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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ދިނުމުގެ ގަވާއިދު  ހުއްދަ ކުރުމަށް މަޝްރޫޢުތައް ޤާއިމް  މަސްވެރިކަމުގެ

މުެގ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަ 14/2019މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރުފު
ވަަނ  29ވަނަ ނަންބަރާއި،  13ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  22ޤާނޫނު( ގެ 

ބިދޭ ލިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިިނސްޓްރީއަށް  55މާއްދާގެ )އ( އާއި، 
 ބާރުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 

ހުއްަދ  ]މަސްވެރިަކމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ،ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ މި )ށ(  
 ދިނުމުގެ ގަވާއިދު[ އެވެ. 

ޢުތަކަކީ މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަސްވެރިކަުމގެ މަޝްރޫ  .2 ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދު 
ގޮތުގައި ކުރާނެ ެއންމެ ެއދެވޭދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތަށް އެކަމުގެ މަންފާ 

ސްވެރިކަމުެގ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްގެން ހިންާގ މަޝްރޫޢުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމާެއކު، މަ 
ތަކުގެ އެފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތް ،މަޝްރޫޢުތަކަށް އިންވެސްޓްކޮށް

ށް ުރމަމަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމެވެ. އަދި މަސްވެރިކަމުެގ މަޝްރޫޢު ޤާއިމް ކު
ހަރުދަނާ  ،އިމިނިސްޓްރީގެ ހުއްަދ ހޯދުމުގައި ޢަަމލުކުރަންޖެޭހ މަރުޙަލާތަްއ ކަނޑައަޅަ

 އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން އެ ކަންކަން ތަންފީޛު ކުރުމެވެ. 

ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދާއި، ދިވެހިރާއްޖޭ ،މި ގަވާއިދު ހިނގާނީ  .3 ގަވާއިދު ހިންގޭ ފަރާތް 
 ،އި، ފަޅާއިތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނޑާއި، އަތޮޅުތަކުގެ އެތެރެވަރިއާއި، ފަރާސަރަޙައްދުގެ 

ށްފައިވާ ގައި ބަޔާންކޮ 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ރަށްރަށުގައި ،ކުޅިއާއި ،މޫދާއި
 މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 

 ނެއެވެ. ވާ މަޝްރޫޢުތައް މި ގަވާއިދުން އިސްތިސްނާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(  .4 އިސްތިސްނާ ހާލަތު 

 ؛މިނިސްޓްރީން ހިންާގ ަމސްވެރިކަމާ ުގޅުންހުރި މަޝްރޫޢުތައް (1)   

 ؛މިނިސްޓްރީން އަުޖމަބެލުމުެގ ގޮތުން ހިންާގ މަޝްރޫޢުތައް (2)   
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ކަާމ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިެގން ހިންާގ ަމސްވެރި (3)   
 ގުޅުންހުރި މަޝްރޫޢުތައް.

 ފަދަ ނުވަތަ ިރހާކުރު ،ނުވަތަ ލޮުނމަްސ އެޅުމަށް ،މަސްކައްކައި ހިއްުކމަށް )ށ(  
 އެ ޫނން ޅޭ އުދިވެހިން އާްނމުކޮށް ތައްޔާރުކޮށް ނުވަތަ  ،ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމަށް

ރުދީ ޔާއި ފަބާވަތްތަކުގެ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައް 
ނަށްވުެރ )ތިނެއް( ޓަ 3ދުވާލަުކ  ޤާއިމްކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ފެންވަރުގައި

އިދުްނ މަދުން ަމސް ގަެނ ޕްރޮސެްސ ކުރުމުެގ ކެޕޭސިޓީ ހުރި ތަންތަްނ ިމ ގަވާ
 ވާނެއެވެ. އިސްތިސްނާ

މަޝްރޫޢު ޤާއިމްކުރުމުގެ 
 ހުއްދަ ހޯދުން 

         ީނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަންވާ 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   .5
 މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ ހޯދައިގެްނނެވެ.

މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ 
ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން 
 ހުއްދަ ދޭ މަޝްރޫޢުތައް

ފިޔަވައި،  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް )ހ(  .6
 އެހެން މަޝްރޫޢުތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ މިނިސްޓްރީންނެެވ. 

ރަށުގައި މަހާއި މަހުެގ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް މީހުްނ ދިރިއުޅޭ ރަށް )ށ(  
ކުގެ ފެކްޓަރީތަ ތަންތަްނ ނުވަތަ ގޭދޮށު މަސް ޤާއިމްކުރާ މަްސ ޕްރޮެސސްކުރާ 

ްސ ަގެނ )ދިހައެއް( ޓަނަށްވުރެ ގިނަނޫން އަދަދަކަށް މަ 10ތެރެއިން ދުވާލަކު 
      ގެކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ ހުރި ތަންތަނަށް ހުއްދަދޭނީ، ިމ ގަވާއިދު ޕްރޮސެސް

އިމްކުާރ ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ެއ މަޝްރޫޢެއް ޤާ 7
 ރަށެއްގެ ނުވަތަ ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާއިން، އެ އިދާރާއަކުން

 ހަމަޖައްސައިފައިވާ އިންތިާޒމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހުއްދަ 
ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލު 

 ގޮތް  ކުރަންޖެހޭ 

        ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގިންތިއަށް ފެތޭ 6ގަވާއިދުގެ މި   .7
ދައަށް އެިދ މަސް ޕްރޮެސސްކުރާ ތަންތަން ނުވަތަ ަމސް ފެކްޓަރީތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ ހުއް

އިން އަންނަނިވި ހުށަހެޅުމުގައި، އެ މަޝްރޫޢަކަށް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކިބަ
ރާތަކުން ލިބޭނެ އިންތިާޒމްތައް ރަށު ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުްނސިލް އިދާ މަޢުލޫމާތު

 ހަމަޖައްސައި، މަޝްރޫޢު ހިންގުމުެގ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގައި އެ ކަންތައްތަކަށް 
 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

 ؛ލުސީފުއެއްކުރި މަހުެގ އުފެއްދުންތަކުގެ ތަ  ތަނެއްގައި އުފައްދާނެ އަގު އެ )ހ(  

 ޖުުމަލ ތަނެއްގައި އެންމެ ގިނަވެެގން ދުވާލަކު ޕްރޮސެސްކުރެވޭނެ ޯރަމހުގެ އެ )ށ(  
ޓްރިކް މެ ،ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނެ މަހުގެ އަދަދު 24މިންވަރު )
 ؛ ޓަނުން(

 ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ގަސްތުކުރާ ރޯމަހުެގ ބާވަތްތައް؛ )ނ(  
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އި، ޤާިއމްކުރުމަށް ގަސްތުކުާރ ަވސީލަތްތަކާމަސް ަގނޑުކޮށް ފިނިކުރުމަށް  )ރ(  
ރުމަްށ ގަނޑުކުރި މަހުގެ ގޮތުގައްޔާއި ފިނިކުރި މަހުެގ ގޮތުގައި ރައްކައުކު

 ؛ތައްޔާރުކުރާ ސްޓޯރޭޖްތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ )މެޓްރިކް ޓަނުން(

ލާއި، އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފުސީލު )ތެ ދޭނެވައިފޯރުމަސްވެރިންނަށް  )ބ(  
 ؛އައިސް ހިެމނޭ ގޮތަށް( ،ފެނާއި

 ؛ފެސިލިޓީގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކާއި، ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް )ޅ(  

ކަްތ މަސައް ،ފެސިލިޓީ ޤާއިމްކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރިޔަށްދާނެ މުއްދަތާއި )ކ(  
 ؛ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތުގެ ތާވަލު

ނުވަަތ  އުފެއްދުމަށްފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާނެ ހަކަތައިގެ މިންވަރާއި، ހަކަތަ  )އ(  
 ؛ހޯދުމަށް ގަސްތުކުރާ ގޮތް

ނުވަަތ  ފެސިލިޓީއަކަށް ބޭނުންވާނެ ފެނުގެ މިންވަރާއި، ފެން އުފެއްދުމަށް އެ )ވ(  
 ހޯދުމަށް ގަސްތުކުރާ ގޮތް؛

ީސ އެ ފެސިލިޓީއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ދިވެިހ މުވައްޒަފުންާނއި ބިދޭ )މ(  
 ؛މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

އް ކުރިޔަށް  އިދާރާއަކުން އެފަދަ މަޝްރޫޢެ ސަރުކާރުގެ އެހެން ވުޒާރާއަކުން ނުވަތަ )ފ(  
 އެ ހުއްދައެއް. ،ނަގަންޖެހޭ ނަމަ ހުއްދައެއްގެންދިއުމަށް 

މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދޭ 
މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުއްދައަށް 

 އެދުން

ެގ ާޤއިމްކުރުމުވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން މަޝްރޫޢު  6މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .8
 ހުއްދައަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަަހޅާީނ ]ަމސްވެރިކަމުެގ މަޝްރޫޢު 

ޢުގެ ޤާއިމްކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯުމ[  މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި މަޝްރޫ
ކިވަިކ ބާވަތަށާއި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި މިނިސްޓްރީްނ ކަނޑައަޅައިފަިއވާ ވަ

އްގޮތަށް އެނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގައިޑްލަިއނާ ގިންތިތަކުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް، މި
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހަޅަންޖެޭހ ]މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ޤާއިމްކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު[ ހުށަ )ށ(  
 ،ރޫޢުތައްަމޝްޓް ޕްރޮޕޯޒަްލ ހުށަހަަޅންޖެޭހ ކްފޯމާއެކު ޕްރޮޖެ ،މަޝްރޫޢުތަކާއި

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ފޯމާއެުކ  ،]މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ޤާއިމްކުުރމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު[ ާއއި )ނ(  
ގޮތުގެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި، ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކުރާނެ

 ިމނިސްޓްރީގެ  ،ިމ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،ގައިޑްލައިން
 ވެބްސައިޓުގައި އާންމު ކުރަންވާނެއެވެ.
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ކަޅުބިލަމަސް ގަނެ ޕްރޮސެސް 
ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢޫތަކަށް 

 ހުއްދަ ދިނުން 

އިމްކުރުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ޤާ 8މި ގަވާއިދުގެ   .9
ރޮސެސްކުރުމަްށ ހުށަހަޅާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ކަޅުބިލަ މަސް ގަނެ ޕް ހުއްދައަށް އެދި

ލަަމހުެގ ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުއްދަ ދޭނީ މިނިސްޓްރީްނ އާންމުކޮށްފައިވާ ]ކަޅުބި
މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ މަސް ގަެނ، ޕްރޮސެސް ކުުރމަށް ުހއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭ 

 ތިން ހުށަަހޅާ މަޝްރޫޢުތަކަށެވެ.ސިޔާސަތުތައް[ އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ

ހުއްދައަށް އެދި 
ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކާ 
 ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުން 

ށް އެދި ހުށަހަޅާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުއްދައަ 8މި ގަވާއިދުގެ   .10
ނުންވެއްެޖ ބޭމިނިްސޓްރީން މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތުން އެ މަޝްރޫޢަކާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 ފަރާތަށް އެ )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އެކަން  15ބަންދުނޫން  ،ހިނދެއްގައި
 އަންގަންވާނެއެވެ.

މަޝްރޫޢު ޤާއިމް ކުރުމުގެ 
 ހުއްދަ ދޫކުރުން 

ޒަްނ ވަކުރުމުެގ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެުޅްނތައް  މަޝްރޫޢު ޤާއިމް )ހ(  .11
 ނުދޭކަން ކުރުމަށްފަހު، މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް މިިނސްޓްރީން ހުއްދަދޭކަން ނުަވތަ

ށަހަޅާާތ ހުމަޝްރޫޢު ހިންގަން އެދޭ ފޯމު ، ބަޔާންކޮށް އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން
ޢުލޫމާުތ ިމނިސްޓްރީން އިތުރަށް ހޯދުމަށް އެޭދ މަގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ މަޝްރޫޢާ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫކުރަންވާނެއެވެ.)ވިހި(  20ބަންދު ނޫން  ،ލިބޭތާ

ގެ މަޝްރޫޢު ،ނަމަވެސް  އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(  
ރެވޭ ކަމެްއ ދަށުން ހުށަހަޅާ ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުޅިން އަލަށް ތަޢާރަފު ކު
ލުންތަކެއް ބެ ނަމަ، ނުވަތަ އެ ަކމަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން ބަލަންެޖހޭ ޚާއްޞަ

ކުރުމަށް ދޫބެލުމަށްޓަކައި އެ މަޝްރޫޢަކާ މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމައިފައި ލިޔުްނ 
)ނުވަދިހަ( ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތެއް ިމނިސްޓްރީއަށް  90

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

ސްޓްރީްނ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މަޝްރޫޢާ މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިނި )ނ(  
ޔުމުްނ ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލި މަޝްރޫޢު ،ކަނޑައަޅާ މުއްދަތު
 އަންގަންވާނެއެވެ. 

ރާއްޖޭެގ )ދިވެހި 14/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ )ރ(  
އިދަކާ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާ ،މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( އާއި

އަށް ނުވަތަ މެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭނަކާ ޚިލާފުވެގެން ިމނިސްޓްރީ ،ޚިލާފުވެގެން
ކަށް ހުއްދަ ދައްކަންޖެހޭ ޖޫިރމަނާއެއް ދައްކައިފައިނުވާ ފަރާތެއްނަމަ، ެއ ފަރާތަ

 ދޫނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޓް އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮޖެކް
 ކޮމެޓީ އެކުލަވައިލުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ މަސްވެރިަކމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ފެށުމަށް ހުްއދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ   .12
ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ވަޒަންކުރުމަްށ މިނިސްޓްރީެގ ކަާމ ގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ ފަންނީ 
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މިނިސްޓަރ  ،ކޮމެީޓއެއް މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޓް އިވެލުއޭޝަން
 އެކުލަވައިލަން ވާނެއެވެ.

މަޝްރޫޢު ޤާއިމް ކުރުމަށް 
 ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނެގުން 

ކުރުމަްށ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވޭ ަމސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢެއް ޤާއިމް )ހ(  .13
އް މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާއަކުން އިތުުރ ހުއްދައެ

އެއް ހޯދުމަީކ ހަމަެޖހިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން އެ ހުއްދަ ، ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި
 ގެންދާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް

       މަޝްރޫޢު ޤާއިމް ކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ތަން ނުވަތަ ސަރަޙައްދު )ށ(  
 )ބިން، ނުވަތަ ފަޅު، ނުވަތަ ފަރު، ނުވަތަ ކަނޑު ނުވަތަ ެއނޫން އެހެން 

ގެ ކުރިްނ، ސަރަޙައްދެއް( ގައި އެ މަޝްރޫޢެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމު
ނުވަަތ  ގެ ކިބައިންއްދެއްގެ ިމލްކުވެރި ފަރާތުއެ ތަނެއްގެ ނުވަތަ އެ ސަރަޙަ
އްދަ ކުރިޔަށްގެންދާ ފަރާތުން ހު މަޝްރޫޢު ،ބެލެނިވެރި ފަރާތުގެ ކިބައިން

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

ޤާއިމްކުރާ މަޝްރޫޢުގެ 
ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތަށް 

ނުވަތަ ދޭ ޚިދުމަތަށް 
ލައިސަންސް ހޯދުން ނުވަތަ 

 ނެގުން  ހުއްދަ

ާރ މަސްވެރިކަމުެގ މަޝްރޫޢު ޤާއިމްކުރަން ދޭ ހުއްދައިގެ ދަށުން ޤާއިމްކު )ހ(  .14
ރީްނ މަސައްކަތަކީ ނުވަތަ ދޭ ޚިދުމަތަކީ ިމނިސްޓްމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރާ 

ރީގެ ަކާމ ަނމަ، މިިނސްޓް ލައިސަންސް ނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭ ކަމެއް 
ަކްށ ގުޅޭ ގަވާއިދުެގ ދަށުން ލައިސަްނސް ނަގަންވާނެއެވެ. އަދި އެިއން ކަމަ

، ނަމަ ޖެހޭސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާއަކުން އިތުރު ހުއްދައެއް ހޯަދން
ޤާއިމް  ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން އެ ހުއްދައެއް ހޯދުމަކީ މަޝްރޫޢު

 ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިްނމާއެކެވެ. 

ންސިްލ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ސިީޓ ކައު )ށ(  
ނުވަތަ  ންތަންއިދާރާތަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން ޤާއިމްކުރާ މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތަ

ފައްދަން ރީތައް ޤާއިމްކޮށް ނިމި، މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަ
ިއ )ަމސްވެރިކަމާ R-92/2020 ފެށުމުގެ ކުރިން، ގަވާއިދު ނަންބަރު 
ކުރުމަްށ  އެކުއަކަލްޗަރ އިރަކާތްތަކަށާހަމަސްވެރިކަމާ ުގޅުންހުރި އެހެނިހެްނ 
 ދަށުްނ ގެތުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު( އަގެ އިޖުރާލައިސަންސް ދިނުމާއި ހުއްދަ ދިނުމު

 މިނިސްޓްރީން މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ ލައިސަންސް 
 ނަގަންވާނެއެވެ. 

މަޝްރޫޢު ޤާއިމްކުރުމުގެ 
ހުއްދައިގެ މުއްދަތު 

 ކަނޑައެޅުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ޤާއިމްކުރުމުގެ ޢަމަީލ މަސައްކަްތ ފަށަންޖެޭހ  )ހ(  .15
މަޝްރޫޢު ޤާއިމްކޮށް ނިްނމުމަށް މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާުރ  ،ތާރީޚާއި

މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މަޝްރޫޢު ޤާއިމްކޮށް ނިންމުމަށް މުއްދަތު 
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި،  ،ކަނޑައެޅުމުގައި
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ކަމަްށ ލަފާކޮށްފައި ހުށަހަޅާ މުއްދަތަްށ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކޮށް ނިްނމައިލެވޭނެ
 ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.  

ޝްރޫުޢ މަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްީރން  )ށ(  
ވަތާިއ ބާޤާއިމްކުރުމަށް ދޭ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގަިއ މަޝްރޫޢުގެ 

ގަިއ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މެދު ،ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި
 މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރަންވާީނ ހަމަަހމަކަމާއެކުއެވެ. 

ގަިއ މަޝްރޫޢު ޤާއިމްކުރުމަށް ިމނިސްޓްރީން ދޭ ހުއްދައިެގ މުއްދަތުގެ ތެރޭ )ހ(  .16 މުއްދަތަށް ބަދަލުގެނައުން 
މަޝްރޫޢު  މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށިއްޖެ ނަަމ، ނުވަތަ 

 ޤާއިމްކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ނިންމަިއ ނުލެވިްއޖެ ަނމަ، ިމނިސްޓްރީއަށް
 ހުށަހަޅައިގެން އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ.

ޔަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޝްޫރޢު ކުރި )ށ(  
 ޢަމަީލ ހާލަތްތަކުގައި، މަޝްޫރޢުގެގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އިތުރުކުރުމަްށ އެދޭ 

މަޤުބޫުލ ، މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ ގޮތާއި މިންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު
އްދަުތ ސަބަބެއް ނެތި މަސައްކަތްކޮށް ނިްނމައިފައި ނުވާނަމަ، ހުއްދައިގެ މު

ދަ ދި މިފައަމިިނސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،އިތުރުކޮށް ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ޅައިފައިވާ ކުރިން ކަނޑައަ ،ހާލަތްތަކުގައި ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރާއިރު

އުމުެގ ހުއްދައިގެ ޝަރުޠަކަށް ބަދަލެއް ގެނައުމުެގ ނުވަތަ ުއނިއިތުރެއް ގެނަ
 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އިޚްތިޔާރު

ހަާޅ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަމި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު  )ނ(  
މިއްަލ އަ ޤުދުރަތީ ކާރިސާއެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ  ،ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން

 ކުރުމުެގ ބާރުނުފޯރާ އެ ނޫން އެހެން  ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މަޝްރޫޢު ޤާއިމް
ަދ ހުއްދަ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް މިިނސްޓްރީން ހުއް

ލަތެއް އެ ހާ،  ވާނެއެވެ. މިގޮތުން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގައިއިތުރުކޮށްދޭން
 އެކަމުގެ ސަބަބުން މަޝްރޫޢު ޤާއިމްކުރުން  ،ދެމިގެންދިޔަ މުއްދަތަކާއި

 ލަސްވެގެންދާނެ މުއްދަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ. 

 ،ރޫޢަކަށްދީފައިވާ ަމޝް ހުއްދަ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި، މަޝްރޫޢު ޤާއިމް )ހ(  .17 މަޝްރޫޢަށް ބަދަލުގެނައުން 
ދަލެއް ތިރީގައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ބަދަލެއް ނުވަތަ އެނޫން އެހެން ބަ

ލަތެްއ ހާނުވަތަ އެފަދަ ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިްއޖެ  ،ަނމަ ގެންނަން ބޭނުންވާ
ނޑައަާޅ ކަމިިނސްޓްރީން  ،ނަަމ، އެ ބަދަލެއް ގެނަުއމުގެ ކުރިން މެދުވެރިވެއްޖެ

 ންވާނެއެވެ. ގެ މަތިން މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަމުެގ ހުއްދަ ހޯދަގޮތެއް

 ؛މަޤްޞަދު ނުވަތަ ދާއިރާ މަޝްރޫޢުގެ (1)   
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ަލތެއް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރުމަށް ަހމަެޖހިފައިވާ އެއްވެްސ ވަސީ (2)   
 ؛ވަރު މިންނުވަތަ ދިނުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ ޚިދުމަތެއްގެ ބާވަތް ނުވަތަ 

 ؛މަޝްރޫޢު ހިންގަން ހުށަހަޅައިފައިވާ ތަން ނުވަތަ ސަރަޙައްދު (3)   

ވަތަ ނު އެ މަޝްރޫޢެއްގެ ދަށުން އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ ކަލްޗަރ ކުރުމަށް  (4)   
 ގެ ބާވަތް.ބެލެހެއްޓުމަށް ގަސްތުކުރާ މަހުގެ ބާވަތް ނުވަތަ ފެނުގެ ދިރުމު

 )ހ( ަގިއ މި މާއްދާގެ ،ހިންގަން ފަށައިފައިވާ މަޝްރޫޢަކަށްޤާއިމްކޮށް ނިމިގެން  )ށ(  
ބަދަލެއް  ނަމަ، އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ

ޝްރޫޢެއް މަގެނައުމަށް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އައު 
 ގެ މަތިންނެވެ.ޤާއިމްކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތު

ހެން ފަރާތަކަށް ހުއްދަ އެ
 ބަދަލުކުރުން 

ރުމުެގ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަމުެގ މަޝްރޫޢު ާޤއިމްކު )ހ(  .18
ޒެއް އެހެްނ ހުއްދަ ނުވަތަ އެ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ލިބޭ ޙައްޤެއް ނުވަތަ އިމްތިޔާ

ެމދުވެރިވެއްެޖ  ނުވަތަ އެފަދަ ާހލަތެއް ،ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ަނމަ
 އެ ހުއްދައެްއ ބަދަލުކުރަންވާނީ، ެއ ހުއްދައެއް ަބދަލުކުރުމަށް، ނަމަ

 ންނެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެަކމަށް މިިނސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބުމު 

ށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް ބަދަލުކުރުމަ )ށ(  
ތުގެ މަތިްނ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ  17މި ގަވާއިދުގެ  ،ހުށަހަޅާއިރު

 ބަދަލެއް ނުވަތަ ެއފަދަ ،މަޝްރޫޢަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ެގންނަން ބޭނުންވާ ނަމަ
ޔާންކޮށްފައިވާ ނަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ނަަމ، އެ މާއްދާގައި ބަންގެ

ަދ ލެއް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅައިގެން އެަކމުގެ ހުއްގޮތުގެ މަތިން އެ ބަދަ
 ހޯދަންވާނެއެވެ. 

ކުރާއިރު، މި މާއްދާގެ ދަށުްނ މަޝްރޫޢުގެ ހުއްދައެއް އެެހން ފަރާތަކަށް ަބދަލު )ނ(  
ޭޅ އެފަދަ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާ ގު

ެޖޭހ ދާރާތަކުން ފުރިހަމަކުރަންކަމާ ުގޭޅ އެހެނިހެްނ އި ،އިދާރާތަކުންނާއި
 ނެއެވެ.އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓްރީން ޔަޤީންކުރަންވާ

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި  
 މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން 

އްދަތަކުގެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަސްވެރިކަމުެގ މަޝްރޫޢު ޤާއިމް ކުރުމަށް ދޫކުރާ ހު  .19
ސްޓަީރ އެ ަރޖި  ، ރަޖިސްޓަރީއެްއ މިިނސްޓްރީން އެކުލަވައިލައިމަޢުލޫމާތު ިހމެޭނ 

 ންވާނެއެވެ. ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަ ،ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. މި ރަިޖސްޓަރީގައި

 ؛މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް (1)   

 ؛ފަރާތްތައްމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދިން  (2)   
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ތަކާއި، ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތަކުގެ ތެރެއިން މުއްދަތު އިތުރުކުރި ހުއްދަ (3)   
ކުރި ބާޠިލު ބަދަލު ގެނައި ހުއްދަތަކާއި، އައުކޮށް ނުދޭ ހުއްދަތަކާއި، 

 ހުއްދަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު.

މިނިސްޓްރީއާ މަޢުލޫމާތު 
 ހިއްސާކުރުން 

ސެސްކުާރ ގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރާ މަސް ޕްރޮވަނަ މާއްދާ  6މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .20
އުންިސްލ ތަންތަން ނުވަތަ މަސް ފެކްޓަރީތަކަށް ރަށު ކައުންސިލް ނުވަތަ ސިޓީ ކަ

ވަަނ  7ގެ މި ގަވާއިދު ،އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރާ ހުއްދަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ިމނިސްޓްރީާއ  ނޭގޮތުން މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެ

 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް
 ،އްގައިގޮސްފައިވާ މިންވަާރ ގުޭޅ މަޢުލޫމާތަްށ މިނިސްޓްރީްނ އެދިއްޖެ ހިނދެ

އަށް )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު ިމނިސްޓްރީ 5ބަންދު ނޫން 
ށު ެއ މަޝްރޫޢަކަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ރަ ،މްހިއްސާކުރެވޭނެ އިންތިޒާ 

 ކައުންސިލަކުން ނުވަތަ ސިީޓ ކައުންސިލަކުްނ ހަަމޖައްސަންވާނެއެެވ.

މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ޤާއިމްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދޭ  )ށ(  
)ހަތަރެއް(  4މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން މަޝްރޫޢު ޤާއިމްކުރުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު 

 މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާ މަޝްރޫޢުތަކުން، މަޝްރޫޢު ާޤއިމްކުރުމުގެ 
ޕޯޓެއް، ތައްޔާރުކުރާ ރިމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ބަޔާންކޮށް 

ރެއް( )ހަތަ 4މަޝްރޫޢު ޤާއިމްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ 
 ނެއެވެ. މަސްދުވަހަކުން، މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުަވންވާ

ކުރުުމެގ  މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތްތަކުން، މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މަޝްރޫޢު ޤާއިމް )ނ(  
ވަތަ ދަ ދީފައިވާ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދޭ ނުވަަތ ފުރިހަމަޮކށްދޭ ނުހުއް

ހަަމ ދިނުމަށްޓަކައި އެއްކުރާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު، ފުރި
 އްޙަ ނޫންޞަމަޢުލޫމާތުކަމަށް ވާންާވނެއެވެ. މިގޮތުން ދޭ އެއްެވސް މަޢުލޫމާތަކީ 

 އެވެ.ނުވާނެ ދޮގު މަޢުލޫމާތުކަމުގައި ވެގެން  ނުވަތަ

މަޝްރޫޢު މޮނިޓަރކުރުމާއި 
ރޭންޖަރުންނަށް އެއްބާރުލުން 

 ދިނުން 

ށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭ މަޝްރޫޢެއް މޮނިޓަރ ކުރުމަ  .21
ރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުން ނުވަތަ ސަ

ފުން ނުވަތަ ލޯކަްލ ކައުންިސެލއްގެ މުވަްއޒައެހެން އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފުން 
ކުރިޔަށްގެންދާ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު 

ދީ މަޢުލޫމާުތ ންތުން ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުއަދާކުރުމަށްޓަކައި މަޝްރޫޢު ޤާއިމްކުރާ ފަރާ
 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 
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ހުއްދަ ދޭ މަޝްރޫޢަކާ 
ސްޓްރީން ގުޅިގެން މިނި

ޒިންމާވާން  ނުޖެހޭ 
 ހާލަތްތައް 

ށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކޮ ،މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ދީފައިވާ ހުއްދައެއް )ހ(  .22
ވެރިވުމުެގ ނުވަަތ އަންނަނިިވ ހާލަތެްއ ެމދު ،ގޮތުގެ މަތިްނ ބާޠިުލ ކޮށްފި ނަމަ
ލުގެންނަްނ  ބަދަނުވަތަ ހުއްދައިގެ ޝަރުޠަކަށް ،ސަބަބުން ބާޠިލު ކުރެވިްއޖެ ަނމަ

ންމާވާކަށެްއ އެަކމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް މިނިސްޓްރީން ޒި  ،ޖެހިއްޖެ ނަމަ 
 ނުޖެހޭނެއެވެ.

މެްއ ކަމިނިސްޓްރީއާއި މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތުގެ ައމިއްަލ ބާރުނުފޯރާ  (1)   
ލެވިފައި ބެއަދި ެއ ކަމެްއ ެއ ގޮތަށް ބަދަލުވެދާނެކަމަށް ، މެދުވެރިވެގެން

އްކައުތެރި ނެތް ގޮތަކަށް ހާލަތު ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ތިމާވެށި ރަ
ހުއްދަ  ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން

ނަން ބާޠިލު ކުރަން ޖެހުްނ ނުވަތަ ހުއްދައިގެ ޝަރުޠަކަށް ބަދަލުގެން 
 ؛ޖެހުން

 ސަބަބުން ލާޒިމްކުރާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅެއްގެބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އަޅަން  (2)   
ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރަްނ ޖެހުްނ ނުވަތަ ހުއްދައިެގ ޝަރުޠަކަށް 

 ބަދަލުގެންނަން ޖެހުން.

ގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތަށް ނުވަތަ ކަމާ ގުޅުްނހުރި އެހެން ދާއިރާއެއް )ށ(  
އްޓުމުެގ ެބލެހެ އިރާވައި ިހންގަނުވަަތ ، ސިޔާސަތަށް އަންަނ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން

ނިސްޓްރީްނ ނިޒާމަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން މަޝްރޫޢަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް މި
 ޒިންމާވާކަށެއް ުނޖެހޭނެއެވެ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން އަދި 
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 މަިތްނ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ގޮތެއްގެ މަތިން ނުވަތަ ގޮތްތަކެއްގެ )ހ(  .23
 . އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ބެލެވޭނީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ނުކުުރމަށް  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކި ކަމެއް ކުުރމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް  (1)   
އިަފއިވާ ިމ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަ ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެްސ ކަމެްއ،

 ؛ންނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ނުވަތަ ެއ ގޮތާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް ކުރު ގޮތް

ގައި  1 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ނުނަގައި، ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު (2)   
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ޢަމަީލ 

 ؛މަސައްކަތެއް ފެށުން

އްގޮތްވާ އެމަޝްރޫޢު ޤާއިމްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް މި ގަވާއިދާ  (3)   
 ވަނަ 17މި ގަވާއިދުގެ  ،ގޮތުގެ މަތިން ބަދަލު ގެނައުމަކާ ނުލައި

 ؛އުންމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބަދަލެއް މަޝްރޫޢަށް ގެނަ



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެ               R-91/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             212އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

10 

 

ތަ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ުނވަމަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށްދާ ގޮތުގެ  (4)   
 ؛ހުއްދަދޭ ކައުންސިލް އިދާރާއަކަށް ގަވާއިދުން ނުފޮނުވުން

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރާ ވަސީލަތަކަށް ސަރުކާރުގެ ެއހެން  (5)   
ދުމަާކ ހޯއިދާރާއަކުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ެއ ހުއްދައެއް 

 ޤާއިމްކުރުން.ނުލައި އެ ވަސީލަތެއް 

  ،ޅާނީއަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ ފިޔަވަޅު  )ށ(  
ނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފު )މަސްވެރިކަމުގެ ޤާ  R-74/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު

އިދު( ގައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޖޫރިމަނާ ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާ 
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.     އިޖުރާއަތްތަކާ

ދާރީ ފިޔަވަޅު އި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކަށް ނުވަތަ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )ނ(  
 ނެވެ.ގައިާވ ގޮތުގެ މަތިން  2އެޅޭ ހަރަކާތްތަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅާނީ ޖަދުވަލު 

    ނދަކު، ހިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި  .24 މާނަކުރުން 
ވަނީ އެ ކޮށްފައިތައް ބޭނުންތްމި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް އަންނަނިވި ލަފުޒުތައް ނުވަތަ އިބާރާ

 އަންނަނިވި މާނައިގައެވެ. 

އްތައް ]މިނިސްޓްރީ[ ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެކުއަކަލްޗަރ ކުުރމުގެ ކަންތަ )ހ(  
ހިމެނޭގޮތުން މަސްވެރިަކމުގެ އެންމެހަިއ ކަންކަމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު 

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ. 

 ދުގެ]މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް[ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ިމ ގަވާއި )ށ(  
މެހަިއ ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ އެން 1ޖަދުވަލު 

 ގިންތިތަކުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށެވެ. 

ވަތަ ފިނިކޮށް "މަހުގެ އުފެއްދުންތައް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފިނިކޮށްފައިވާ، ނު  )ނ(  
ފައިވާ، ގަނޑުކޮށްފައިވާ، ނުވަތަ ދަޅުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ، ނުވަތަ ހިއްކައި

ފައިވާ މަހުެގ ނުވަތަ ލޮނު ައޅައިފައިވާ، ނުވަތަ އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް އުފައްދައި
 އުފެއްދުމަށެވެ. ނުވަތަ އެކުއަކަލްޗަރގެ

އުފައްދާ  "މަސް ޕްޮރސެސްކުރާ ތަންތަން" ނުވަތަ ]މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް )ރ(  
ދަ އެހެން އެފަ ،ތަންތަން[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބިންބިމާއި، ޢިމާރާތްތަކާއި

ންކަން ކުާރ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވާ ކަ، ތަންތަނަށެވެ. އަދި އެ ތަނެއްގައި
 ތަންތަނަށެވެ.

މަސް ނުވަތަ އެކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުންތައް، ސާފުކޮށް، ނުވަތަ  (1)   
ބަންދުކޮށް، ނުވަތަ ފިނިކޮށް، ނުވަަތ ގަނޑުކޮށް، ނުވަތަ ލޮނުައޅައި، 
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ނުވަތަ އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއާއި ، ނުވަތަ ހިއްކައި
 ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން؛ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވިއްކުމަށް 

ްއކައި، ހިބަންދުކޮށް / ޕެކެޓުކޮށް، ނުވަތަ ދަޅުގައި ބަންދުކޮށް، ނުވަަތ  (2)   
ނުޑކޮށް ގަނުވަތަ ސާފުކޮށް، ނުވަތަ ލޮނުއަޅައި، ނުވަތަ ފިނިކޮށް، ނުވަތަ 
ން ބޭުރގައި ނުވަތަ އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެއި

ދުންތައް ވިއްކުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، މަސް ނުވަތަ އެކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއް
 ރައްކައުކޮށްފައި ބަހައްޓާ ތަންތަން.

ފެއްދުންތައް ]ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓްރީ[ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ަމހާއި މަހުގެ އު  )ބ(  
ވަރުގައި ރަށު ފެން ،އުފައްދާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ފަރުދަކު ނުވަތަ ރައްޔިތުން

 ހިންގާ ތަންތަނަށެވެ. 

އިުދ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި މި ގަވާ .25 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 
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1ޖަދުވަލު   

 މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދެންޖެހޭ  މަސައްކަތްތައް 

 މަޝްރޫޢު

 
ޢު 

ޝްރޫ
ޭ މަ

ޖެހ
ަޅަން

ށަހ
ު ހު

ފޯމ
ނި 

އެކަ
ހަމަ

(
✓ 

އިފަ
ޖަހަ

އި(
 

އެކު
ފޯމާ

، 
ޝްރޫ

ޭ މަ
ޖެހ

ަޅަން
ުޅަހ

ް ހ
ޯޒަލ

ރޮޕ
ް ޕް

ެކްޓ
ރޮޖ

ޕް
ޢު 

 

  މަހާއި ަމހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން .1

ރުމުެގ ކެޕޭސިޓީ ރޯމަސް ގަތުމުެގ ުނވަތަ ޕްރޮސެސް ކުޓަނަށްވުރެ ގިނަނޫން އަދަދަކަށް  10ދުވާލަކު  -
 ✓ .ހުރި ތަންތަން ޤާއިމްކުރުން

 

 

 ހުރި ތަންތަން ޓަނަށްވުރެ އިތުރަށް ރޯމަސް ގަތުމުގެ ނުވަތަ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ 10ދުވާލަކު  -
 .ޤާއިމްކުރުން

 
✓ 

 

  ގޭދޮށު މަސްފެކްޓަރީ ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން  .2

ރުމުެގ ކެޕޭސިޓީ ޓަނަށްވުރެ ގިނަނޫން އަދަދަކަށް ރޯމަސް ގަތުމުެގ ުނވަތަ ޕްރޮސެސް ކު 10ދުވާލަކު  -
  ✓ .ހުރި ތަންތަން ޤާއިމްކުރުން

 ހުރި ތަންތަން ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީޓަނަށްވުރެ އިތުރަށް ރޯމަސް ގަތުމުގެ ނުވަތަ ޕްރޮސެސް  10ދުވާލަކު  -
 .ޤާއިމްކުރުން

 

 
✓ 

ޝްރޫޢުތަކުގެ ރައްކައުކުރުމަށް ހިންގާ މަ ،ފިނިކޮށް، ގަނޑުކޮށް މަސް  ،ގަނެ މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް  .3
 ތެރެއިން

 

ރުމުެގ ކެޕޭސިޓީ ކު ޓަނަށްވުރެ ގިނަނޫން އަދަދަކަށް ރޯމަސް ގަތުމުެގ ުނވަތަ ޕްރޮސެސް 10ދުވާލަކު  -
  ✓ .ތަންތަން ޤާއިމްކުރުންހުރި 

 ހުރި ތަންތަން ޓަނަށްވުރެ އިތުރަށް ރޯމަސް ގަތުމުގެ ނުވަތަ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ 10ދުވާލަކު  -
 .ޤާއިމްކުރުން

 ✓ 

  ✓ .ތައްމަސްވެރިންނަށް އައިްސ ފޯރުވައިދިނުމަށް އައިސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުުކރުމުގެ މަޝްރޫޢު .4
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  ތެރެއިން  ފާނަކޮށި އެޅުން ނުވަތަ ކޮށި އަޅައިގެްނ މަްސ ގެންގުުޅމަށް ހިންާގ މަޝްރޫޢުތަކުގެ .5

  ✓ .ވާ މަޝްރޫޢުތައް)ހަތަރު ހާސް( އަަކފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނު 4000ޤާއިމް ކުރެވޭ ކޮށިތަކުގެ ޖުުމލަ ބޮުޑމިން  -

 ✓  ޑު މަޝްރޫޢުތައް އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮ)ހަތަރު ހާސް(  4000ޤާއިމް ކުރެވޭ ކޮށިތަކުގެ ޖުމުަލ ބޮޑުމިްނ  -

  ✓ .ފިޝްމީލް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް .6

  އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމާއި އެކުއަކަލްޗަރއާ ގުޅުންހުިރ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން  .7

  ✓  .ތަންފެނުގެ ދިރުން ގްރޯއައުޓް ކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޤާއިމްކުރާ ކޮށިކޮށްޓާއި ތަން -

ރުމަށް ކުފެނުގެ ދިރުން ކަރަންޓީނު ކުުރމަށް ޤާއިމްކުާރ ފެސިލިޓީ )ަހމައެކަނި އެކުއަކަލްޗަރ  -
  ✓  ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް(

 ✓   .ރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައްހެޗަރީ ފެސިލިޓީ ހިމެނޭގޮތުން ޤާއިމްކުާރ އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ ތަްނތަން ޤާއިމްކު -

 ✓  .ޢުތައްޓްރީޓްކޮށްގެން މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫކާބަން މޮނޮކްސައިްޑ  .8

ވަތަ ދިރޭ މޫދުގައި އުޭޅ އެކުއޭރިއަމް ފިޝް  ނު ،އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް .9
 ބޭނުންކޮށްގެން ކުދިމަސް ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ ކޮތަޅުގައި ބަންދުކުރުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވަސީލަތެއް

 .ބަންދުކުރުމަށް ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތައް
✓  

ރޭޝަން ހިންޭގ ރިސްޓޮކަނޑުގެ ދިރުންތައް ނުވަތަ މަސްވެރިަކމާ ުގޅޭ ދިރުންތައް ާއލާކުރުމަށް  .10
 .މަޝްރޫޢުތައް

 ✓ 
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2ޖަދުވަލު   

 ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވައިދާ ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކާއި ފިޔަވަޅުތައް 

 ކުށް ތަކުރާރުކުރުމުގެ ޫޖރިމަނާ ޖޫރިމަނާ ހަރަކާތް #

ގައި  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ހުއްދަ ނުނަގައި 1
ގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް ޤާއިމްކުރުމު

 ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް ފެށުން

އޭގެ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރުފިޔާ -/3,000
 ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޖޫިރމަނާެގ އަދަދަށް 

 -/5,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )  -/750
 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(

އިދުން މަޝްރޫޢު ޤާއިމްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް ގަވާ 2
ދާގައި ވަނަ މާއް 17ގަވާއިދުގެ  މި ،ބަދަލު ގެނައުމަކާ ނުލައި

 ން. ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބަދަލެއް މަޝްރޫޢަށް ގެނައު

އޭގެ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފިޔާ ރު  -/3,000
ދަށް ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޖޫިރމަނާެގ އަދަ

 -/5,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ ) -/750
 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(

އަށް މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށްދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ 3
ނުވަތަ ހުއްދަދޭ ކައުންސިލް އިދާރާއަކަށް ގަވާއިދުން 

 ނުފޮނުވުން.  

އޭގެ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރުފިޔާ -/1,000
 ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޖޫިރމަނާެގ އަދަދަށް 

 -/5,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ ) -/250
 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(

 މަޝްރޫޢުގެ ަދށުން ޤާއިމްކުާރ ވަސީލަތަކަށް ސަރުކާރުގެ 4
      އެހެން އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި 

 ރުން.އިމްކުއެ ހުއްދައެއް ހޯދުމަކާ ނުލައި އެ ވަސީލަތެއް ޤާ 

 

އޭގެ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރުފިޔާ -/1,000
 ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޖޫިރމަނާެގ އަދަދަށް 

 -/5,000ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ ) -/250
 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(

 

________________________ 
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