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        ނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމި

 މާލެ، 
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު 

 
   1 ބާބު

 އާންމު މާއްދާތައް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުެގ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި 76އާއި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 33ޤާނޫނު( ގެ 

އަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީވަނަ މާ 86
 ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 

 "ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ އާންމު ގަާވއިދު" އެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ިއމުގެ ތެރެއަށް ފެތޭ  ،މި ގަވާއިދު ހިނގާނީ .2 ގަވާއިދު ހިންގުން 
ކަނޑުގައި ދުއްާވ އުޅަނދުފަހަރާއި، މީހުންނާިއ،  ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިފައިވާ އެންމެހައި

ކުރުުމގެ މަސައްކަތްކުރާ  އެކްސްޕޯޓްަމސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަނާއި، މަސް 
އުޅަނދުފަހަރާއި، ނުވަތަ އެނޫންވެްސ  ތަންތަނާއި، އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރާއި، ވައިގެ

  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުެގ  2019/14އުޅަނދުފަހަރާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު( ގެ އިމުގެ ތެރެއަށް ފެތޭ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިފައިވާ އެންމެހަިއ ތަންތަނަށެވެ.

ތައް ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެކިއެކި ތަޙުލީލުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު .3 އިސްތިސްނާ ހާލަތު 
ހުއްދަ ން މިިނސްޓްރީއެހެނިހެްނ ފަރާތްތަކުން  ،ކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި

ތައް ހިންގާ ެއކިއެކި ތަޙުލީލުތެރޭގައި ގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑުގެ  ހޯދުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ސްނާވާނެއެވެ. ގަވާއިދުން ިއސްތި ހަރަކާތްތައް މި މުގެކުރު
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 ގަވާއިުދ މިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި  ދިވެހި  ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި )ހ( .4 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

      ،( ތަންފީޛުކުރަން ފަށާނ1ީ)ގެ ( ބވަނަ މާއްދާގެ ) 17ގަވާއިދުގެ  މި )ށ(  
 ދުވަސް)ހައެއް( ަމސް 6ފަާށ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ަމލުކުރަންޢަމި ގަވާއިދަށް 

 ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.  

ިމ ގަވާއިދަށް  ،ވަަނ މާއްދާ ތަންފީޛުކުރަން ފަށާނީ 14ގަވާއިދުގެ  މި )ނ(  
ހަމަވާ ދުވަހުން  )އެކެއް( އަހަރު 1މަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޢަ

 ފެށިގެންނެވެ.  

  2ބާބު 
 ކުރާ މަސްވެރިކަމުގައި ދައު ބޭނުންކުރުން ބޭނުމަށްއަމިއްލަ 

އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކުރާ 
މަސްވެރިކަމުގައި ދައު  

 ބޭނުންކުރުން 

ތިރީގައި  ،ކުރާ މަސްވެރިކަމުގަިއ، ދައު ައޅައިގެން އަމިއްލަ ބޭުނމަށް )ހ( .5
 ކަމެވެ. ކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބާވަތެއް ހިފުމަކީ މަނާޓުލިސް

  ؛ރެހި (1)   

 ؛ބޯދި (2)   

 ؛މުގުރާން (3)   

 ؛ޑެލިނހޮ (4)   

 ؛މިޔަރެން (5)   

 ؛ނިލަމެހި (6)   

 ؛ނުވަތަ ތާވަޅަ ތާވަޅު (7)   

 ؛މުށިމަސް (8)   

 .މަސްއްރި (9)   

އަމިއްލަ ބޭުނމަށް ކުާރ ަމސްވެރިކަމުގަިއ ރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ ަސރަޙައްދުން  )ށ(  
 ކަމެކެވެ. ބޭރުގައި ދައު އަޅައިގެން މަސްވެރިކަްނ ކުރުމަީކ މަނާ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުގައި އަމިްއލަ ބޭުނަމށް ކުރާ  )ނ(  
ގައި  1ބޭނުންކުރަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަުލ  ދައުމަސްވެރިކަމުގައި 

 މަތިންނެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 3 ބާބު
 މަސްވެރިކަންކުރުން ފަޅުފަޅުން 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ 
 ފަޅުން މަސްވެރިކަން ކުރުން 

 

ލުްނ ސޫ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  .6
ގެ ދަށުން ކައުްނސިލްތަކަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ރަށްރަށުގެ  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(

އްދުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިަކމާިއ ޙަތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޅުެގ ސަރަގެ ޞްތިޞާޚްއި
ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި  މަސްވެރިކަާމ ގުޅުްނހުރި ހަރަކާތްތައް ބެލެހެއްޓުާމ ުގޅޭގޮތުން،

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަމސްވެރިކަމުެގ  14/2019 ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،އުސޫލުތައް ހަދަންވާނީ
މަސްވެިރކަމުގެ މެނޭްޖމަންްޓ  ،ން ހަާދ ގަވާއިދުތަކާއިޤާނޫނުެގ ދަށުެއ  ،ޤާނޫނު( އާއި
  ރުޒު ނުވާނޭހެންނެވެ.އާޕްލޭންތަކާ ތަ

ވަރުވާއަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށް 
ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ފަޅުން 

 ކުރުން  މަސްވެރިކަން 

މިނިސްޓްރީން ވަރުވާއަްށ ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަށްރަށުގެ ފަޅުންނާއި އެކި ފަރާތްތަކަށް  .7
ެއ ރަށެއް  ،ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ފަޅުން މަސްވެރިކަްނ ކުރަްނވާނީ

 ،ުހއްދަ ދޫކުރަންވާނީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. އަދި މި  އެގްރީމަންޓު
 އި،ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާވައިލައިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަ ،މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި

 އެއްގޮތަށެވެ.  ޭނޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކާ މެމަސްވެރިކަމުގެ 

ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުގެ ފަޅުން 
 މަސްވެރިކަން ކުރުން 

ތެރޭގައިވާ ފަޅުގެ  ޞާޞްގެތިޚްފައިވާ ރަށްރަށުގެ އިދައިޓޫރިސްޓް ރިސޯޓު ހަ .8
އެ ރިސޯޓުގެ މެޭނޖްމަންޓުން ހުއްަދ  ،މަސްވެރިކަން ކުރަންވާނީ ،ސަރަޙައްދުން

އެ ޤާނޫނުގެ  ،މަސްވެރިކަމުގެ ޤާޫނނާއި ،ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ ލިބިގެންނެވެ. އަދި މި
މަސްވެރިކަމުގެ މެޭންޖމަންޓް ޕްލޭންތަކާ  އި،ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާވައިލައިދަށުން އެކުލަ
 އެއްގޮތަށެވެ.  

   4ބާބު 
 ރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުން 

ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ާޤނޫނު(  2019/14 ނަންބަރުޤާނޫނު  )ހ( .9 ފަޅުގެ ބޮޑުމިން ކަނޑައެޅުން 
 ދަށުން އެކުލަވައިލެވޭ އެންެމހައި ގަވާއިދުތަކުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ރިޒޯޓުތައް

ފިޔަވައި އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަމަށް ބަލާނީ އަންނަނިިވ 
 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
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           ގައިވާ ސަރަޙަްއދު ދޭތެރޭ އުރަފަށާ ފެށިގެން ހޭޅިފަށުން (1)   
ވުރެ ބޮޑު ނަމަ، އެ ރަށެއްގެ ހޭޅިފަށުން  )ހަތް ސަތޭކަ( މީޓަރަށް 700

 ؛)ހަތް ސަތޭކަ( މީޓަރާ ހަމައަށްވާ ސަރަޙައްދު 700ފެށިގެން 

( މީޓަުރ ހަމަނުވާަނމަ، އެ ރަށެއްެގ ހޭޅިފަށުން ސަތޭކަ ހަތް) 700 (2)   
 ؛ހަމައަށްފެށިގެން އުރަފަށާ 

އެއް ރަށާއި  ،އެއްފަޅު ތެރޭގައި އެއް ރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށް އޮވެފައި (3)   
)ސާދަ ސަތޭކަ( މީޓަރު ހަަމނުވާަނމަ،  1400އަނެއް ރަށާ ދެމެދުގައި 

        ރަށެއްގެ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ފަޅު، އިން ކަނޑައަޅާނީ ކޮްނމެ ދެ
 ދެ ރަށަށް އެއްވަރުވާ ގޮތަށެވެ.

ރަށުގެ  އެއް  ،ތެރޭގައި އެއް ރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށް އޮވެފައި ގެފަޅު އެއް (4)   
          ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން އަނެއް ރަށުގެ ހޭޅިފަށާ ދޭތެރޭގައި

ވުރެ އިތުރު ވާނަމަ، އެ ރަށުގެ  )ސާދަ ސަތޭކަ( މީޓަރަށް 1400
                  ހޭޅިފަށުން ފެށިގެން ،ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅާނީ

 ވުރެ އިތުރު ނުވާ ގޮތަށެވެ. )ހަތް ސަތޭކަ( މީޓަރަށް 700

    ގަވާއިދު ނަންބަރު ،ރިޒޯޓުތަކުގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ކަމަށް ބަލާނީ )ށ(  
2012/R-7  ްޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލާއި ޓޫރިސްޓް ެގސްޓްހައުސ(

ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ  އަދި ޔޮޓް ބަނދަރު ތަރައްޤީ
ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުާމ ބެޭހ ގަވާއިދު( ގަިއ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު 

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

  5ބާބު 
 އުސޫލުތައް  ނުވަތަ  ގޮތް ބަހައްޓަންވީ  މަލުތައް ޢަ  ކުރުމުގައި ސްވެރިކަން މަ  

އެންމެ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި 
ޅު ގޮތްތަކާއި އުސޫލުތައް ގަ ނރަ

ނުވަތަ ]ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް[ 
 ބޭނުން ކުރުން 

 

ތަކެތީގެ މުއްސަނދިކަމާއި، ޤުދްރަތީ  ޓާއި، ދިރޭށް ތިމާވެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުދްރަތީ )ހ( .10
ލުތަކުެގ ވަސީލަތްތަކާއި ރީތިކަން މިހާރުެގ ޖީލުތަކަށާއި އަްނނާން އޮްތ ޖީ

ކުރާ  ތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް، މަސްވެރިަކންއުރައްކަމަންފާއަށްޓަކައި 
 ސްވެރިކަމާ މަ ،މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކާއި ،ފަރާތްތަކާއި

 ންކަން ކަށަވަރުފަރާތްތަކުން އަންނަނިވި ކަ އިޅޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ އެންމެހަގު
 ކުރަންވާނެއެވެ.

 އެއްވެސް ަކމެއް ނުކުރުން؛ކުރާނެ  އަސަރުޓަށް ނޭދެވޭ ށްތިމާވެ (1)   
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 ބޭކާރުިވޔަ  ވަސީލަތްތައް ޤުދުރަތީ ކަނޑުގެ  ބޭނުންކުރާ  މަސްވެރިކަމުގައި  (2)   
 ؛ންދިނުނު

ޭބނޭ ނުވަތަ  ހިފޭ  ،މަސްވެރިކަމުގަިއ އަާމޒުކުރާ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި (3)   
 ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްނުވަތަ ނެގޭ ބާވަތްތަކުގެ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް 

 ؛އެޅުން

 .ލުންއިގޮތެއްގައި ނައްތަ ޒިންމާދާރު ،ކުނިއި އުފެދޭ މަސްވެރިކަމުގަ (4)   

ކުރުމުގައި، ކަނޑަށް ދޫކުރާ  ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން މަސްވެރިކަން  މަސްވެރިކަން )ށ(  
 ،ނިުމމުންރަކާތެްއ ހަމަސްވެރިަކމުެގ އެ  ،އެއްވެސް އާލާތެއް ބޭނުންކުރާަނމަ

ކަނުޑން ނަަގންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ އެއްވެްސ އާލާތެއް  އާލާތެއް އެ
 ަކމެކެވެ. ދިޔުމަކީ މަނާ ލައިފައިދޫކޮށް ގައި ކަނޑަށްތުގަސް

ގައި މަސްވެރިކަމު 
ންދާ ފަރާތަކަށް ރަކާތްތެރިވަމު ހަ

 ރަކާތްތެރިވުން ހަދަތިވާ ގޮތަށް 

 ގަވާއިދުތަކާ ަމސްވެރިކަމުގެ ާޤނޫނާއި ،ސަރަޙައްދެއްގައިމަސްވެރިކަން ކުރަްނ ހުއްދަ  .11
ަތ ދަތިވާފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަ މަތިން މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް ގެއެއްގޮތްވާ ގޮތު

ފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ެއޅޭމަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ހުރަސް
 ކެވެ.މަލުކުރުމަކީ މަނާ ަކމެޢަރަކާތްތެރިވުމަކީ ނުވަތަ ހަ

ކުރުމުގައި  މަސްވެރިކަން 
 ކަންތައްތައް ކުރުން މަނާ 

 ކަމެެކވެ. ކުުރމުގައި އަންނަނިިވ ކަންކަން ކުުރމަކީ ަމނާ މަސްވެރިކަން .12

     ،ނުވަތަ މަސް ބޭުނމަށް ނުވަތަ މަހަކަށް ަހމަާލ ދިނުމަށް މަސްހިފުމަށް، )ހ(  
 ؛މަސް މަރާ ބަޑި ބޭުނންކުރުން

ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ޙިމާަޔތްކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ  )ށ(  
ސަރަޙައްދެއްގައި އެ ސަރަޙައްދަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް 

 ؛މަސްވެރިކަން ކުރުން

އައިން ހޯދުމަށް ނުވަތަ މަްސ ހިފުމަށް ޑްރޯން އަދި/ނުަވތަ ވައިގެ މަސް )ނ(  
 ؛ރުންއުޅަނދެއް ބޭނުންކު

 ؛ރޮދުލުން )ރ(  

 ؛ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނައިގެން ހުއިފިލަނޑާ ނެގުން ބ((  
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    ގެ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ާޤނޫނު(  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޅ(  
 ؛ކުރުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަނާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މަސްވެރިކަން 27

ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި ހުއްދަނެތި ަމސްވެރި އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ކ(  
 ؛ހަރަކާތްތެރިވުން

ގާ ސަރަޙައްދެއްގައި މަސްވެރި އުޅަނދެއް އުމެއްގެ ސިޔާދަތީ ބާރު ހިނޤައެހެން  )އ(  
  ؛ހަރަކާތްތެރިވުން

ވަކި އަތޮޅެްއގެ ގޮތުގައި  އްޔާއި،ރިން ބޭރުގަރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ އެތެރެވަދިވެހި )ވ(  
      ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ރަށްރަށުގެ އުރަފަށުން ފެށިގެން ވަށައިގެންވާ

އެްއ އުޅަނުދން އަނެްއ  ،އްދުން ބޭރުގައިޙަނޯޓިކަލް މޭލުެގ ސަރަ)އެކެއް(  1
  ؛އުޅަނދަށް މަސް ބަދަލުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ިހންގުން

ތަކުގައި ނުވަތަ ވަކި އަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ޤުދުރަތީގޮތުން އްދުޙައެތެރެވަރީގެ ސަރަ )މ(  
ނޯޓިކަލް )އެކެްއ(  1އުފެދިފައިވާ ރަށްރަށުގެ އުރަފަށުން ފެށިގެން ވަށައިގެންވާ 

މަސްވެރިކަމުެގ ެމނޭްޖމަންޓް ްޕލޭންތަކުން  ،އްދުގައިޙަމޭލުގެ ސަރަ
 ތް ހިްނގުން.ފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މަސް ބަދަލުކުރުމުގެ ހަރަކާޅައިކަނޑައަ

ކުރުމުގައި  މަސްވެރިކަން 
 ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވުން 

ކަާމ ގުޭޅ  އެ  ،ރަކާތްތެރި ެވވޭނީހަމަސްވެރިކަްނ ކުރާ އުަޅނދުތަކުގައި ބިދޭސީންނަށް  .13
ގޮތުގެ  ލާ އެއްގޮތްވާސޫފައިވާ އުޅައިއިދާރާތަކުން ކަނޑައަގުޅޭ  ކަމާގޮތުން ސަރުކާރުގެ 

 ކުުރމަށް ވޯކްޕާމިޓް ލިިބގެންނެވެ. މަސައްކަތް އެ  އުޅަނދެއްގައި މަތިން ވަކި

  6ބާބު 
  ކުރުން ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނައިގެން މަސްވެރިކަން 

ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނައިގެން 
 މަސްވެރިކަން ކުރުން 

ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން ޤަބޫލުކުރާ ފީނުމުގެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮްށ  ނުވަތަ ޤައުމީގޮތުން .14
ނުވަތަ  ،މެނުވީ ވައިފުޅި އަޅައިގެން އެންވެރިކަްނ ކުރުން ލިބިގެން ޓުފިކެޓުސެ

ރަކާތެއް ހިންގުމަީކ ހަ ނުވަތަ  މަސްވެރިކަމާ ގުޅުްނހުރި އެއްވެސް  ،މަސްވެރިކަން ކުރުން
 ކަމެކެވެ. މަނާ

ވަތަ ނު ގެއޮޑިވެރިޔާ 
 އޮޕަރޭޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިގެން މަސްވެރިކަން ކުާރ މިިނސްޓްރީން މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް  .15
ކަމަށް ރަްއކައުތެރި އާލާތްކަން  އުޅަނދުފަހަރުގައި ފީނުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކަކީ އެ 

 ސަރވިސްކޮށް ބަަލހައްޓަންވާނެއެވެ.އިދުން ކުރުމަށް ޓަކައި އެ ތަކެތި ގަވާ ރުކަށަވަ
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 ،ކެޔޮޅު ނުވަތަ މާސްޓަރު
 ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް

ަތ އުަޅނދުގެ ކެޔޮޅު ނުވަ ،އަންނަނިވި ަކންކަން ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން )ހ( .16
 ަކމެކެވެ. ކީ މަނާކުރުމަ ،މާސްޓަރު

ކެޓު ނެތް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެޓުފި 14 ގަވާއިދުގެ މި (1)   
ނުަވތަ  ،ނުވަތަ މަސްވެރިކަްނ ކުރުމަށް ،ްނ ކުރުމަށްމީހަކު އެންވެރިކަ

 ؛މަސްވެރިކަާމ ގުޅުންހުރި އެއްެވސް ކަމެްއ ކުރުމަށް ފީނުވުން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގައި  14 ގަވާއިދުގެ މި (2)   
ނުވަތަ  ،ން ކުރުމަށްންގަނޑާ ޚިލާފަށް އެންވެރިކަބަޔާންކޮށްފައިވާ މި

ނުވަތަ ަމސްވެރިކަމާ ުގޅުންހުރި އެއްެވސް  ،މަސްވެރިކަން ކުުރމަށް
 ؛ކަމެއް ކުރުމަށް ފީނުވުން

ނުަވތަ  ،ނުވަތަ މަސްވެރިކަން ކުުރމަށް ،ން ކުރުމަށްއެންވެރިކަ (3)   
މަސްވެރިކަާމ ގުޅުންހުރި އެއްެވސް ަކމެއް ކުރުމަށް ފީާނ މީހުންަނކީ 

ހުރި މީހެއްަކން  ފަދަ ާހލަތެއްގައި ހަރަކާތެއް ހިންޭގނެއެފަދަ ފީނުމުގެ 
 ފީނުވުން. ކަށަވަރުނުކޮށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަނާަކމެއް އުަޅނދުގެ ކެޔޮޅު ނުވަަތ ގައި މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
ާހނީއްކައެއް  މީހާއަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް/ފީނާ ،މާސްޓަރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން

އެދި  މަށްމައްސަލައިގަިއ ޖިނާީއ ތަޙުޤީޤެއް ކޮށްދިނުއެ  ،ވެއްޖެނަމަ
މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިްސ ސަރިވސްއަށް މައްަސަލ  ،މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

   7ބާބު 
 އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓުކުރުން މަނާ ބާވަތްތައް  ،މެރުން މަނާ ބާވަތްތަކާއި  މާއި،ނެގު ،މާއި ބޭނު ، މާއި ހިފު 

 މާއި،ނެގު، މާއިބޭނު، މާއިހިފު
މެރުން މަނާ ބާވަތްތައް 

 ކަނޑައެޅުން 

         ިމ ގަވާއިދުގެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން )ހ( .17
ނުވަަތ  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ހިފުން 2ޖަދުވަލު 
ނުވަތަ އުޅަނދުގައި ނުވަތަ އެއްވެްސ  ،ނުވަތަ މެރުން ،ނުވަތަ ނެގުން ،ބޭނުން

 ަކމެކެވެ. ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހި އެއްވެސް  )ށ(  
ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެްސ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،އުޅަނދަކުން

 ،ވަތަ ބޭނުން، ނުވަތަ ނެގުން، ނުަވތަ މެރުންބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ހިފުން، ނު
 ކަމެކެވެ. ގައި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާ ނުވަތަ އުޅަނދު
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ނަމަވެސް، އޮތް  ގަިއ އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި )ށ( އާއި މާއްދާގެ )ހ(  މި )ނ(  
      ލު މަސްވެރިކަމުގަިއ އަާމޒުނުކުާރ ބާވަތެއް )ބައިކެޗް( ގެ ގޮތުގަިއ ޖަދުވަ

މަްސވެރިކަމަކަށް  އެ ،ނެގިއްޖެނަމަ ބާވަތުގެ އެއްޗެއްފައިވާ ނައިގައި ހިމަ 2
 ފައިވާ ގޮތަށް ޅައިކަނޑައެޅިފައިވާ މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭނުގައި ކަނޑައަ

       އްގައިހާލަތެރިޕޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް 
 ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެއްކަމުގަވީ އާ ޚިލާފު )ށ( އިމާއްދާގެ )ހ( އާ މި ފަރާތެއް އެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތަކަށް ގެއްލުން  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި )ރ(  
ުނވަތަ އެފަދަ  ،ނުވަތަ ދިއްލައިގެން ތިލަކުރުން ،ނުވަތަ ގޯނާކުރުން ،ދިނުން
 ކަމެކެވެ. ކުރުމަީކ މަނާ  ކުރަން މަސައްކަތް ކަމެއް

ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތައް 2 ލު ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ މި )ބ(  
 މަތީން ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ ަކމެކެވެ.

ފައިވާ ތަކެތިން ދައިބައިތަކުން ހަ ގެތަކުބާވަތް އެބާވަތްތަކާއި އެ  (1)   
ތަނެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ވިޔަފާރިކުރާ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އާންުމ 

 ؛ބެހެއްޓުންޑިސްޕްލޭކޮށްފައި 

ފައިވާ ތަކެތި ދައިބާވަތެއްގެ ބައިތަކުން ހަ ބާވަތްތަކާއި އެ އެ (2)   
 އިމްޕޯޓުކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓުކުރުން.

 އި އުޅޭ ތަކެތި ލޮނުފެނުގަ
 ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލޮނުފެނުގައި އުޅޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިރޭ ހާލަތުގައިވާ އެއްޗެއް  .18
 އެތެރެކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް ދޫކުރާ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުންނެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް 
 ކުރުން މަނާ ބާވަތްތައް

    ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއް ނުވަތަ 3 ލުމި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ )ހ( .19
މެއް ދިވެހިރާއްޖެއިްނ އުފެއްދު އުފައްދައިފައިވާބާވަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން  އެ

 ކުރުމަކީ  ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް
 މަނާކަމެކެވެ. 

ނަމަވެްސ، ިމނިސްޓްރީން އޮތް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(  
      އާއި 2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި ،ދޫކުރާ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން

ކޮށްގެްނ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތައް އެކުއަރކަލްޗަރ 3 ޖަދުވަލު
 އެކްސްޕޯޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. 
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  8ބާބު 
 ކަނދުފަތީގެ މަސްވެރިކަން ބެލެހެއްޓުން  އެޅުމާއި ވާލި ކަނދުފަތި އޮއި  

މަސްވެރިކަްނ ކުރުމުެގ ބޭނުމަްށ އެއްވެްސ ބާވަތެއްގެ ަކނދުފައްޗެއް  )ހ( .20 ކަނދުފަތި އެޅުން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ހަރުކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީައށް ނުވަތަ 

 ހަވާލުކުާރ ފަރާތަކަށެވެ. މިނިސްޓްރީން 

ކަނދުފަތިތަކުގެ ހަރުކުރާ ން މި މާއްދާގެ  )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ )ށ(  
ސީލު ހިެމނޭ ގޮތަށް( ފުލިސްޓެއް )ކަނދުފަތީގެ ޕޮޒިޝަނާއި އެހެނިހެން ތަ

މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށް އަދާހަމަކުރަމުްނ  ،ޓައިބަލަހައް
  ގެންދަންވާނެއެވެ.

މަތިން ހަރުކުރެޭވ  ގޮތުގެ  ށްފައިވާކޮވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން 20ގަވާއިދުގެ  މި .21 ކަނދުފައްޗަށް ގެއްލުން ދިނުން 
 ،ނުވަތަ ކަނދުފަތީގެ އެއްވެްސ ބައެއް ނެުގމަކީ ،ކަނދުފައްޗަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ

 ނުވަތަ ކަނދުފައްޗަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނައުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.

ކަނދުފަތިތައް ކައިރިން 
 ކުރުން  މަސްވެރިކަން 

ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގެ ވިއުގައިގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން  )ހ( .22
)ތިނެއް( މޭލު  3ހިމެނޭ އެއްވެސް ކަނދުފައްޗެއްގެ ވަށައިގެންވާ 

ކުރާ ކަނޑުމަުހގެ ދޮށީގެ  މުގޮތެއްގައި ދިވެހިންންއްދުގައި އާޙަސަރަ
 ކަމެކެވެ. ވެރިކަން ކުރުމަކީ މަނާ އެހެން ބާވަތެއްގެ ަމސް ވައިމަސްވެރިކަން ފިޔަ

ފައިވާ ޅައިގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިިނސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަ މާއްދާގެ )ހ( މި )ށ(  
ސަރަޙައްދުގައި އަންނަނިިވ  ގެމޭލު)ތިނެއް(  3ކަނދުފައްޗެއްގެ ވަށައިގެންވާ 

 ތައް ހިންގުމަކީ މަނާަކމެކެވެ. ރަކާތްހަ

  ؛ދިރޭ އެންޖަހައިގެން އަޑިޔަށް ފެއްތުން (1)   

 ؛ވަދު ދެމުމާއި ވަދު ފެއްތުން (2)   

 ؛ތާވަަޅ ބޭނުން ކުރުންތާވަޅު ނުވަތަ އެމުގެ ގޮތުގައި  (3)   

ކަނދުފަތީގެ ބޮޔަށް ވައު އައްސައި، އޭގައި ދޯނިފަހަރު އަޅައިެގން  (4)   
 ؛ތިބުން

އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގެ މަސްވެރިކަމަށް ގެްއލުންވާނެ އެއްެވސް ޢަމަެލއް  (5)   
 ހިންގުން.

 .ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނުން (6)   
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  9ބާބު 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ބެލެހެއްޓުން  ،މަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި

މަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 
 ދިނުން 

 ކުރާ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ ގޮތެއްގެ މަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  )ހ( .23
 ،މަސްވެރިކަމާިއ މަހާިއ މަހުެގ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި

ފަރާތްތަކުން، ިމނިސްޓްރީން  ރަކާތްތައް ހިންގާ ހަމަސްވެރިކަާމ ގުޅުންހުިރ 
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ތަފާސްހިސާބު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ 

 ފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.  މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ފުރިހަމަކޮށްދޭ ،ދޭ ފަރާތްތަކުން، މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ މަޢުލޫމާތު )ށ(  
މިނިސްޓްރީއަށް ދިނުމަށްޓަކައި އެއްކުރާ ނުވަތަ ބަލަހައްާޓ މަޢުލޫާމތަކީ ތެދު، 

ވާންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދޭ އެއްވެސް މަޢުޫލމާތަކީ ޞައްޙަ  ތަށްފުރިހަމަ މަޢުލޫމާ
 ނުވާނެއެވެ. ަކމުގައި ވެގެން  މަޢުލޫމާތުދޮގު ނޫން 

  10ބާބު 
 ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުން ނާއި ފިޝަރީޒް އޮބްޒާވަރުން 

ވާއިދު ގަ އިށާމޮނިޓަރ ކުރުމަ
ތަންފީޒު ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން 

 ކުރުން  އްޔަނުޢަ

ަމސްވެރިކަން ކުރުމަްށ ނުވަތަ މަހާިއ ަމހުގެ އުފެއްދުންތައް  ،މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން .24
ނުވަަތ  ،ނުވަތަ މަސްވެރިކަާމ ގުޅުންހުިރ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ،އުފެއްދުމަށް

ނުވަަތ ހުއްދައެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީތަކާއި  ސެއްއެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގެ ލައިސަން 
 ،ތު އެއްކުރުމަށާއިމިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ މަޢުޫލމާ  ،އުޅަނދުތައް މޮނިޓަރ ކުުރމަށާއި

ފައިވާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިމަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ރިޕޯޓްކުރުމަށާއި، 
ވަރުންނާއި ިފޝަރީޒް ރޭންޖަރުްނ ފިޝަރީޒް އޮބްޒާ ،ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް

 ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ބާރު މިިނސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ާޤނޫނު(  2019/14 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ހ( .25 ވަރުން ޒާފިޝަރީޒް އޮބް
ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ 

އްޙަ މަޢުލޫމާުތ އެއްކުރުމަށް ިމނިސްޓްރީގެ ޞަބޭނުމަށްޓަކައި، އިތުބާރުހުރި 
 ކުރެވިދާނެއެވެ. ނު އްޔަޢަފަރާތުން ފިޝަރީޒް އޮބްޒާވަރެއް 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޝަރީޒް އޮބްޒާވަރުންެގ  )ށ(  
ލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ މުވަްއޒަފަކު ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީން އޫމަސް

 ވަްއޒަފަކު ހަަމޖެއްިސދާނެއެވެ.އިދާރާއެއްގެ މު އެހެންކާރުެގ ކަނޑައަޅާ ސަރު
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 ،އޮބްޒާވަރުންނަށްކުރާ ފިޝަރީޒް ނުއްޔަޢަމާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން  މި )ނ(  
 ހައި ތައް ހިންާގ އެންމެތްމަސްވެރިކަމާިއ ަމސްވެރިކަާމ ގުޅުންހުިރ ހަރަކާ

 ތަކުން އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.ތްފަރާ

ވަރުންގެ ފިޝަރީޒް އޮބްޒާ
 ތައް ޠުއަސާސީ ޝަރު 

މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި  ނު ކުރާއްޔަޢަފިޝަރީޒް އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި  .26
 ތައް ހުރިތޯ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކަށަވަރު ކުރަން ވާނެެއވެ.ޠުޝަރު

 ބޭުނަމށް  ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތެއް އެއްވެސް  ގުޅުންހުރި  މަސްވެރިކަމާ  (1)   
ލަޙަތު ޮއތް މަޞް ފަރާތެއްގެ އެފަދަ ނުވަތަ ،ނުވުން ފަރާތަކަށް ހިންގާ
 ކަމުގަިއ ނުވުން؛އް މީހެ

 ނުަވތަ  ކުށެއް  ހޯދުމުގެ ފައިދާ އިޒުާނޖާ ބޭނުންކޮށްގެން ނުފޫޒު  މަޤާމުގެ (2)   
 ވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުްނ؛ސާބިތު ކުށެއް ކޮރަޕްޝަނުގެ

މެްއ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއް ޤާމެއް ނުވަތަ އިންތިޚާބީ މަޤާސިޔާސީ މަ (3)   
 ކަމުގައި ނުވުން.

ފިޝަރީޒް އޮބްޒާވަރުންގެ 
 ލިއްޔަތުއޫމަޤާމުގެ މަސް

 ލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިިވ ަކންކަން ހިމެނެއެވެ.އޫފިޝަރީޒް އޮބްޒާވަރުންގެ މަސް .27

އާލާތް ބޭނުންކުރާ  ބޭުނންކުރާ އާލާތާއި އެސްވެރިކަން ކުރުމުގައި މަ (1)   
 ލޫމާތު އެއްކުރުން؛ޢުގޮތާ ބެހޭ މަ

 ނުަވތަ  މިންވަރު ބާވަތްތަކާއި މަހުގެ ވިއްކި ފަރާތްތަކާއި، މަސްވިއްކި (2)   
 ލޫމާތު އެއްކުރުން؛މަޢު ބެހޭ ބަރުދަނާ

 މިންވަާރއި، މަހުގެ ނެގި ނުވަތަ ބޭނި ގޮތުގައި ބައިކެޗްގެ (3)   
މާޔަތްކޮށްފައިވާ މަސްމަހާމެއްސާިއ، ަމންމަިލ ޖަނަވާާރއި، ޙި

ކަނޑުގެ ދިރުންހުރި  ،ފަދަ ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި، ވެލާ، ކަހަނބު
 ޫލމާތު އެއްކުރުން؛ ޢުމަ ދޫކުރިނަމަ އެ ވައިބާވަތްތައް ދިރިއޮއް

ލޫާމތު ޢުއްދާ ބެހޭ މަސަރަޙަ ހަރަކާތްތެރިވާ މަސްވެރިކަމުގައި  (4)   
 އެއްކުރުން؛

ވީިޑއޯ  އާއިމަސްވެރިަކމުގެ ހަރަކާތުގެ ފޮޓޯ ކުރާއި ގަފަހަރުއުޅަނދު (5)   
 ނެގުން؛
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ްއދީ ޙަގުޭޅ ސަރަބެލެހެއްޓުާމ  ހިންގާ ރާވައި  މަސްވެރިކަން (6)   
ފައިވާ ިމންގަނޑުތަްއ ތަންފީޒުކުރުަމށް ޅައިޢިއްޔާތަކުން ކަނޑައަ ޖަމް

 ނެުގމާއި އެއްކުރުން؛ން ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ޖެއިދިވެހިރާއް

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަާޅ ގޮތެއްގެ މަތިްނ ފިޝަރީޒް  (7)   
މާތު މިނިސްޓްރީައށް ލޫޢުރެކޯޑުކުރާ މަ އެއްކުރާ ނުވަތަ އޮބްޒާވަރުން 
 ރިޕޯޓްކުރުން.ގަވާއިދުން 

ލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަަތ އޫފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންގެ ަމސް .28  ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުން 
އިދާރާއެްއގެ މުވަްއޒަފަކު  އެހެންމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ ސަރުކާރުެގ 

 ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންގެ 
 ތައް ޠުއަސާސީ ޝަރު 

މުވައްޒަފުންގެ ކިަބއިގައި އަންނަނިިވ  ނު ކުރާއްޔަޢަފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންގެ ގޮތުގަިއ  .29
 ތައް ހުންނަވާނެއެވެ.ޠުޝަރު

ހިންާގ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުަމށް މަސްވެރިކަާމ ގުޅުންހުިރ އެއްވެްސ ހަރަކާތެއް  )ހ(  
ލަޙަތު އޮތް މީހެއް ކަމުގަިއ ޞްފަރާތަކަށް ނުވުން ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ މަ

 ނުވުން؛

ިއޒު ފައިދާ ހޯދުމުގެ ކުެށއް ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާމުގެ ނުފޫުޒ މަޤާ )ށ(  
 ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުްނ؛

މެއް އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގަިއ ޤާމެއް ނުވަތަ އިންތިޚާބީ މަޤާސިޔާސީ މަ (ނ)  
 ނުވުން.

ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންގެ 
 ލިއްޔަތުއޫމަޤާމުގެ މަސް

މުވައްޒަފުެގ މަޤާމުެގ  ނު ކުރާއްޔަޢަފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންގެ ގޮތުގައި  )ހ( .30
 ންނަނިވި ކަންަކން ިހމެނެއެވެ.ލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި އައޫމަސް

  އުފެއްދުންތައް މަހުގެ  މަހާއި  ނުވަތަ  ކުރުމަށް މަސްވެރިކަން  (1)   
 ،ހިންގުަމށް ހަރަކާތްތައް ގުޅުންހުރި  މަސްވެރިކަމާ ނުވަތަ ،އުފެއްދުމަށް

 ލައިސަންސެއް ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ ކުރުމަށް އެކުއަކަލްޗަރ ނުވަތަ
ތަންތަން  ރާއި ޅަނދުފަހައު ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައެއް ނުވަތަ

މޮނިޓަރޮކށް  މިނިސްޓްރީން އަންާގ ގޮތެއްގެ މަތިން 
 އިންސްޕެކްޓްކުރުން؛
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ގެން އިންސްޕެކްޝަންތަކާ ގުޅިށްގެންދާ ޔަމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރި (2)   
 މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރިޕޯޓްކުރުން؛

   ރިކަުމގެ މަސްވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2019/14 ނަންބަރު ޤާނޫނު (3)   
ވާއިދުތަކާއި ގަފައިވާ ދައިއެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަ ،އިއާޤާނޫނު( 

މަލުކުރާަކން ޢަމެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭންތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން 
 ރިޕޯޓްކުރުން؛އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް  ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ނަމަ

   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަުމގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  (4)   
ވާއިދުތަކާއި ގަފައިވާ ދައިހަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އި، އެއާޤާނޫނު( 

މަލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީން ޢަމެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭންތަކާ ޚިލާފަށް 
 ދިނުން؛އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ފިޔަވަޅު ެއޅުމުެގ ނޯޓިސް 

   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަުމގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  (5)   
ވާއިދުތަކާއި ގަފައިވާ ދައިޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަ އެ ،އިއާޤާނޫނު( 

މެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭންތަކުގެ ދަށުން  ލައިަސންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް 
ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް 

 ވާއިދުން ފޮނުވަމުންދޭތޯ ޗެކްކުރުން.ގަ

މަސްވެރިކަން ނުވަތަ މަސްވެރިކަާމ ގުޅުންހުިރ ހަރަކާތް ނުވަތަ މަާހއި  (6)   
ތަންތަން ނުވަަތ އެކުއަކަލްޗަރ ުކރާ  މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ

އުފެއްދުންތަކުގެ ސާމްަޕލް ަމހުގެ ފެސިލިޓީތަކުގައި ހުންނަ ަމސް ނުވަތަ 
 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.ލު ލީޙުއެފަދަ ތަކެތި ތަ މާއި،ނެގު

މުެގ ޤާރޭްނޖަރުންެގ މަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޝަރީޒް  )ށ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2019/14 ޤާނޫނު ނަންބަރު ތުގެ ތެރޭގައި،ލިއްޔައޫމަސް

ކުރުމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަްނ ހިމެނުމުެގ ޛު ތަންފީމަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( 
 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަރުންނާއި ފިޝަރީޒް އޮބްޒާ
ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންގެ  

 ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

 ނު ކުރާ އްޔަޢަވަރުންނާއި ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންެގ ގޮތުގައި ފިޝަރީޒް އޮބްޒާ .31
މަށް ަސމާލުކަްނ ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަްނކައޫމުގެ މަސްޤާފަރާތްތަކުން މަ

 ވާނެއެވެ. ދޭން

ނުވަތަ ލިޭބ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެްއ، އަމިއްަލ  ހޯދާމުގެ ހައިސިއްޔަތުްނ ޤާމަ )ހ(  
ގުޅުމެއް އޮތް، ނުވަތަ  މަޞްލަޙަތެއް ހާސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ ޢާއިލީ

ުގޅުމެއް ޮއތް މީހެއްެގ  އެހެން ނުވަތަ އެޫނން ،ގުޅުމެއް އޮތްރައްޓެހިކަމުގެ 
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މުެގ ޤާނުވާނެއެވެ. އަދި، މަ މަޞްލަޙަތެއް ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން
ފައިވާ ނުވަތަ ލިބިފައިވާ، އެއްވެްސ މަޢުޫލާމތެއް ނުވަތަ ދައިސިއްޔަތުން ހޯހައި

ފަރާތަކާ ހިްއސާކޮށްގެން  ނުލަިއ އެހެން  ޔާމިނިސްޓްރީެގ ހުއްދަ ލިޔުމެއް،
 ނުވާނެއެވެ.

ފައިސާއެއް، ނުވަތަ ވަސީލަތެއް، ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް،  (ށ)  
ކޮށްގެން ބޭނުންމެނުވީ  ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށްމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާމަ

 ނުވާނެއެވެ.

 ނު ކުރާްއޔަޢަފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންެގ ގޮތުގައި  ނާއިވަރުންފިޝަރީޒް އޮބްޒާ (ނ)  
 ހައި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ދިމާާވ އެންމެެއ ީމހުންގެ  ،މުވައްޒަފުން
 .އިޙްތިރާމާއެކުގައެވެކުރަންވާނީ ތު މުޢާމަލާ ފަރާތްތަކާ

ވެސް ަމސައްކަތެއް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ތިމާއަށް ލިބިދާނެ، ަވޒީފާގެ ރަްސމީ އެއް (ރ)  
ނިންމުމުެގ މަރުޙަލާތަކުން ތިާމ އަމިއްލައަށް  ނިްނމުންތައް ކުރުމުންނާއި

ލަޙަތާ ޞްމަ ތަނާޒިލްވެ، އެ ފަދަ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ހިމެނޭ ކަމެއް ނުވަތަ ތިމާގެ
 ،ކަމެްއ ވަންަހނާ ނުކޮށް އެ  ،ަނމަ ފުށުއަރާ އެއްވެސް ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ

 ކަމެއް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެ

ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންގެ ގޮތުގައި  ނާއިވަރުންފިޝަރީޒް އޮބްޒާ (ބ)  
ދޭ ން ތަކުފަރާތް އެކި އެކި ،އިއަމިއްލަ ފައިދާ ހޯދަހަރަކާތްތެރިވުމުގައި 

 .ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ ގައިނުވަތަ ހަދިޔާ ގައިރިޝްވަތު

 ނުވަތަރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ބޭނުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ އާލާތްތައް ނުވަތަ ފާްސތައް  (ޅ)  
 ގެންގުޅެން ވާނެއެވެ.އެކު ތެރިކަމާކައުޕާސްވޯޑްތައް ފަދަ ތަކެތި ރައް

ރަްސީމ ބޭނުންތަކަށް ނޫްނ ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންގެ ފާސްތަްއ ނުވަތަ ބެްޖ  (ކ)  
 ގޮތަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ވަރުންެގ ރޭންޖަުރންނާއި ފިަޝރީޒް އޮބްޒާ ފިޝަރީޒް ނު ކުރާ އްޔަޢަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  .32 މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާތައް
 ރާތުން ފުރިހަމަމަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ އަންނަނިިވ ކަންކަްނ މިނިސްޓްރީެގ ފަ

 ވާނެއެވެ.ކުރަން

މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާއިރު މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އާލާތްތައް  (ހ)  
 ދިނުން؛
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 ،ކޮއްތު ފައިސާދާއި، ފެސިލިޓީއަކަށް ނުވަތަ އުޅަނދަކަށް ދިއުމުގެ ދަތުރު ޚަރަ  (ށ)  
 މިނިސްޓްރީގައި ހަަމޖެހިފައިވާ އުސޫލުެގ ތެރެއިން ހަަމޖައްސައިދިުނން.

  11ބާބު 
 ތަރު މަސްވެރިންގެ ދަފު

ތަރު ފުމަސްވެރިންގެ ދަ
 ލުން ވައިއެކުލަ 

ފަރާތްތައް ހިމެޭނ  ހައިދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެ )ހ( .33
 ވަިއލައި، ެއ ދަފުތަރުތަރެއް މިނިސްޓްރީން އެކުލަފުމަސްވެރިންެގ ދަ

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.އަދާހަމަކޮށް 

، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަފުތަރު އެކުލަވައިލުމަށްޓަކައި )ށ(  

މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން މަސްވެރިކަްނ ކުރުމުގަިއ 
 ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީ ވާންވާނެއެވެ.

މަހެއްެގ މައްޗަށް  ،ބަލާނީމަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތެއްކަމަށް  )ނ(  
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިޭބ ފައިސާެގ ބޮޑުބައި މަސްވެރިކަްނ ކޮށްގެން ހޯާދ 

އާމްދަނީގެ ލިބޭ މަހެއްެގ މައްޗަށް އެ ފަރާތަކަށް  މިގޮތުން،ކެވެ. ތަފަރާތް
 ތަ އާމްދަނީ ލިބޭ ފަދަ އެހެންގޮތުގައި އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުން ނުވަ

ކޮށްގެން ލިޭބ މިްނވަރަށްވުރެ  ަމސްވެރިކަން  ،ންވަރުވަސީލަތަކުން ލިޭބ މި
  ކުޑަވާންޖެހޭނެއެވެ.

  12ބާބު 
 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ކުުރމަކީ ނުވަތަ  ފައިވާ ކަމެއްޅައިކަމަށް ކަނޑައަ ކަމެއް މި ގަވާއިދުގައި މަނާ )ހ( .34 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 
ގަވާއިދުގައި  ކަމެއް މި ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުުރމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް 

ަކެމއް ބެލެވޭނީ  އެ ،ގޮތަކަށް ކޮށްފިނަމަ ނޫން އެެހން ފައިވާ ގޮތްޅައިކަނޑައަ
 ކުށެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ފަރާތަކަށް  ނަަމ، އެ  މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފި މި )ށ(  
މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާިއ ) R-74/2020 ގަވާއިދު ނަންބަރުފިޔަވަޅު އަޅާނީ، 
ބެޭހ  ކުރުމާ ރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޖޫިރމަނާހަގަވާއިދާ ޚިލާފު 

  ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.   އެއްގޮތްވާ ތްތަކާއަގައިވާ އިޖުރާ (ގަވާއިދު

ގައިާވ ކުށްތަކަށް ނުވަތަ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޭޅ  4ދުގެ ޖަދުވަލު އިގަވާ މި )ނ(  
 ގޮތުެގ މަތިންެނވެ.  ގައިވާ 4ޖަދުވަލު  ،ރަކާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނީހަ
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ގައިާވ ކުށްތަކަށް ނުވަތަ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޭޅ  5ދުގެ ޖަދުވަލު އިގަވާ މި )ރ(  
ރަކާތެއް ހަ ކުށެއް ކޮށްގެން ނުވަތަ އެ  އެ ،ރަކާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނީހަ

ަކމަށް އަންދާޒާކުރާ މަންފާގެ މައްޗަްށ ހިންގައިގެން ލިބުނު ނުވަތަ ލިބޭނެ 
 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.   5ޖަދުވަލު  ،ރިޢާޔަތްކޮށް 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކުރުމަށް އުޅަނދެއް  މާއްދާގެ )ހ( މި )ބ(  
ރޭޓްކުރާ ފަރާތް އޮޕަނުވަތަ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތް،  ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ، އެ
    ގަވާއިދު ނަންބަރު ،ވެސް ނުވަތަ ކެޔޮޅު މާސްޓަރުނުވަތަ އުޅަނދުގެ 

2020/R-74 (ިރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ހަޚިލާފު  ަކމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާމަސްވެރ
ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުެގ  ގެ (ބެހޭ ގަވާއިދު ކުުރމާ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޖޫރިމަނާ

 ތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚްއި

  13ބާބު 
 މާނަކުރުން  

 ހިމެނިފައިވާ ނުވަތަ ަލފުޒެއް ޢިބާރާތެއް  ޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް، އެ ފުމި ގަވާއިދުގައި ލަ .35 މާނަކުރުން 
ގަވާއިދުގައި  ގޮތުން، އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، މި

ޒުަތކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ފުއެވަނީ، އެ ލަ އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާިއ ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި
 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ކުރުމުެގ ކަންކަްނ  އެކުއަކަލްޗަރ ،]މިނިސްޓްރީ[ ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ހ(  
ާވލުކޮށްފައިވާ ހަހިމެނޭގޮތުން މަސްވެރިަކމުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި މިވާ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]މަސްވެރިކަންކުރުން[  )ށ(  
  ކަންކަމަށެވެ.

 މަްސ ހޯދުން؛ ،ުރމުގެ ބޭނުމަށްމެ ،ނެގުމަށާއި ،ހިފުމަށާއި (1)   

ނެގުމަށް، ނުަވތަ ނުވަތަ ަމސް ހިފުމަށް، ނުވަތަ މަސް  ހޯދުމަށް، މަސް (2)   
 މެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛މަސް 

ނުަވތަ ހިފުން، ނުވަތަ މަސް މަސް ހޯދުން،  ،ނަތީޖާއަކީ ކަންކަމުގެ އެ (3)   
ބޭނުންކަމުަގއި  މެރުން ނުވަތަ ަމސްނުވަތަ މަސް ނެގުން، މަސް 

 ރަކާތްތައް ހިންގުން؛ހަހިމެނޭ އެނޫންެވސް އެހެްނ 
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 އާާލތް  ބޭނުންކުރާ ޖަމާކުުރމަށް މަސް ިހމެނޭގޮތަށް،" ބީކަން ރޭޑިއޯ" (4)   
ހޯދުން ނުވަަތ ގުޭޅ ާސމާނު ބެހެއްޓުން، ކުރުމާ  އެގްރިގޭޓް ނުވަތަ

 ނުވަތަ އަނބުރާ ހޯދުން؛

މި މާއްދާގެ  ،މޫދުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގަިއ ނުވަތަ ރަށެއްގެ އެއްަގމުގައި (5)   
( ވަނަ ނަންބަރު 3( ވަނަ ނަންބަރާއި، )2( ވަނަ ނަންބަރާއި، )1)

ރަކާތެއް ހަ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ އެއްވެސް 4ނުވަތަ )
 ހިންގުމަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ކަމެްއ ހިންގުން.

ތިރީގައި ؛ ]މަސްވެރިކަާމ ގުޅުްނހުރި ހަރަކާތް[ ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ  )ނ(  
 ބަޔާންކޮށްފައި މިވާ ކަންކަމަށެވެ.

 އުޅަނދަަކށް  ދުއްވާ ކަނޑުގައި  ،އުފެއްދުންތައް ަމހުގެ ނުވަތަ މަސް (1)   
ކަނޑުަގއި  ،އުފެއްދުމެއް އެހެން ނުވަތަ މަސް ނުވަތަ ގެންދިއުމަށް

 ދުއްވާ އުޅަނދަކުން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމަށް ޓްރާންޝިޕްކުރުން(؛

ނުވަތަ މަސް ނަގާ ވަގުތުން ފެށިގެން  ފެށިގެން ވަގުތުން ބާނާ މަސް (2)   
ނުވަތަ ހަލާކުުނވާ  މަށް، އަނެްއ ތަނަށް މަްސ ގެންދިއުއެއް ތަނުން
 ކުރުމަށް؛އުގޮތަށް ރައްކަ

 އެއްަގަމށް  ނަގައިގެން ސަރަޙައްދުތަކުން ކަނޑުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ (3)   
މަހާިއ މަހުެގ އުފެއްދުންތައް ށް، ޔަވަގުާތ ހަމަ ގެންނަ ފުރަތަމަ

 ކުރުމަށް؛  ކުރުމާއި ގަތުމާއި ޕްރޮސެސް ކައުރައް

 ކުރުމަށް؛އެކްސްޕޯޓް  އުފެއްދުންތައް ަމހުގެ މަހާއި (4)   

މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ތެޔޮ އެޅުން ނުވަތަ ތެޔޮ  (5)   
ހިންގުަމށް ފޯރުވައިދިނުން ނުވަތަ މަސްވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް 

އެއްބާރުލުން ދިނުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ހަރަކާތެްއ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް 
 އަދި ؛ ދިނުމަށް

( ވަނަ ނަންބަރުގެ 5) ފެށިގެން ( ވަނަ ނަންބަރުނ1ްމި މާއްދާގެ ) (6)   
ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުުރަމށް 

 ތައްޔާރުވުމަށް.

މަހަީކ ބާނާ  ،ބޭުނމަށް ކުރާ މަސްވެރިކަން[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]އަމިއްލަ  )ރ(  
ގެ ތަ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާމަސް ބާނާ ފަރާތް ނުވަ ،ނުވަތަ ނުވަތަ ހިފާ މަހަކީ
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މަްސ ބޭނުންކުރާ، އަދި އަމިއްލަގޮުތން ނުވަތަ އެކަިނ ކެއުމަށް  މީހުން
ވަތަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނަމަެވސް ވިޔަފާރީގެ ނުގެން މެދުވެރިއެއް މެދުވެރިކޮށް

ނުލާ ކައިއެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އެ މަސްވެރިަކމުން ބާާނ މަްސ ިވއް
  މަސްވެރިކަމަށެވެ.

މަްސ މެުރމަށް ނުަވތަ މަހަކަްށ  ،]މަްސ މަާރ ބަޑި[ ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ބ(  
ނުވަަތ ކެމިކަލެްއ  ވައިނުވަަތ  ރަބަރު ސާަޅނގަ ،ހަމަލާ ދިނުމަށް
ލެވޭ ގޮތަށް ވައިކޮޅު ތޫނުކޮށްފައިވާ އާލާތެއް ފޮނު ،ބޭނުންކޮށްގެން

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.

]އުރަފަށް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ރަށްރަށުގެ  )ޅ(  
އެނގޭފަށް ކެނޑި، ކަނޑަށް  ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގެ ފަރުގެ ބޭރުފަރާތުން އަޑި

 ވެ.ބަށެފުންވެގެންދާ ހިސާ

 2019/14ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ވަނީއެ ]ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުން[ ކަމަށް ބުނެފައި )ކ(  
ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން،  58ެގ ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނު)

 ވެ.ކަށެކުރާ ފަރާތްތަނު އްޔަޢަ މިނިސްޓްރީން

ވަނީ، ޤާނޫުނ ނަންބަުރ އެ ވަރުން[ ކަމަްށ ބުނެފައިއޮބްޒާ]ފިޝަރީޒް  )އ(  
ވަަނ މާއްދާެގ  69ެގ ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ޤާނޫނު) 2019/14

 ފަރާތްތަކަށެވެ. ނު ކުރާއްޔަޢަ ދަށުން މިނިސްޓްރީން

ކުާރ އުަޅނދެއްގައި،   ަމސްވެރިކަން ،އެވަނީ ބުނެފައި ަކމުގައި  []މާސްޓަރު )ވ(  
ތެރޭގައި  ހުރި އެްނމެ ިއސް ޒިްނމާ ހަާވލުވެފައިވާ ފަރާތަށެވެ. ީމގެ ވަގުތަކު އެ

 އުޅަނދުގެ ކެޔޮޅު ނުވަތަ ސްކިޕަރ ހިމެނެއެވެ.

މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ  ،]އުޅަނދު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )މ(  
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ބަނދެފައިވާ ނުވަތަ ކުރުމަށް  މަސްވެރިކަން

ނުވަތަ ަމސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުިރ ކުރުމަށް ންމުގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަްނ އާ
ނުވަތަ އެއްވެސް އުޅަނދެއް، ރަކާތެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތެއްގެ ހަ

 ކަނޑު ބޯޓެއް ނުވަތަ އެނޫންވެްސ އުޅަނދަކަށެވެ.

ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިވާ އަތޮޅުތަކުގެ  ،]އެތެރެވަރި[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ފ(  
 އެތެރެ ކަނޑަށެވެ. 
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 ވެހިރާއްޖޭގަިއ އާްނުމކޮށް ކުރާދި ،]އެންވެރިކަން[ ަކމަށް ބުނެފައި އެަވނީ )ދ(  
 އާއިފާނަ ،އިއްޔާއަތު ނަނުގެ މަސްވެރިކަމުގަ ،އިއްޔާދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގަ

        ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިަކމުގައި އާްނމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެމުެގ ބާވަތްތައް
މަސްވެރިކަމުގަިއ ބޭނުންކުރުމަށް )ދިއްލައިގެން ނުވަތަ ވައިފުޅި އަޅައިގެްނ  އެ

 ފީނުން ހިމެނޭ ގޮތަށް( ހިފުމަށެވެ. 

ނޫނު ޤާ ،]ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ތ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި  96/6ނަންބަރު 

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ކަނޑާއި އާކިޕެލެޖިްކ ކަނޑާއި
 ކަނޑަށެވެ. ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ  ކަނޑާއި،ސަރަޙައްދީ 

__________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

     ،ދައު ހުންނަންވާނެ ގޮތާއި ބޭނުންކުރާ ކުރާ މަސްވެރިކަމުގައި  ސަރަޙައްދުގައި އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ 
 ދައު ބޭނުންކުރަންވާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު 

ފޫޓަށް )އެއްސަތޭކަ(  100ބޭނުންކުރާ ދައު  ކުރާ މަސްވެރިކަމުގައި  ށްމައަމިއްލަ ބޭނު ދަލުގެ ބޮޑުމިން  )ހ(
 ވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ.  

 

 ދަލުގެ ގޮޅިތަކުގެ (ށ)
 ސައިޒު )މެޝް

 ސައިޒް(

ކުރާ މަސްވެރިކަމުގައ ބޭނުންކުރާ ދަލުގެ ގޮިޅތައް ހުންނަންޖެހޭެނ  އަމިއްލަ ބޭނުމަށް
 އިންޗިއެވެ. )ހަތަރެއް(  4އެންމެ ކުަޑ ސައިޒަީކ "

 
ތިރީގައިވާ  ،ބުނެފައި އެވަނީމަްށ "މެޝް ސައިްޒ" ަކމަށް މި ގަވާއިދުގެ ބޭނު

އެއް ގޮށާިއ  ،ފައި ުހންނަހައިކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް، ދަލުގެ ޮގޅިތައް ވަކިކުރުމަށް ޖަ
 މިނަށެވެ. ހުންނަކަންކުތިކޮށް  ގައިގޮށާ ދޭތެރޭ އަނެއް
 
 
 
 
 
 

ދައު ބޭނުންކުރަންވާނެ  (ނ)
 ލުސޫގޮތުގެ އު

 ްުނދިއުން ލައިފައިދައު ދޫކޮށް ،ފަހު އެޅުމަށްކުުރމަށް ދައު  މަސްވެރިކަނ. 
  ަމަސްވެރިކަން ކުުރމަށް ދައު ބޭނުންކުރާއިރު ފަރަށް ގެއްލުން ިލބޭނެ ފަދ

 .އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން
 2 ަފައި ނުބޭއްވުންއިޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު ދައު ދަމަ)ދޭއް( ގ. 
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 2ޖަދުވަލު 

 މެރުން މަނާ ބާވަތްތައް ނެގުމާއި،  ބޭނުމާއި، ހިފުމާއި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން 

ނަން  އިނގިރޭސި ސައިންޓިފިކް ނަން   ނަން  ދިވެހި  

Infraorder: Cetacea  Cetaceans  1.  ްބޮޑުމަހާއި ކޯމަހުގެ ހުރިހާ ބާވަތެއ 
 

Infraorders: Astacidea and 

Achelata 

Berried lobsters 2. ިބަނޑު ދޮށުގައި ބިސް ހުންނަ އިހ* 

Genus: Panulirus  

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) 

ސެންޓިމީޓަރު ހަމަނުވާ  7.6އިހީގެ ތޮށިގަނޑުގައި  .3
އިރިން ފެށިގެން ލޮލުގެ ތިރީކަ ،ހި )ދިގުމިން ބަލާނީއި

)ކެރަޕޭސް(  ދޭތެރޭގައިވާ ތޮށިގަނޑު  ބޮލާއި ނިގުލާ 
 *ނިމޭ ހިސާބަށް( 

Genus: Tridacna  Giant clam 4.  ަގާހަކ 

Super order: Selachimorpha Sharks 5.  ުމިޔަރ 

Super order: Batoidea Rays 6.  ިމަޑ 

Phylum: Cnidaria, class: 

Anthozoa 
Corals 

ހިރި/ގާ/މުރަކަ/މާގަނޑު/ސޮފްޓް ކޮރަލް )ދިރޭ  .7
 (ޔާއި މަރުވެފައިވާ ހާލަތުގައިއްހާލަތުގަ

Family: Scaridae Parrotfishes 
ސްކެރިޑޭ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ލަނޑާގެ ހުރިހާ  .8

 ބާވަތެއް

Cheilinus undulatus Napoleon Wrasse  9.  ާމާހުޅުނބު ލަނޑ 

Superfamily: Chelonioidea Sea Turtles and their eggs 10.  ްވެލަޔާއި ކަހަނބާއި އޭގެ ބިސ 

Order: Antipatharia Black Coral  11.  ިއެންދެރ 

Family: Rhinocodontidae  Whaleshark  12.  ިފެހުރިހ 

Charonia tritonis  Triton Conch  13.  ުސަންގ 

 ބާވަތްތައްކުރުން ހުއްދަ  މަރުވެފައިވާ ހާލަތުގައި އިމްޕޯޓް*
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 3ޖަދުވަލު 

 ކުރުން މަނާ ބާވަތްތައް  ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް 

 ސައިންޓިފިކް ނަން  ނަން  އިނގިރޭސި ނަން  ދިވެހި 

 Lobster and lobster . އިއްސާއި އިހިމަސް 1

meat 
Infraorders: Astacidea and Achelata 

 Top shells / Trochus . ގޮނު ފޫއެނބުރި 2

shells 
Genus: Trochus 

ޔާއި އް. ހިރި/ ގާ/ މުރަކަ/ މާގަނޑު )ދިރޭ ހާލަތުގ3ަ
 މަރުވެފައިވާ ހާލަތުގައި(

Corals and sea 

anemones 

Phylum: Cnidaria, class: 

Anthozoa 

 Eel Order: Anguilliformes . ވެން 4

 Pufferfish Family: Tetraodontidae . ކޮލި 5

 Oysters Family: Pteriidae . އިތާގެ ހުރިހާ ބާވަތެއ6ް

 ކުރާ ހުރިހާ ބާވަތެއް ރިކަމުގައި ދިރޭ އެމަށް ބޭނުން. މަސްވ7ެ

 Silver sprat Spratelloides gracilisi ރެހި )ހ( 
 Blue sprat Spratelloides delicatulus ހޮނޑެލި )ށ( 
 Cardinal fishes Apogonidae ބޯދި، ފަތާ )ނ( 
 Anchovy Encrasicholina heteroloba މިޔަރެން )ރ( 
 Fusiliers Caesionidae މުގުރާން )ބ( 
 Bigeye Scad Selar crumenophthalmus މުށިމަސް )ޅ( 
 Chromis Chromis sp ނިލަމެހި )ކ( 

 . ބޮޑެތި ބޮލި 8

 Chiragra spider conch Harpago chiragra )ހ( ރާކަނި 

 Spider conch Lambis lambis )ށ( ރާކަނި 

 Silver-mouthed turban Turbo agyrostomas ސަނދަރަ . 9

  Octopus Order: Octopoda . ބޯވަ 10
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 4ޖަދުވަލު 

 ރަކާތްތަކާއި ފިޔަވަޅުތައް ހަ އިދާ ޚިލާފު ވާ ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަ 
 

ކުށްތަކަށް ޖޫރިމަނާ  ކުރާ ތަކުރާރު  ޖޫރިމަނާ  ރަކާތް ހަ  #
 ކަނޑައެޅުން 

އްގައި ދައު ކުރާ މަސްވެރިަކމެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް 1
 އަޅައިގެން ހިފުން މަނާ ބާވަތެއް ހިފުން 

2,000/- 
 ރުފިޔާ 

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު
  -/500 ފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށްކޮށް

ރުފިޔާއާ  -/5,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )
 ށް(ޔަހަމަ

ރަށްރަށުގެ އަމިއްލަ ބޭުނމަށް ކުރާ ަމސްވެރިކަމުގައި  2
 ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި ދައު އެޅުން 

3,500/- 
 ރުފިޔާ 

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު
  -/500 ފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށްކޮށް

ރުފިޔާއާ  -/5,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )
 ށް(ޔަހަމަ

އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކުރާ މަސްވެރިަކމުގައި ދައު  3
ަހމަތަކާ ޚިލާފަށް ދައު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ 

 ބޭނުންކުރުން

2,000/- 
 ރުފިޔާ 

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު
  -/500 ފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށްކޮށް

ރުފިޔާއާ  -/5,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )
 ށް(ޔަހަމަ

ފަޅުރަށަކުން ނުވަތަ ދިގު  ވަރުވާއަށް ދީފައިވާ 4
މުއްދަތަށް ކުށްޔަށް ދީފައިވާ ރަށަކުން އެ ފަރާތެއްގެ 

 ހުއްދަ ނެތި މަސްވެރިކަން ކުރުން 

3,000/- 
 ރުފިޔާ 

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު
 -/500 ފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށްކޮށް

ރުފިޔާއާ  -/5,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )
 ށް(ޔަހަމަ

ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުގެ  5
 ތެރެއިން މަސްވެރިކަން ކުރުން 

5,000/- 
 ރުފިޔާ 

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު
  -/500 ފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށްކޮށް

ރުފިޔާއާ  -/5,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )
 ށް(ޔަހަމަ

 އުޅަނދުގައި އުފެދޭ ކުނި ނައްތައިލުމަށް ނުވަތަ  6
ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމު  ރައްކައު

 ހަމަޖައްސައިފައި ނެތުން 

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރުފިޔާ  -/300
  -/100 ފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށްކޮށް

ރުފިޔާއާ  -/5,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )
 ށް(ޔަހަމަ

މަސް މަާރ  ،މަސް ހިފުމަށް ނުވަތަ މަސް މެުރމަށް 7
  ބޭނުންކުރުން ބަޑި

3,000/- 
 ރުފިޔާ 

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު
  -/1,000 ފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށްކޮށް

ރުފިޔާއާ  -/5,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )
 ށް(ޔަހަމަ



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ              R-75/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             175 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

24 

 

ކުށްތަކަށް ޖޫރިމަނާ  ކުރާ ތަކުރާރު  ޖޫރިމަނާ  ރަކާތް ހަ  #
 ކަނޑައެޅުން 

މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެހެްނ  8
 އިދާރާއަކުން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދަކުން 

 ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރުން ގަވާއިދާ 

3,500/- 
 ރުފިޔާ 

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭގެ ކުރިްނ 
  -/500 ފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށްކޮށް

 ރުފިޔާއާ  -/5,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )
 ށް(ޔަހަމަ

އައިން ހޯދުމަށް ނުވަތަ މަސް ހިފުމަށް ޑްރޯްނ މަސް 9
 ނުވަތަ ވައިގެ އުޅަނދެއް ބޭނުންކުރުން 

2,500/- 
 ރުފިޔާ 

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު
  -/500 ފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށްކޮށް

ރުފިޔާއާ  -/5,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )
 ށް(ޔަހަމަ

 -/400,000 ކުރުން  ަމސްވެރިކަން )ބޮޑު ދަލުގެ )ޕަރސްސެއިން 10
 ރުފިޔާ 

- 

 އޮޔާދާ ދަލުގެ )ޑްރިފްޓް ނެޓް( މަސްވެރިކަން 11
 ކުރުން

400,000/- 
 ރުފިޔާ 

- 

-/400,000 ކުރުން  ދަމާ ދަލުގެ )ޓްރޯލް ނެޓް( މަސްވެރިކަން 12
 ރުފިޔާ 

- 

ކުރާ ަމސްވެރިކަމާިއ  އަމިއްލަ ބޭނުމަށް 13
އެންވެރިކަމަށް ފިޔަވައި ދައު ބޭނުންކޮށްގެން 

 މަސްވެރިކަން ކުރުން 
 

10,000/-
 ރުފިޔާ 

 އޭގެ ކުރިން  ،ކޮންމެ ފަހަރަކު ތަކުރާރުވާ
  -/10,000 ފައިވާ ޖޫރިމަނާެގ އަދަދަށްކޮށް

ރުފިޔާއާ  -/400,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )
 ށް(ޔަހަމަ

-/100,000 ކުރުން  ގޮވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ަމސްވެރިކަން 14
 ރުފިޔާ 

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު
  -/30,000 ފައިވާ ޖޫރިމަނާެގ އަދަދަށްކޮށް

ރުފިޔާއާ  -/400,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )
 ށް(ޔަހަމަ

-/100,000 ކުރުން  ވިހައެއް ބޭނުންކޮށްގެން މަސްވެރިކަން  15
 ރުފިޔާ 

އޭގެ ކުރިްނ  ،ންމެ ފަހަރަކުތަކުރާރުވާ ކޮ
  -/30,000ފައިވާ ޖޫރިމަނާެގ އަދަދަށް ށްކޮ

ރުފިޔާއާ  -/400,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )
 ށް(ޔަހަމަ

 -/1,000 އަޅައިގެން ފީނައިގެން ހުއިފިލަނޑާ ނެގުން ވައިފުޅި  16
 ރުފިޔާ 

އޭގެ ކުރިްނ  ،ފަހަރަކު ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ
  -/700 ފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށްށްކޮ

ރުފިޔާއާ  -/5,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )
 ށް(ޔަހަމަ

މަސްވެރިކަްނ ކުރުމުގަިއ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  17
 ބިދޭސީއަކަށް(ބިދޭސީން ބޭނުންކުރުން )ކޮންމެ 

5,000/- 
 ރުފިޔާ 

- 

އެކަމުގެ ސެޓުފިކެޓެއް  ،ފީނުމުގެ ހަރަކާތެއްގައި 18
 ނެތި ހަރަކާތްތެރިވުން

5,000/- 
 ރުފިޔާ 

- 



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ              R-75/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             175 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

25 

 

ކުށްތަކަށް ޖޫރިމަނާ  ކުރާ ތަކުރާރު  ޖޫރިމަނާ  ރަކާތް ހަ  #
 ކަނޑައެޅުން 

 -/3,000 ލޮނުފެނުގެ ދިރުމެއް އެތެރެކުރުން ،ހުއްދަ ނެތި 19
 ރުފިޔާ 

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު
 -/1,000  ފައިވާ ޖޫރިމަނާެގ އަދަދަށްކޮށް

ރުފިޔާއާ  -/5,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )
 ށް(ޔަހަމަ

 ގެ މޭލު ()ތިނެއް 3ކަނދުފަތީގެ ވަށައިގެން  20
ސަރަޙައްދުގައި ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަްނ 
ފިޔަވައި އެހެން ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަން ކުރުން 
ނުވަތަ ގަވާއިދުގައި މަނާަކމަށް ކަނޑަައޅައިފައިވާ 

 އެހެން ހަރަކާތެއް ހިންގުން 

5,000/- 
 ރުފިޔާ 

- 

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކަނދުފަތި އެޅުްނ ނުވަަތ  21
 ދޫކުރުން

5,000/- 
 ރުފިޔާ 

- 

މަސްދަތުރުގެ މަޢުލޫމާުތ ިމނިސްޓްރީއަށް  22
 ފޮނުވަންޖެހޭ އުސޫލުްނ ނުފޮނުވުން 

 ރުފިޔާ  -/750
)ކޮންމެ 

 ދަތުރަކަށް(

- 

މަޢުލޫމާތަީކ ދޮގު  މިނިސްޓްރީއަށް ދިން 23
ށް ކަނުވަތަ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތަމަޢުލޫމާތަކަށް 

 ވުން

5,000/- 
 ރުފިޔާ 

- 

 ބޭރުގައި ސަރަޙައްދުން ކަނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 24
 ހަރަކާތްތެރިވުން  އުޅަނދެއް މަސްވެރި ހުއްދަނެތި

75,000/- 
 ރުފިޔާ 

- 

 ހިނގާ  ބާރު ސިޔާދަތީ އުމެއްގެޤަ ހެންއެ 25
 އުޅަނދެއް މަސްވެރި ސަރަޙައްދެއްގައި
 ހަރަކާތްތެރިވުން 

150,000/- 
 ރުފިޔާ 

- 

އެތެރެވަރިން އްދުގެ ޙަދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަ 26
އްދުގައި އެއް އުަޅނދުން އަނެްއ ޙަބޭރު ސަރަ

 އުޅަނދަށް މަސް ބަދަލުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގުން 

5,000/- 
 ރުފިޔާ 

- 

މިނިސްޓްރީްނ ޢައްޔަނު ކުާރ ފިޝަރީޒް  27
ަމސްވެރިކަމާިއ  ،ރޭންޖަރުންނަށާއި އޮބްޒާވަރުްނނަށް

މަސްވެރިކަާމ ގުުޅންހުރި ހަރަކާތެްއ ހިންާގ 
 ރާތަކުން އެއްބާރުލުން ނުދިނުންފަ

1,000/- 
 ރުފިޔާ 

އޭގެ ކުރިްނ  ،ންމެ ފަހަރަކުތަކުރާރުވާ ކޮ
 -/5,00ފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށް ށްކޮ

ރުފިޔާއާ  -/5,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )
 ށް(ޔަހަމަ
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 5ޖަދުވަލު 

 ފިޔަވަޅުތައް ރަކާތްތަކާއި ހަ އިދާ ޚިލާފު ވާ ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ ގަ  އެއް ވަކި ޖޫރިމަނާ 
 

ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމުގައި  ޖޫރިމަނާގެ އަދަދުތައް  ރަކާތް ހަ  #
 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  ރިޢާޔަތް 

ފިކެޓެއް ލިބިފައި ނެތް ޓުފީނުމުގެ ސެ 1
ރަކާތެއްގައި ހަފީނުމުގެ  ،ފަރާތެއް

 ބައިވެރިވެރިކުރުވުން 

 ލިބިފައިވާ ލައިސަންްސ  -
 -/5,000އުޅަނދެއްގައި ނަަމ 

މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ރުފިޔާ އަދި 
 -/100,000 ގެއްލުން ވެއްޖެަނމަ

 ރުފިޔާ 
ފީނައިގެން ފަޅުވެރިއަކަށް ލިބޭ  -

ގެއްލުން )މަރުވުން ނުވަތަ ދާިއީމ 
 (ހާނީއްކަ

 

ފީނައިގެން ފަޅުވެރިއަކަށް  -
ލިބޭ ގެއްލުން )މަރުވުްނ 

 (ހާނީއްކަނުވަތަ ދާއިމީ 
ރަކާތް ހިންގާ އުޅަނދުެގ ހަ -

 ބާވަތް 

 ފީނުމުގައި ބޭުނމަށް މަސްވެރިކަމުގެ 2
ތްތަކަކީ އެކަމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާ

އަިދ ގަވާއިދުން  ނޫންތެރި ކައުރައް
 ވުން.  ތަކަށްސަރވިސްކޮށްފައި ނުވާ އާލާ

ލައިސަންްސ ލިބިފައިާވ  -
  -/5,000 އުޅަނދެއްގައި ނަމަ 

ރުފިޔާ އަދި މީހެއްގެ ފުރާނައަށް 
 -/100,000ގެއްލުން ވެއްޖެަނމަ 

 ރުފިޔާ 
 

ފީނައިގެން ފަޅުވެރިއަކަށް  -
ލިބޭ ގެއްލުން )މަރުވުްނ 

 (ހާނީއްކަނުވަތަ ދާއިމީ 
 ކުރާ މަސްވެރިކަމުެގ ބާވަތް  -
ރަކާތް ހިންގާ އުޅަނދުެގ ހަ -

 ބާވަތް 
 (2މާޔަތްކޮށްފައިވާ ބާވަތެއް )ޖަދުވަލު ޙި 3

ނުވަތަ ގައިވާ ބާވަތެއްގެ މަްސ ހިފުން، 
ނެގުން ނުވަތަ ނުވަތަ ަމސް މެރުން، މަސް 

އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ 
ވިޔަފާރިކުރުން އަދި ވިޔަފާރިއަށް 
ޑިސްޕްލޭކުރުން ނުވަތަ ބެހެއްޓުްނ ނުވަތަ 

 އިމްޕޯޓްކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓްކުރުން

 ލައިސަންސެއް ބޭުނންނުވާ ފަރާތެއް 
ރުފިޔާ  -/5,000 ގިނަވެގެން  ،ނަމަ

އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން 
 ޔާ.ރުފި -/400,000 ގިނަވެގެން

ފައިވާ ބާވަތުގެ ފައިޖޫރިމަނާކުރާނީ ހި
ށްާވ ގުނައަ 4 ގެމާކެޓް އަގު
  .މިންވަރަކަށެވެ

 

 މާކެޓް  ގެފައިވާ ބާވަތުފައިހި -
ެގ ރުޒާނުވަތަ ކަޅު ބާ އަގު
 އަގު

ފައިވާ ބާވަތުގެ ފައިހި -
މާޙައުީލ  މުކަންންމުހި

 ނިޒާމަށް އޮތް މިންވަރު 
ފައިވާ މިންވަުރ ފައިހި -

 ނުވަތަ ބަރުދަން
ރަކާތް ހިންގާ އުޅަނދުެގ ހަ -

 ބާވަތް 
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ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމުގައި  ޖޫރިމަނާގެ އަދަދުތައް  ރަކާތް ހަ  #
 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  ރިޢާޔަތް 

 2 )ޖަދުވަލު ކަށްކޮށްފައިވާ ބާވަތަ މާޔަތްޙި 4
ތަ ގެއްލުން ދިނުން ނުވަ (ށްގައިވާ ބާވަތަކަ

 ގޯނާކުރުން
 

 ރުފިޔާ ގިނަ -/3,000 މަދުވެގެން
 ރުފިޔާ. -/300,000 ވެގެން

 ފައިވާ ބާވަތުގެފައިކުރާނީ ހި ޖޫރިމަނާ
ށްާވ ގުނައަ 2 ގެމާކެޓް އަގު
 މިންވަރަކަށް

 

ފައިވާ ބާވަތުގެ ފައިހި -
މާޙައުީލ  މުކަންންމުހި

 ނިޒާމަށް އޮތް މިންވަރު 
މާކެޓް  ގެފައިވާ ބާވަތުފައިހި -

 އަގު
ރަކާތް ހިންގާ އުޅަނދުގެ ހަ -

 ބާވަތް 
  

ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަނާ  5
ބާވަތެއް ނުވަތަ އެފަދަ ބާވަތެއް 

އުފެއްދުމެއް ފައިވާ ދައިބޭނުންކޮށްގެން އުފައް
ކުރުްނ ނުވަތަ  ( އެކްސްޕޯޓް 3)ޖަދުވަލު 
 ކުރުން  ކުރަން މަސައްކަތް އެކްސްޕޯޓް

ރުފިޔާ އަިދ  -/5,000 މަދުވެގެން
 ރުފިޔާ  -/400,000 ގިނަވެގެން

ފައިވާ ބާވަތުގެ ފައިޖޫރިމަނާކުރާނީ ހި
ށްާވ ގުނައަ 2މާކެޓް އަގަގު 

 މިންވަރަކަށް
 

އެކްސްޕޯޓްކުރާ ބާވަތުގެ  -
 އަގަށްމާކެޓް 

ފައިވާ ބާވަތުގެ ފައިހި -
މާޙައުީލ  މުހިއްމުކަން

 ނިޒާމަށް އޮތް މިންވަރު 
 

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުްނ ހަރުކުރާ  6
ކަނދުފައްޗަކަށް ގެއްލުން ދިނުން، ނުވަތަ 

 އުނި އިތުރެއް ގެނައުންކަނދުފައްޗަށް 

ރުފިޔާ އަިދ  -/5,000 މަދުވެގެން
 ރުފިޔާ  -/400,000 ގިނަވެގެން

ިމންގަނޑަށް ކަނދުފަތި މު ންއާ
 ގެނައުމަށް ކުރަންޖެޭހ ޚަރަދު

 

__________________ 
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