށެވެ.
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ހިމެޭނ  މަޢުލޫމާތުމަސްވެރިަކމުގެ  އެވަނީ، [ލޮގްފޮތް] ކަމަށް ބުނެފައި (ފ)  

އަށް މިނިސްްޓރީ ށް ރެކޯޑުކޮ މަޢުލޫމާތު ގޮތުން، ަމސްވެރިކަމުެގ ދަތުރުގެ 

 ވަސީލަތަށެވެ.ފައިވާ ކަނޑައަޅައި ފޮނުވުމަށް

    ، ަމސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނެދއްގައި ،ވަނީ[ކެޔޮޅު] ކަމަށް ބުނެފައި އެ (ދ)  

 ށެވެ.ވާލުވެފައިވާ ފަރާތަހައެ ވަގުތަކު ހުރި އެންެމ އިސް ޒިންާމ 

 2019/14ންބަރު: ޤާނޫުނ ނަ ،ނީ[ކުށް] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ (ތ)  

ގެ ދަށުން ޤާނޫނު މި އާއި،ގަ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު)

އިދާރީ ، ފައިވާކުށެއް ަކމަށް ކަނޑައަޅައި ލާ ގަވާއިދުތަކުގައިލަވައިއެކު

 ކުށްތަކަށެވެ.

ގިނަ ުދވަހަށް  ،އެވަނީ] ަކމަށް ބުނެފައި ރޮސެސްކުރުން[ޕް )ލ(  

މަށް ނުވަތަ ބަންދުކުރުމަށް ނުވަތަ މަހަްށ ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޕެކެޓްކުރު

 ކަށެވެ.ރަކާތްތަހައެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ހިންގާ 

 ،ބިންބިމާއި ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ [ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަން] )ގ(  

 އެ ތަނެއްގައި: ،މާރާތްތަކާއި އެނޫންވެސް ތަންތަނާއިޢި

 ،ސާފުކޮށް ،ެގ އުފެއްދުންތައްޗަރުމަްސ ނުވަތަ އެކުއަކަލް )1(   

 ،ހިއްކައި ،ލޮނުއަޅައި ،ގަނޑުކޮށް ،ފިނިކޮށް ،ބަންދުކޮށް

ްނ ވެސް އެހެންގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެއި އެނޫން

 ނުވަތަ ؛ބޭރުގައި ވިއްކުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން

 ،ހިއްކައި ،ދަޅުގައި ބަންދުކޮށް ،ބަންދުކޮށް ނުވަތަ ޕެކެޓުކޮށް )2(   

ގަނޑުކޮށް ނުވަތަ އެނޫންެވްސ  ،ފިނިކޮށް ،ލޮނުއަޅައި ،ސާފުކޮށް

ބޭރުގަިއ  ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިންއެހެންގޮތަކަށް 

ެގ މަސް ނުވަތަ އެކުއަކަލްޗަރު ،ބޭނުމަށްޓަކައި ވިއްކުމުގެ

 އުފެއްދުންތައް ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާ ތަންތަން.

އްދަކަށް މަްސ ޙައެއް ސަރަ ،ވަނީފަތި] ކަމަށް ބުނެފައި އެ[އޮއިވާލި ކަނދު )ޏ(  

އި ނަގިލި ަލއިގެން ގެނައުމަށްޓަކައި ފެންމަތީގައި އޮޔާދެމޭގޮތަށް ކަނޑުގަ

 ހަރުކުރާ ބޮޔެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން އެއްޗަކަށެވެ.

، ކެޔޮޅު] ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ –އިންފޮމޭޝަން ިސސްޓަމް [ފިޝަރީޒް  )ސ(  

ރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ ހަރިކަމާއި މަސްވެރިަކމާ ގުޅުްނހުރި މަސްވެ

ރަކާތްތައް ހަރިކޯޑުކުރުމަށާއި މަސްވެރިކަމާިއ މަސްވެރިަކމާ ގުޅުންހުރި 
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 ދޫކުރުމަށް ިމނިްސޓްރީން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ލައިަސންސާއި ހުއްދަ

 ކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ނިޒާމަށެވެ.ޤާއިމު

ކްލަިއމެޓް ޗޭންޖް އެންްޑ ، އެންވަޔަރަންމަންޓް [މިނިސްޓްރީ އޮފް )ޑ(  

ޓާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ށްތިމާވެ ،] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީޓެކްނޯލޮޖީ

ވާލުކޮށްފައިވާ ސަުރކާރުގެ ހަކުރުމުގެ ޒިންމާ އެއިރަުކ ޛުތަންފީ

 ވުޒާރާއަށެވެ.

 ،ނީެއވަ [މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްމަންޓް] ކަމަށް ބުނެފައި )ޒ(  

ވާލުކޮށްފައިވާ ހައިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެއިރަކު 

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

ހިބަރުގެ ަމސްވެރިކަން މެނޭޖްުކރުމުެގ  ،[ކޮމިޓީ] ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ޓ(  

ތުން މިިނސްޓްރީއަށް ލަފާ ގޮމުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅޭ ކުރުމާއިޕްލޭން ތަންފީޛު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުަލވައިލާ  4ގަވާއިދުގެ   މިދިނުމަށްޓަކައި

 ކޮމިޓީއަށެވެ.

 އަްނނަނިވި ބާވަތްތަކަށެވެ.  ،[ހިބަރު] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ޔ(  

 ޕެސިފިކް ސެއިލް ފިޝް)؛-ފަންގަނޑު ހިބަރު (އިންޑޯ )1(   

 ތުންގަނޑު ހިބަރު / ކަންނެިލ ހިބަރު (ސްވޯްޑ ފިޝް)؛ )2(   

 ކަޅު މަްސހިބަރު (ބްލެކް މާލިން)؛ )3(   

 ޕެސިފިކް ބްލޫ މާލިން)؛-ނޫ މަސްހިބަރު (އިްނޑޯ )4(   

 .ގަޅިޖެހި ހިބަރު (ސްޓްރައިޕްޑް މާލިން) )5(   

ްސ މެރިްނ މޯލްޑިވް ،އެވަނީ [އެމް.އެމް.އާރް.އައި] ކަމަށް ބުނެފައި (ޕ)  

 ށެވެ.ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓަ

އުޅަނދު ދުއްވައިގެން ހޯދާ  ،ށް ބުނެފައި އެވަނީ[އޮޕަރޭޓަރު] ކަމަ (ޖ)  

ހުރި ހަވާލުވެއިޤުތިޞާދީ ނުވަތަ މާލީ ފައިދާ ލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ އުޅަނދާ 

    އެ އުޅަނދު ހިންގުމަށް ޒިްނމާކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އުޅަނދަށް 

 ފަރާތަށެވެ. ދޭ ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރާ ޝާދުރުއި
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 96/6ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް  ސަރަޙައްދީ ކަނޑު][ (ޗ)  

ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ

 ސަރަޙައްދީ ކަނޑަށެވެ.
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 1ޖަދުވަލު 

 

ލައިސަންސްގެ އާންމު ޝަރުޠުތައް   

 

 ޝަރުޠުތައް އާންމު ލައިސަންސްގެ ކުރުމުގެ މަސްވެރިކަން .1

 

ބޭއްވުން ސަންސްލައިއުޅަނދުގައި ) ހ(  

) ކޮޕީއެއް އެއްގޮތް ލާ ސްއަ ލައިސަންސްގެ  ނުވަތަ( ލައިސަްނސް ވަގުތެއްގައިވެސް ހުރިހާ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް

 އުޅަނދުގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ.

 

 ގޮތްމުގައި ޢަަމލުކުރަންޖެހޭމަްސވެރިކަންކުރު) ށ(

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ  96/6ނު ނަންބަރު: ހުރިހާ އުޅަނދެއްވެސް ހަރަކާތްތެރިވާންވާނީ، ޤާނޫ )1(

 ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ.

މާޔަތްކޮށްފައިވާ ޙިހިބަރުގެ މަސްވެރިކަްނ ކުރުމުގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްެވސް ޤާޫނނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުްނ  )2(

ބާވަތަކަށް އެންމެ  އެ، ، ބޭނުން ނުވަތަ މެރުން މަނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއް ހިފިއްޖެ ނަމަނުވަތަ ނެގުން

 ގެއްލުން ކުޑަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ލަްސނުކޮށް ދޫކޮށްލަން ވާނެއެވެ.

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުްނ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މުގައިކަހިބަރުގެ މަސްވެރި )3(

ށްގެން ފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން މަސްވެރިކަންކުރުމުގައި މަާނކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އާލާތެއް ބޭނުންކޮއިހަދަ

 ނުވާނެއެވެ.

 އަހަރުދުވަހެއްގެ  ،ފަރާތަކުން ނަގަްނޖެހޭ ލައިސަްނސް މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި )4(

 ިހންގައި  ،ރާވައި ަމސްވެރިކަމެއް  އެހެން  ަބއެއް ބޮޑު  އަށްވުރެ %20 ނުގެ ބަރުދަ ޖުްމލަ މަހުގެ ބާނާ ތެރޭގައި

 ޚާއްޞަ  ބާވަތަކަށް އެ ،ހިއްސާކުރާނަމަ ބާވަތްތަކެއް ނުވަތަ ބާވަތެއް ބަލަހައްޓާ ދަށުން ގަވާއިދެއްގެ ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ

 .ާވނެއެވެ ނަގަން ލައިސަންސެއް  މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ 

 ގެ މަސްވެރިކަްނ ކުރުމަކީ ަމނާ ކަމެކެވެ.ބަރުތަކުގައި ހިއްދުޙައަންނަނިވި ސަރަ )5(

 އިފައިވާ އެންމެހަށްދަށުން ޙިމާޔަތްކޮ ގަވާއިދެއްގެމަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދައިފައިވާ  (ހ)

 ؛ރަޙައްދުތައްސަ
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ކުރުްނ  އްދަކުން މަސްވެރިކަންޙަސަރަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ޤާނޫނަކުްނ ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން އެ (ށ)

 އްދުތައް؛ޙަމަނާކޮށްފައިވާ ސަރަ

ފައިާވ އިމަސްވެރިކަމުގެ ާއންމު ގަވާއިދު) ގައި ކަނޑައަޅަދިވެހިރާއްޖޭގެ ( R-75/2020ދު ނަންބަރު: ގަވާއި (ނ)

 އްދު؛ އަދިޙަ(ތިނެއް) ނޯޓިކަލް މޭުލ ވަށައިގެންވާ ސަރަ 3ގޮތުގެ މަތިން އޮއިވާލި ކަނދުފައްޗެއްގެ 

އުލާ ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށް ކަނޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޙަގޮތުން ނުވަތަ ކަނޑުެގ މާދިރާސާކުރުމުގެ  (ރ)

 އްދު.ޙަ(އެކެއް) ނޯޓިކަލް މޭލު ވަށައިގެންާވ ސަރަ 1ހަރުކޮށްފައިވާ ޑޭޓާ ބޮއެއްގެ 

 

 ) މަސް ރިޕޯޓް ފޮނުވުންނ(

 ޔަޤީންކުރަން ކެޔޮޅު އުޅަނދުގެ ންއޮތްކަ ލޮގްފޮތެއް  ވަގުތެއްގައިވެސް ހުރިހާ އުަޅނދުގައި މަސްވެރިކަމުގެ )1(

 .ވާނެއެވެ

ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެުޅމާބެޭހ  މަޢުލޫމާތުޝާއިޢުކޮށްފައިވާ [މަސްވެރިކަމާބެހޭ  ގައިވެބްސައިޓު މިނިސްޓްރީގެ )2(

އަށް ފޮނުވަމުްނ ގެންދާކަން ުއޅަނދުގެ ކެޔޮުޅ ގެމަތީން މަސްރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީއުސޫލު] ާއ އެއްގޮތްވާގޮތު

އްޙަ މަޢުލޫމާތު ަކމުގަިއ ޞަހަމަ އަދި ފުރި ތެުދ، މަޢުލޫމާތަކީ ހުރިހާ ފޯރުކޮށްދޭ މިގޮތުން  ން ވާނެއެވެ.ޔަޤީންކުރަ

އްޙަ ނޫން ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ޞަވަތަ ނު ނުދިނުމަކީ، ފޯރުކޮށް މަޢުލޫމާތުއަދި  ވާންވާނެއެވެ.

 ކުށެކެވެ.

 ވަރުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުންންޖަރުންނަށާއި ފިޝަރީޒް އޮބްޒާޒް ރޭތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށާއި ފިޝަރީ )ރ(

(ދިވެހިރާއްޖޭެގ  R/2020-75 ނަންބަރު ގަވާއިދު ،އާއި) ޤާނޫނު މަސްވެރިކަމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2019/14: ނަންބަރު ޤާނޫނު

ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނާއި ލިއްޔަތު އަދާއޫފަރާތުގެ ަމސް  އެ ،މަސްވެރިކަމުެގ އާންމު ގަވާއިދު) އާ ުގޅިގެން

ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކަންކަމުަގިއ  ވަރުްނ އަދި އެނޫްނވެސް ހުއްދަރޭންޖަރުންނާއި ފިޝަރީޒް އޮބްޒާ ފިޝަރީޒް

  ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

 މަނާ ހަރަކާތްތައް) ބ(

ދި އެފަދަ ހަރަކާތެއް އުޅަނދުގެ އަ. ނުވާނެއެވެ ހިންގައިގެން ކެޔޮޅު އުޅަނދުގެ ހަރަކާތެއް އެއްވެސް ފައިވާބަޔާންކޮށް  ތިރީގައި

 . ހިންގިޔަދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެފަޅުވެރިން

ނުވަތަ އެއްވެްސ ގޮތަކަށް  ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސައިްޒ ލިމިާޓ ޚިލާފަށް ހިބަރުގެ ބާވަތެއް ހިފުންއިގަވާއިދުގަ މި )1(

، ން (ޓްރާންޝިޕްކުރުން)ޔުކަނޑުގައި ދުއްވާ އެހެން ުއޅަނދަކަށް ގެންދި ،ކުރުންއުރައްކަ ،ދުގައި ބެހެއްޓުންއުޅަނ

 ؛ންޔުނުވަތަ ލޭންޑިންގް ފެސިލިޓީއަކަށް ނުވަތަ އެއްަގމަށް ގެންދި
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ަމނާކޮށް، ތަނަކުން މަސްވެރިކަންކުރުްނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެްސ ޤާނޫނެއް ނުވަަތ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން އެ )2(

 ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަން ކުުރން؛

 ،ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއިރިކަމުގެ ޤާޫނނު) ގެ ދަށުން ހަދައި(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެ 2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:  )3(

ނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތަކަށް ރާއްޖޭގެ އެހެން ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ހިފުން، ބޭނުން، ނެގުން ނުވަތަ މެރުން މަ

 އަމާޒުކޮށް ަމސްވެރިކަންކުރުން؛

 ؛ަމސްވެރިކަންކުރުން އަމާޒުކޮށް ބާވަތަކަށް ގަވާއިދަކުން ބަލަހައްޓާ ނެތި، އެހެން  ލައިސަންސެއް ޙައްޞަ )4(

 ،އިދުތަކާއިގަވާ ފައިވާހަދައި ދަށުން ގެ) ޤާޫނނު މަސްވެރިކަމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2019/14: ނަންބަރު ޤާނޫނު )5(

ވާއިދެއްގެ ދަށުން ހިފުން، ބޭނުން، ނެގުން ނުވަތަ މެރުން މަނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއް ގަ އެހެން ރާއްޖޭގެ

ގެންދިުއްނ  އެއްވެސް ގޮތަކަށް އުޅަނދުގަިއ ބެހެއްޓުން، ރައްކައުކުރުން، ކަނުޑގައި ދުއްވާ އެހެްނ އުޅަނދަކަށް

 އަކަށް ނުވަތަ ެއއްގަމަށް ގެންދިއުން؛ންގް ފެސިލިޓީން)، ނުވަތަ ލޭންޑި(ޓްރާންޝިޕްކުރު

 ބަިއވެރިކުރުވުން؛ ނުވަތަ ގެންގުޅުން  ބިދޭސީން ރި ުއޅަނދެއްގައިމަސްވެ ހިބަރުގެ )6(

ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްީދ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ 96/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  )7(

 އެއްވެސް ބޭނުންކުރާ އަލިކުރުމަށް ،ތިލަކުުރަމށްޓަކައި މަސް ،ބަރުގެ މަސްވެރިކަމުގައިހިގެ ބޭރުން ކުރެވޭ ކަނޑު

 ،ަމސްތިލަކޮށް ބޭނުންކޮށްގެން ާއލާތެއްގެ މިފަދަ ހަރުކުރުމާއި  އުޅަނދުގައި އާލާތެއް ބާވަތެއްގެ

 މަސްވެރިކަންކުރުން.

(ކުނި މެނޭޖްކުުރމާ ބެހޭ ގަވާއިދު)  58R-/2013އުޅަނދުގައި އުފެދޭ ކުނި ނައްތާލުމުގައި ގަވާއިދު ނަންބަރު  )8(

 ވުން.އާ ޚިލާފު

ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އެ ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) އާއި 2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ،އިގަވާއިދާ މި )9(

 ރުން.ކުމަލުޢަފައިވާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ ޚިލާފަށް އިފައިވާ އެއްވެސް ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައިހަދަ

 

 ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ އާންމު ޝަރުޠުތައް .2

 

 ) މަސް ގަތުންހ(

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަސް ގަްނނަންވާީނ ަހމައެކަނި މަސްވެރިކަންކުރުމުެގ ލައިސަްނސް ލިބިފައިާވ 

 އުޅަނދުތަކުންނެވެ.
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 ގޮތްސް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ) ޕްރޮސެށ(

ކޮށްފައިވާ ޓީ (އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ) އިން ޤާއިމުމަލުކުރަންވާނީ މޯލްޑިްވސް ފުްޑ އެންްޑ ޑްރަގް އޮތޯރިޢަ މުގައި ކުރު ޕްރޮސެސް

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ

 

 ފޮނުވުން މަޢުލޫމާތު) ނ(

ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެުޅމާބެޭހ  ތުމަޢުލޫމާގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ [މަސްވެރިކަމާެބހޭ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓު )1(

 ސީލު ގޮތުގެ މަތީން ލައިސަންްސ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަސް ގަނެފައިވާ ގޮތުެގ ތަފު އުސޫލު] އާ އެއްގޮތްވާ 

 (ޕާޗޭސް ރިޕޯޓު) މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

 މަޢުލޫާމތު  [މަސްވެރިކަމާބެހޭ ޕާޗޭސް ރިޕޯޓުތަކުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން )2(

. މިގޮތުްނ ގައި ބަޔާންކުރާ އެެހނިެހން މަޢުލޫމާތު ިހމަނަންވާނެއެވެ ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެުޅމާބެހޭ އުސޫލު]

 އްޙަ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ވާންާވނެއެވެ.ޞަފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު، ފުރިހަމަ އަދި 

o ު؛ލުސީ ވިއްކި އުޅަނދުގެ ތަފުހިބަރ 

o ު؛މަސް ގަނެފައިވާ ތާރީޚ 

o ަ؛ލުސީބާވަތްތަކުގެ ބަރުދަނުގެ ތަފު އެ ކާއިގަނެފައިވާ ބާވަތްތ 

o ުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ އުފެއްދުންތަކެއްނަމަ، ޕްރޮސެސްކުރާ އުފެއްދުންތަކަކީ އެކްސްޕޯޓ  

 .ލުތަފުސީކުރާ ފަރާތުގެ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓު އެ

 ފަރާތް މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އެއްކުާރ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ )3(

އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު މިިނސްޓްރީ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެްސ  .މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަްނ ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ

 ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

 

 އި ފިޝަރީޒް އޮބްޒަރވަރުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން) ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށާއި ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންނަށާރ(

(ދިވެހިރާއްޖޭެގ  R/2020-75ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) އާއި 14/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނާއި ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އޫފަރާތުގެ ަމސް  އެ ،މަސްވެރިކަމުެގ އާންމު ގަވާއިދު) އާ ުގޅިގެން

ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންނާއި ފިޝަރީޒް އޮބްޒާރުވަރުްނ އަދި އެނޫްނވެސް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކަންކަމުގަިއ 

  ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.
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 ރަކާތްތައްޙަމަނާ  )ބ(

 ،ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއިރިކަމުގެ ޤާޫނނު) ގެ ދަށުން ހަދައިރާއްޖޭގެ މަސްވެ(ދިވެހި 2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:  )1(

މަނާކޮށްފައިާވ  ، ެމރުން ނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރުންނެގުން ،ބޭނުން ،ރާއްޖޭގެ އެހެްނ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ހިފުން

އެއްވެސް އުފެއްދުމެއްގެ  އެއްވެސް ބާވަތެއް، ބާވަތެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ ބާވަތެއްގެ ބައިތަކުން އުފައްދާފައިވާ

 އްގައި ބެހެއްޓުން.ޕްރޮސެސްކުރާ ތަނެވިޔަފާރި ކުރުން، ރައްކައުކުރުން ނުވަތަ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަިއްޒ ލިމިާޓ ޚިލާފުވާ ހިބަރުގެ ބާވަތެއް ގަނެވިއްކުްނ ނުވަަތ ގަވާއިދުމި  )2(

 ބެހެއްޓުން. ޕްރޮސެސްކުާރ ތަނެއްގައިޕްރޮސެސްކުރުން ނުވަތަ 

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަސްވެރި އުަޅނދުތަކާމެދު  ަމސްވެރި އުޅަނދުފަހަރަށް ބޭނުންވާ ،ގަތުމުގައްޔާއިމަސް )3(

 ؛ތަފާތުކޮށް، އެއް ހަމައެއް ނުގެންގުޅުން

(ކުނި މެނޭޖްކުރުާމ  58R-/2013އުފެދޭ ކުނި ނައްތާލުމުގައި ގަވާއިދު ނަންބަރު  ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަނުގައި )4(

 ؛ވުން) އާ ޚިލާފުބެހޭ ގަވާއިދު

ޤާނޫނުެގ  އެ ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) އާއި 2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ،ގަވާއިދާއިމި  )5(

މަލު ޢަފައިވާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ ޚިލާފަށް އިދަށުން ކަނޑައަޅަގެ ފައިވާ އެއްވެސް ގަވާއިދެއްއިދަށުން ހަދަ

 ކުރުން.
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 2 ޖަދުވަލު

 ތާއި ފީލައިސަންސްގެ މުއްދަ

 

 ފީ (ރުފިޔާ) މުއްދަތުލައިސަންސްގެ  ލައިސަންސްގެ ބާވަތް

 ރުފިޔާ  -/200 ދުވަސް މަސް 24 މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދު 

 ރުފިޔާ  -/200 މަސްދުވަސް  24 ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ ތަންތަން
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3ޖަދުވަލު   

 ގޮތްބަލާނެ ދިގުމިން ހިބަރުގެ
 

 
 

ފަތްގަނޑު ދެކަފިވާ ހިސާބަށެވެ.ނުޑ ފެށޭ ހިސާބުން ފެށިގެން ނިގޫރީ ތުންގަތި ،ހިބަރުގެ މިން ނަގާނީ  
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 4ޖަދުވަލު 

 ރަކާތްތަކާއި ފިޔަވަޅުތައްޙަޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވައިދާ ޚިލާފު 

ޖޫރިމަނާކުރެ ކުށް #

 ތައްވޭ ފަރާތް

 ޖޫރިމަނާ

(ޖޫރިމަނާކުރެ

ވޭ ކޮންމެ 

 ފަރާތަކަށް)

 ފިނަމަކުށް ތަކުރާރު ކޮށް

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން  .1

ކާ ޚިލާފަށް ޠަލައިސަންސްގެ ޝަރު

މަސްވެރިކަންކުރުމުގައި މަާނ 

 އާލާތެއް ބޭނުންކުރުން

 ކެޔޮޅު -

އޮޕަރޭޓަރު  -

ނުވަތަ 

ލައިސަންސްގެ 

 ވެރިފަރާތް 

3000/- 

 ރުފިޔާ 

ކުރިން ކުރި ޖޫިރމަނާގެ އިތުރުން 

 ރުފިޔާއާ -/50,000ރުފިޔާ ( -/1000

 ހަމަޔަށް)

ދިރާސާކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ  .2

ކަނޑުގެ މާޙައުާލ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

ނެގުމަށް ކަނޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

ނުވަތަ ހަރުކޮށްފައިވާ ޑޭޓާ 

(އެކެއް) ނޯޓިކަލް  1ބޮއެއްގެ 

މޭލު ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދުގައި 

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން 

 މަސްވެރިކަންކުރުން 

 -/2000 ކެޔޮޅު -

 ރުފިޔާ 

- 

ކަނޑުގެ ބޭރުން  ސަރަޙައްދީ .3

 ،ކުރެވޭ ހިބަރުގެ މަސްވެރިަކމުގައި

 ،ތިލަކުރުމަށްޓަކައި މަސް

 އެއްވެސް ބޭނުންކުރާ އަލިކުރުމަށް

 އުޅަނދުގައި އާލާތެއް ބާވަތެއްގެ

 އާލާތެއްގެ މިފަދަ ހަރުކުރުމާއި

 މަސްތިލަކޮށް، ބޭނުންކޮށްގެން

 މަސްވެރިކަންކުރުން 

 ޅުކެޔޮ -

އޮޕަރޭޓަރު  -

ނުވަތަ 

ލައިސަންސްގެ 

 ވެރިފަރާތް 

3000/- 

 ރުފިޔާ 

ކުރިން ކުރި ޖޫިރމަނާގެ އިތުރުން 

ރުފިޔާއާ  -/10,000ރުފިޔާ ( -/1000

 ހަމަޔަށް)
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އްޙަ ލައިސަންސެއް ނެތި ޞަ .4

 ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަންކުރުން 

 ކެޔޮޅު -

އޮޕަރޭޓަރު  -

ކުށް ނުވަތަ 

 ފަރާތް ކުރި 

3000/- 

 ރުފިޔާ 

ރިން ކުރި ޖޫިރމަނާގެ އިތުރުން ކު

ރުފިޔާއާ  -/10,000ރުފިޔާ ( -/1000

 ހަމަޔަށް)

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  .5

ސައިޒް ިލމިޓާ ޚިލާފަށް ހިބަރުގެ 

ނުވަތަ އެއްވެސް  ،ބާވަތެއް ހިފުން

ގޮތަކަށް އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުން، 

ދުއްވާ  ރައްކައުކުރުން، ކަނޑުގައި

ށް ގެންދިއުން އުޅަނދަކަ އެހެން

ނުވަތަ  ،)ޓްރާންޝިޕްކުރުން (

އަކަށް ނުވަތަ ލޭންޑިންގް ފެސިލިޓީ

ވިޔަފާރި އެއްގަމަށް ގެންދިޔުން، 

ގައި ތަނެއްކުރުން، ޕްރޮސެސްކުރާ 

ބެހެއްޓުން ނުވަތަ 

 ޕްރޮސެސްކުރުން

ކުށް ކުރި 

ފަރާތް ނުވަތަ 

 ކެޔޮޅު

2000/- 

 ރުފިޔާ 

ކުރިން ކުރި ޖޫިރމަނާގެ އިތުރުން 

ރުފިޔާއާ  -/50,000( ރުފިޔާ -/1000

. އެހެންނަމަވެސް، ިމ ގަވާއިދުގެ ހަމަޔަށް

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ  10

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއް ލިބިފައިވާ 

ފަރާތެއް ފިޔަވައި، އެހެން ފަރާތަކުން ކުށް 

 -/5000ކޮށްފިނަމަ ޖޫރިމަނާކުރެވޭީނ 

(ފަސްހާސް) ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން 

 )ނެވެ.އަދަދަކުން

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ  .6

އުޅަނދެއްގައި ބިދޭސީއަކު 

ގެންގުޅުން ނުވަތަ 

 ބައިވެރިކުރުވުން

 ކެޔޮޅު -

އޮޕަރޭޓަރު  -

ނުވަތަ 

ލައިސަންސްގެ 

 ވެރިފަރާތް 

ކޮންމެ 

ބިދޭސީއަކަށް 

5000/- 

 ރުފިޔާ 

- 

ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކާ  .7

   ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރީއަށް 

 ވުން މަސް ރިޕޯޓު ނުފޮނު

 ކެޔޮޅު -

އޮޕަރޭޓަރު  -

ނުވަތަ 

ލައިސަންސްގެ 

 ވެރިފަރާތް 

ރިޕޯޓު ހުށަނާޅާ 

ކޮންމެ 

ދަތުރަކަށް 

 ރުފިޔާ  -/750

- 
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ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިަސންސް  .8

ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން 

މިނިސްޓްރީއަށް މަްސ ގަނެފައިވާ 

ގޮތުގެ ތަފުސީލު (ޕާޗޭސް ރިޕޯޓު) 

 ހުށަނޭޅުން

ލައިސަންސްގެ 

 ރާތް ވެރިފަ

1000/- 

 ރުފިޔާ 

 -/300ކުރިން ކުރި ޖޫިރމަނާގެ އިތުރުން 

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް) -/10,000ރުފިޔާ (

ޖެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ފޯރުކޮށްދޭން .9

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

ނުވަތަ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުގައި 

އްޙަ ނޫން ނުވަތަ ދޮގު ޞަ

މަޢުލޫމާތު މިިނސްޓްރީއަށް 

 ފޮނުވުން

ކުށްކުރި 

 ފަރާތް 

3000/- 

 ރުފިޔާ 

 -/500ކުރިން ކުރި ޖޫިރމަނާގެ އިތުރުން 

. ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް -/10,000ރުފިޔާ (

ވަނަ  10އެހެންނަމަވެސް، ިމ ގަވާއިދުގެ 

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ލައިސަންސެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް 

ފިޔަވައި، އެހެން ފަރާތަކުން ކުށް 

 -/5000ވޭީނ ކޮށްފިނަމަ ޖޫރިމަނާކުރެ

(ފަސްހާސް) ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން 

 )އަދަދަކުންނެވެ.

މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ  .10

މަޢުލޫމާތު މިިނސްޓްރީ ފިޔަވައި 

 އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކުރުން 

ކުށްކުރި 

 ފަރާތް 

1000/- 

 ރުފިޔާ 

 -/200ކުރިން ކުރި ޖޫިރމަނާގެ އިތުރުން 

  ހަމަޔަށް)ރުފިޔާއާ -/5000ރުފިޔާ (

ފިކެޓެއް ނެތި ހިބަރުގެ ކެޗް ސެޓު .11

ބާވަތެއް ނުވަތަ ހިބަރުގެ 

އުފެއްދުމެއް އެކްސްޕޯޓު ކުރުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން

ކުށްކުރި 

 ފަރާތް 

5000/- 

 ރުފިޔާ 

- 
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5ޖަދުވަލު   

 ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރެވޭ ކުށްތައް

ގައި ރިޢާޔަތް ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރުމު ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ފަރާތްތައް ކުށް #

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

އްޙަ ލައިސަންސެއް ނެތި ޞަ .1

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ 

ޕްރޮސެސް އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް 

 ރަކާތެއް ހިންގުން ޙަކުރުމުގެ 

ރަކާތް ޙަޕްރޮސެސްކުރުމުގެ  −

ހިންގި ފަރާތް ނުވަތަ 

ކުންފުނި ނުވަތަ އިމާރާތުގެ 

 ވެރިފަރާތް 

 

ތައް ޕްރޮސެސްކުރި ބާވަތް −

ވިއްކައިގެން ނުވަތަ 

އެކްސްޕޯޓުކޮށްގެން ލިބޭނެ 

   އާމްދަނީ

 ރުފިޔާ) -/400,000(ގިނަވެގެން 

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން  .2

 ނުވަތަ ނެގުން ،ބޭނުން ،ހިފުން

ަމނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް  މެރުން

ބާވަތެއް އެއްވެސް ގޮތަކަށް 

އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުން، 

ދުއްވާ  ކަނޑުގައި ރައްކައުކުރުން،

އުޅަނދަކަށް ގެންދިއުން  އެހެން

ނުވަތަ ، )ޓްރާންޝިޕްކުރުން (

އަކަށް ނުވަތަ ލޭންޑިންގް ފެސިލިޓީ

 .އެއްގަމަށް ގެންދިއުން

 ކެޔޮޅު −

އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ  −

 ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތް

އް ހިފައިފައިވާ ބާވަތެ −

ގެ ވިއްކައިގެން ލިބޭނެ އާމްދަނީ

 ގުނައަށްވާ މިންވަރު  4

ފައިފައިވާ ބާވަތުގެ ހި −

އުލީ ނިޒާމަްށ ޙަމުކަްނ މާންމުހި

 އޮތް މިންވަރު 

 ރުފިޔާ) -/400,000(ގިނަވެގެން 

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން  .3

 ނުވަތަ ނެގުން ،ބޭނުން ،ހިފުން

ަމނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް  މެރުން

ދިރުމެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ  ،ދިރުމެއް

ން ގެއެފަދަ ދިރުމެއް ބޭނުންކޮށް

ފައިވާ އުފެއްދުމެއްގެ އިއުފައްދަ

 ،ވިޔަފާރިކުރުމާއި

ޕްރޮެސސްކުރާ  ،ޕްރޮސެސްސްކުރުމާއި

ކޮށްފައި ބެހެއްޓުން އުގައި ރައްކަތަނެއް

 ނުވަތަ ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި ބެހެއްޓުން

 ކެޔޮޅު −

އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ  −

 ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތް

ހިފައިފައިވާ ބާވަތެއް  −

ދަނީގެ ވިއްކައިގެން ލިބޭނެ އާމް

 ގުނައަށްވާ މިންވަރު  4

ހިފައިފައިވާ ބާވަތުގެ  −

އުލީ ނިޒާމަްށ ޙަމުކަްނ މާންމުހި

 އޮތް މިންވަރު 

 ރުފިޔާ) -/400,000(ގިނަވެގެން 

 


