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 ދެވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުާރސްފަތިވި  5މަހުގެ  ސެްޕޓެންބަރުވަނަ އަހަރުެގ  2019
      ެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ބިލު، ދިެވހިރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަމުގެ ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި  47 ދައުރުގެ

 ދުވަހު  ހޯމަ( ވި 1441 މުޙައްރަމް 17) 2019 ސެޕްޓެންބަރު 16 ،މަތިންވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ  92
ިދވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި މިއަދު ޝާއިޢު  ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤ ކުރެްއވުމުން

 ކުރެިވއްޖެެއވެ.
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 2019/14 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  މަސްވެރިކަމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 

ބާބު  އެއްވަނަ   
 ފެށުން 

މިއީ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ަކނޑުެގ ސަރަޙައްުދަގއިާވ މަސްވެރިކަުމެގ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ަކނުޑގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަްއ  ،ދިރުންތަކާއި އެ ތަކެތީގެ މާޙައުލާއި

އި ބެލެހެއްޓުމާއި، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ަކނުޑެގ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތްއގަ
 ،ސަރަޙައްދުތަުކގައި އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސްވެރިކަމާއި 

ނޑުެގ ސަރަޙައްދުން ބޭރުަގއި ިދވެހިން ކުާރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަ
ިދވެހި މަސްވެރިކަާމއި އެުކއަކަލްޗަރެގ  ،މަސްވެރިކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުާމއި

ތަރައްޤީކޮށް، އެ ޞިނާަޢތް ހިންގައި ، ޞިނާޢަތް ކުރިއަރުަވއި
 ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ުއސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެވެ.

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަސްވެިރކަމުގެ ޤާނޫނު" އެވެ. )ށ(  

ނޑު މަޤްޞަދުތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި ެއވަނީއެ  )ހ(  .2 މަޤްޞަދުތައް   ވެ.މި ޤާނޫނުގެ މައިގަ
ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެިރކަމުެގ ދިރުންތަކާއި އެ ަތކެތީެގ މާޙައުލު   (1)   

މުސްތަޤުބަލުގެ ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ދެމެހެއްޓެނިިވ 
 ގޮތެްއގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަުގފަހިކޮށްދިނުން؛

ހަމަހަމަކަމާއި ހެޔޮވެރިކަުމގެ އުސޫލުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުެގމަތިން   (2)   
ތަކެތީެގ މާޙައުލު  ވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެިރކަމުެގ ދިރުންތަކާއި އެ ދި

ނެޑްއ  ރައްކާތެރިކޮްށ، ހިންގަިއ ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ އޮނިގަ
 އެކަށަެއޅުން؛ 

އެުކއަކަލްޗަރގެ ޞިނާޢަތު ތަރައްޤީކޮްށ، ިހންގަިއ   (3)   
ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ެއކުލަވާަލއި، އިޤްިތޞާދީ 

 ؛އަށް މަގުފަހިކުރުންތަރައްޤީ
އަިދ  ،ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި  (4)   

ރިޕޯޓުކުރުމެއްނެތި ކުރާ މަްސވެރިކަން )އިލީގަްލ، އަންެރިގއުލޭޓެްޑ 
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އެންޑް އަންރިޕޯޓެޑް )އައި.ޔޫ.ޔޫ( ފިޝިންގ( ހުއްުޓުވމާގުޭޅ 
 އުސޫލުތައް އެކަަށއެޅުން؛ 

މާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާްއޖެއިްނ މަސްވެރިކަ  ،މަސްވެރިކަމާއި   (5)   
ބައިވެިރވެފަިއވާ ބައިނަލްއަްޤާވމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ދައުލަތުން 
އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަްއ ައދާކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިާރްއޖެއިން 
ނުޑ  ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ަތންފީޛުކުރުމާގުޅޭ ޤާނޫނީ އޮިނގަ

 ؛އެކުަލވާލުން
ައގު ވަޒަންޮކށް، މަސްވެިރކަމުގެ ޞިނާޢަތުަގިއ  މަސްވެރިންގެ  (6)   

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީއާއި ނަފާ ހޯދުމަށް 
 އެހީތެރިވެދިނުން؛

މަސްވެރިންގެ ދަފްތަރެއް ެއުކލަވާލައި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ަޙއްޤުތަްއ   (7)   

ިއ، ރައްކާތެރިކޮށްދީ، ެއ ފަރާތްތަކަށް އިޖްތިމާޢީ ރަްއކާތެރިކަމާ

 ޕެންޝަން ކަށަވަރުކުރުން؛

ޒުވާނުން މަްސވެރިކަމަށް އަހުލުވެރިކުުރވަިއ، އެ ަފރާތްތައް   (8)   

 މަސްވެރިކަމަށް ނެރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން؛

މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުަގއި ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނަށް   (9)   

ހަމަހަމަކަމާއެކު ޙަރަކާތްެތރިވުމަށް ބާރުއަަޅއި، އެކަމަށް 

 ؛ރުންމަގުފަހިކު

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި ދިވެހި މަސްވެރިންނަްށ   (11)    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްިދނުމާއި، ދިވެިހރާއްޖޭގެ 

 މަސްދޯނިފަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށްގޮސް ބޭރުގެ ބާޒާރުަތކުގައި

 މަސްވިއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން؛

ކައުންސިލްތަކާއި އަމިްއލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެްނ ރަށްަރށުގައި ލޯކަލް   (11)   
 ؛ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ ޤާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން

އޮފްޝޯ  ،ދިވެހިން މަސްވެރިކަންކުރާ ސަރަޙައްދުތަކެއް ފާހަގަކޮށް  (12)   
 ޕްލެޓްފޯމް ޤާއިމުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން؛ އަދި 

ހަރާއި ބޯޓުފަހަރު ބަނުމުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި މަސްދޯނިފަ  (13)   
 މަގުފަހިކުރުން.
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 ދެވަނަ ބާބު 
 ޤާނޫނު ހިންގުން 

މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތާވ ގޮތުގެމަތިން، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަކނުޑެގ  )ހ(  .3 މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ތަކެީތެގ ސަރަޙައްދުތަުކގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަސްވެރިކަުމގެ ދިރުންތަކާއި އެ 
އަިދ  ،މާޙައުލު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތްއގެމަތިން ރާވަިއ، ހިންަގއި ބަލަހައްޓައި

ނޑު މަސްއޫލިްއޔަތު ޙަވާލުެވގެންަވީނ  ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަިއގަ
 މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

ނޑުެގ ަސރަޙައްދުގެ ތެޭރގަިއ ކުރާ މަސްވެރިކަމާއި  )ށ(    ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ޙަރަކާތްތަކާގުޅޭ ަގވާިއދުތައް ހަދަިއ  މަސްވެރިކަމާ ުގޅުންހުރި

 ތަންފީޛުކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީެގ މަސްއޫލިއްޔަެތކެވެ.
ނޑުެގ ަސރަޙައްދުން ބޭރުަގއި ިދވެހިރައްޔިތުން ކުާރ  )ނ(   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަ

 ،މަސްވެރިކަާމ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތަކާގުޭޅ ގަވާއިދުަތއް ،މަސްވެރިކަމާއި 
އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން ހަދައި ތަންފީޛުކުރުމަީކ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާ

 މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިްއޔަތެެކވެ.
ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެްއގަުމ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކނުޑގެ ަސރަޙައްދުތަކުަގާއއި )ރ(  

ސަރަޙައްދުތަުކގައި ކުރާ ެއކުއަކަްލޗަރއާގުޅޭ އެންމެހަިއ ޙަރަކާތްތަްއ 

ވިލަރެްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫީނ ، އްޓައި ބަލަހަ، ހިންގައި ، ކުރިއަުރވައި 
ނޑު މިނިސްޓްރީގެ ފަާރތުން އެކުލަވާަލއި ތަންފީޛުކުަރންވާނެެއވެ.  އޮނިގަ

މަސްެވރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތަކާިއ ، މަސްވެރިކަމާއި  )ބ(  
ނުޑގެ ަސރަޙައްދުަގއާިއ ، އެުކއަކަލްޗަރކުރުމާއި ިދެވހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑު      ގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުަގއި ުކރާ މިނޫންވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ބުނެވިދިަޔ ، މި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން

، ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ،ދާޚިލީ ،ކަންކަމާގުޅޭ 
ޖަމްޢިއްޔާތަާކުގޅޭ އެންމެހަިއ ، އިންތިޒާމްތަކާއި ، އެއްބަްސވުންތަާކއި

ކަންކަމުަގއި ދިވެހިސަރުކާުރ ތަމްސީލުކުރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ. އަިދ 
އެފަދަ އެއްބަްސވުންތަކާއި އިންތިޒާމްތައް ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޤާނޫނުތަކާ 

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން މިނިސްޓްރީން ތަންފީޛުކުރަންވާނެެއވެ.
ުއސޫލުތަްއ ަގވާއިދުތަާކއި  ،އަންނަނިވި ކަްނކަމާގުޭޅ ސިޔާސަތުތަާކއި )ޅ(  

އަދި އެ ކަންަކން ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަްށ  ،އެކަށަައޅައި 
 ލިބިގެންެވއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކނުޑެގ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގަިއާވ   (1)   
މަސްވެރިކަމުެގ ދިރުންތަކާިއ އެ ތަކެީތގެ މާަޙއުލު ހިންގަިއ 

 ؛ބެލެހެއްޓުން
ޓަމް އެޕްރޯޗް" އަށް ބިނާކޮްށ "ޕްރިކޯޝަނަރީ" އަދި "އިޯކސިސް  (2)   

ދިވެހިންނަށް އެންމެ ފައިދާކުރާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ދިވެހިާރއްޖޭެގ 
ނުޑގެ ސަރަަޙއްދުތަުކގެ ެތރޭގަިއވާ މަްސވެރިކަމުެގ ދިރުންތަކާިއ  ކަ

 ؛ އެ ތަކެތީގެ މާަޙއުލުތައް ބެލެހެއްޓުން
؛ ެއރުވުންދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަމާިއ އެކުައކަލްޗަރކުރުން ކުރި   (3)   

 އަދި 
 

  (4)  
ނޑުގެ ސަރަަޙއްދުތަކުން ބޭރުގަިއ  ދިވެހިރައްޔިތުން ދިވެހިރާއްޭޖެގ ކަ

މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތަްއ  ،ކުރާ މަސްވެރިކަމާއި 
ކަާމގުޅޭ ސިާޔސަތުތަކާއި ަގާވއިދުތަކާއި ުއސޫލުތަްއ  ،ބަލަހައްޓައި

ނަޑއަަޅއި ތަންފީޛުކުރުން.  ކަ

ނުޑެގ ، މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން )ހ(  .4 ރާ ޤާނޫނު ހިނގާނެ ދާއި  ިދވެހިރާްއޖޭގެ ކަ
ނުޑގެ ސަރަަޙއްދުަތކުން ބޭރުަގއި  ޞަރަހައްދުތަކުަގއާިއ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކަ

 މި ޤާނޫނު ހިންގޭނެއެވެ.
ނޑުގެ ަސރަޙައްދުތަކުަގއިނަމަ  (1)    ިދވެހިރާއްޖޭެގ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނުޑގެ ސަރަޙައްދު ދިވެހިރާްއޖެއާިއ ، ތަކަްށ ވަންނަކަ
  ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ަމސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުތަކާއި 

އެ އުޅަނދުފަހަރުތަކުަގއި ހިމެނޭ ދިވެހި އަދި ބިދޭސީ އެންމެހަިއ 
އެފަދަ ، ފަރާތްތަކުގެ މަްއޗަށް މި ޤާޫނނު ހިނގާނެއެެވ. ެއގޮތުން

މަްސވެރިކަމާ ގުުޅންހުރި  ،އުޅަނދުތަުކގައި ކުރާ މަސްެވރިކަމާއި
އަދި މި ޤާނޫނުގެ އިމުގެ ތެެރއަށް ފެތޭ އެނޫންވެްސ  ،ޙަރަކާތްތައް

 ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް މި ޤާނޫނު ހިންގޭނެއެވެ.
ނޑުެގ ސަރަޙައްދުތަކުން ބޭުރގައިނަމަ   (2)    ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަ

 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ަމއްަޗށް މި ޤާނޫނު ހިންގޭނެއެވެ.
    i.  ެއަދި ؛ ހިރާއްޖޭގެ އުޅަނދުފަހަރުތައްދިވ 
    ii.  ( ެވަނަ ނަންަބރުގެ 2މި އަކުުރގ )(i)  ިވަނަ ނަންބަުރގައ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުޅަނދުފަހަރުތަކުަގއިވާ ިދވެހި އަދި ބިދޭސީ 
 އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް.
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މި ޤާނޫނުގެ އިމުގެ ތެރެއަށް ފެތޭ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިފަިއާވ   (3)   
ނޑުަގއި ދުްއވާ އުޅަނދުފަހަރާއި، ހުންނާއިއެންމެހައި މީ ، ކަ

ޕްރޮެސސްކޮށް ، ަވއިގެ އުޅަނދުފަހަރާއި، އެްއގަމު އުޅަނދުފަހަރާއި
ނުވަަތ އެޫނންވެްސ  ،އެކްސްޕޯްޓކުރުމުގެ މަަސއްކަްތކުރާ ތަންތަނާއި

 ނުވަތަ ، ުނވަތަ އެަފދަ މަސައްކަތެއް ހިްނގައި  ،އުޅަނދުފަހަރާއި
އަށް ފެތޭ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިފަިއާވ މި ޤާނޫނުގެ އިމުގެ ތެރެ 

 އެންމެހައި ތަންތަނުގެ މައްޗަެށވެ.
މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަތކާ އެްއގޮްތާވ  )ށ(  

، މި ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވިއދުތަކުގެ ބާރު، ގޮތުގެމަތިން
ނުޑގެ ަސރަޙައްދުތަކުަގާއއި ދިވެހި ނުޑެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ ރާއްޭޖގެ ކަ

 ސަރަޙައްދުތަކުން ބޭރުަގއި ހިނގާނެެއވެ.
މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިެދއްަގއި އެހެން  )ނ(  

އަމިއްލަ ޭބނުމަށް ކުރާ ، ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައިނުވާާހ ހިނދަކު
 ވެ.މަސްވެރިކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަެކއް ނުހިނގާނެއެ 

އަިމއްލަ ، މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ެއފަދައިން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް )ރ(  
ބޭނުމަށްކުރާ މަސްވެރިކަާމ ގުޭޅގޮތުން ަގވާއިދުަތާކއި އުސޫލުަތއް 

ނަޑއެޅުމުެގ ބާރު ުނވަަތ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ އެހެނިހެން  ،ކަ
މާއްދާަތކަކީ އަމިއްަލ  ނުވަތަ އެފަދަ ަގވާއިދުތަުކަގއިވާ ބަެއއް ،ގަާވއިދުތައް 

ބޭނުމަށްކުރާ މަސްވެރިކަުމެގ މައްޗަށް ހިނގާނެ ގަާވިއދެއްކަން ުނވަތަ 
ނޑައެުޅމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވއެެވ.  މާއްދާތަކެއްކަުމގައި ކަ

މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި 
ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ މަޤްޞަދުތަކާއި 

 އުސޫލުތައް 

ގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަތކުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ ބާރުތަްއ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނު  .5
މި ޤާނޫުނ ، މިނިސްޓްރީންނާއި، ބޭނުންކުރުމުގަާއއި މަސްއޫިލްއޔަތުތައް އަދާކުރުމުަގއި

ތަންފީޛުކުރާ އެންމެހައި ަފރާތްތަކުން ތިރީގަިއވާ މަްޤޞަދުތަކާއި އުސޫލުތަކަްށ 
 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.

ރިކަމުގެ ދިރުންތަާކއި ެއ ތަކެތީގެ މާޙައުލު ދެމެހެއްޓެިނވި ގޮެތއްަގިއ މަސްވެ )ހ(  
ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުުމގެ ފިަޔވަޅުތަްއ ، ބޭނުންކުރުމަށް މަސްވެރިކަން ރާވައި 

އެކަށަައޅައި އަދި އެ ަވސީލަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރުމަށް 
 ؛ ބާރުއެޅުން

ންކުރާ ފިޔަވަޅުަތއް ބިނާކޮށްފަިއވަނީ ލިބެންހުރި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ )ށ(  
      ، އެންމެ ރަނގަޅު ަސއިްނޓިފިކް މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށްކަމާއި 
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އަާމޒުކުެރވޭ މަހުެގ ސްޓޮކްތަްއ  އެ ފިޔަވަޅުަތއް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ
ދެމެހެއްޓެނިވި އެންމެ މަތީ މިންވަރަށް )މެކްސިމަމް ސަސްޓައިނަބަްލ 

މެހެއްޭޓގޮތަށް ުނވަތަ ެއ މިންވަރަށް އަނުބރާ ގެނެވޭެނ ޔީލްޑް( ދެ
އެ ފިޔަވަޅުަތއް ފަރުމާކޮށްފައިވަީނ ، ގޮތަށްކަން ޔަޤީންކުރުމަށާއި 

އެކަީށގެންވާ ޙާލަތްތަުކގައި ކަމާގުޅޭ ތިމާެވއްޓާއި އިޤްިތޞާދީ އަދި 
، މަސްވެރިކަުމގެ އާދަކާަދއާއި ަވއްޓަފާޅިއަާށއި ، އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށާއި

 ،ހުގެ އެއް ސްޓޮކް ައނެއް ސްޓޮކަށް ބަރޯސާާވ މިންވަރަށާއިމަ
ނޑުަތކަްށ  ޢާންމުގޮތެއްަގއި ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މިންގަ

 ؛ ރިޢާޔަތްކުރުން
މި ޤާނޫނާއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަްއޗަށް ާލޒިމްވާ ބައިނަލްއަޤްާވީމ  )ނ(  

"ޕްިރކޯޝަނަރީ އެޕްރޯްޗ" އިލްތިޒާމްތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން 
 ؛ ބޭނުންކުރުން

އަމާޒުނުކުާރ ބާވަތްަތކަށާިއ އެ ވެއްަޓކަށް ، އަމާޒުކުާރ މަހުގެ ސްޮޓކަށާއި  )ރ(  
ނުވަތަ އަމާޒުކުރާ މަހުގެ ސްޓޮކަްށ  ،ނިސްބަތްވާ އެހެން ބާވަތްތަކަށް

 ،ބަރޯސާވާ ނުވަތަ ސްޓޮކާ ގުޅުންހުރި އެހެން ބާވަތްތަކަށް
އިްނސާނުންގެ އެނޫންވެސް ަޙރަކާތްތަކުންނާިއ ، މަސްވެރިކަމުންނާއި

އަސަރުުކާރ ، ތިމާވެއްޓާ ގުޅިފަިއވާ ކަންކަުމން ކުރާ އަސަރުތައް ދެނެގަނެ 
 ؛މިންވަރު ކުޑަކުރުން 

ނުޑގެ ތެރެއަށް ެގއްލޭ ނުވަތަ ދޫކޮށްލާ އާލާތްތަުކަގިއ ހިފޭ މަހާއި )ބ(    ،ކަ
 ،ވަތަ ބަރޯސާވާ ބާވަތްަތއްއަމާޒުނުކުރާ މަހުގެ ބާވަތްަތާކ ގުޅުންހުރި ނު

 ،އަދި ޚާއްަޞކޮށް ނެތިހިނަގއިދާނެކަމުގެ ބިރު ީހވެފަިއާވ ބާވަތްތަާކއި
ޙިމާޔަތްކުރެވިފަިއވާ ާބވަތްތަްއ ހިފޭ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުަތްއ 

މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތްތަާކއި ުއކުޅުަތްއ  ތިމާވެްއޓާ ރަްއޓެހި ،އެކަށަެއޅުމާއި
 ؛ ިރއެރުވުން ތަރައްޤީކޮށް ކު

 ؛ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރުންތަާކއި ެއ ތަކެތީގެ މާޙައުލު ރަްއކާތެރިުކރުން )ޅ(  
މަސްވެރިކަމުެގ ދިރުންތަކާިއ އެ ތަކެީތގެ މާޙައުުލ ދެމެހެއްޓެނިިވ  )ކ(  

އެކަީށގެންވާ މިންވަރެއްަގިއ  ،މިންވަރެއްަގއި ހިފެހެއްޓުަމށްޓަކައި
 ؛ ންމަސްވެރިކަންކުާރކަން ކަށަވަުރކުރު

ހިްނގަިއ އަދި ބެލެހެއްޓުމުގައި އެ ަމސްވެރިކަުމގަިއ ، މަސްވެރިކަން ރާަވއި )އ(  
، ޙަރަކާތްތެރިވާ އަިމއްލަ ބޭނުމަށް މަސްވެރިކަންކުރާ މަސްވެރިންނާއި 
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، މަސްވެރި މުޖްތަމަޢުތަކުގެ މަޞްލަޙަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު 
ޓުުމގަިއ ެއ ފަރާތްތަކުެގ ހިންަގއި އަދި ބެލެހެއް، މަސްވެރިކަން ާރވައި 

 ؛ބައިވެިރވުން ޔަޤީންކުރުން
ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުާމ ، ރާަވއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުަގއި މަސްވެރިކަން )ވ(  

ޒަމާނުްއސުެރ ގެންގުޅެމުންދާ ގޮތްަތްއ ދެމެހެއްޓުމަށް ، ގުޭޅގޮތުން
 ؛ އިސްކަންދިނުން

ސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގަިއ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުަގއި މަސްވެރިކަުމގެ ވަ )މ(  
 ؛ ވީހާވެސް ގިނަ ދިވެހިރަްއޔިތުްނގެ ބަިއވެރިވުން ޔަޤީންކުރުން

މަސްވެރިކަމުގެ ޙަރަކާތްަތާކގުޅޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން މަސްވެރި  )ފ(  
އަމާޒުނުޮކްށ ، އަމާޒުކުރާ މަހުެގ ބާވަތްތަާކއި، އުޅަނދުފަހަރުގެ ޕޮޒިޝަާނއި

ރިކަންކުރާ މިންވަާރއި ޤައުމީ އަިދ މަްސވެ، ހިފޭ ބާވަތްތަކާއި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދިރާސާތަުކގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭނެ ފަދައިން ދެމެހެއްޓެނިިވ 

އެ މަޢުލޫމާތު ، ގޮތެްއގަިއ މަސްވެިރކަމާގުޭޅ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު އެްއކޮށް
 އަދި ؛ ޙިއްޞާކުރުން

 ،ޤްވާީމ ޤާނޫނުތަކާއިމަސްވެރިކަާމ ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަ ،މަސްވެރިކަމާއި  )ދ(  
، މުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެކަީށގެންާވ މޮނިޓަރިންގ

 ކޮންޓްރޯލް އަދި ސަރވޭލަންާސގުޅޭ ނިޒާެމއް ޤާއިމުކުރުން.

ދިެވހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިާވ ، ދިވެހި މަސްވެރިންނާއި  .6 މަސްވެރިންގެ ދުވަސް 
ެއ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ދުވަެހއް ޤައުީމ ، ންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ައުގވަޒަންކޮށް އެ

 )އެެކއް( ފަހަރު ފާހަގަކުރަންވާނެެއެވ. 1ފެންވަރުަގއި އަހަރަކު 

 ހެޔޮވެރިކަމުގެ އުސޫލާ 
 އެއްގޮތަށް ކަންކުރުން 

މުގަިއ ކަާމގުޭޅ ހިްނގަިއ ބެލެހެއްޓު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިކަުމގެ ވަސީލަތްތައް ާރަވއި  .7
ހެޔޮވެރިކަުމގެ އުސޫލުަތާކ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  ،ފަރާތްތަކުގެ ބަިއވެރިވުން ހިެމނޭ

އެކުަލވާލާފައިާވ ދެފުށް ފެންނަ ނިޒާމެއް މިނިސްޓްރީން ޤާއިމުކޮްށ 
 ކުރިއަުރވަންވާެނއެވެ.

ޖިންސީ ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލުތައް 
 ނެގެހެއްޓުން 

ނޫނުގެ ދަށުން ބާރު ލިބިދޭ އެހެން ފަރާތްތަކުން އަާޅ މިނިސްޓްރީން އަދި މި ޤާ  .8
ކަމާގުޭޅ ޖިންސީ ހަމަހަމަކަމުގެ ، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޤާނޫނުތަކާއި، ފިޔަވަޅުަތއް

 ސިޔާސަތުތަކާ އެްއގޮތްވާްނވާެނއެވެ.
ިދ އޮޑިވެރިން އަ، ފަުޅވެރިންނާއި، ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަސްވެރިންނާއި މި )ހ(  .9 މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ދަފްތަރު 

މި ޤާނޫނުގެ  ،އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާަލއި
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ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާ ެއްއޮގތްވާ ގޮުތގެމަތިން 
 މިނިސްޓްރީން އެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

ލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންާވ މި މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ދަފްތަރު އެކުލަވާަލއި ބެ )ށ(  
 މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަްށ ހޯދިދާނެއެވެ.

)ސަތޭކަ( ުދވަހުެގ  100މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ނ(  
މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ ދަފްތަރު މިނިސްޓްރީން ، ތެރޭގައި 

 އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ. 

ސްވެރިންގެ އިޖްތިމާޢީ މަ 
ރައްކާތެރިކަމާއި ޕެންޝަން 

 ކަށަވަރުކޮށްދިނުން 

އެ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤުވެގެްނވާ އިޖްތިމާޢީ ، މަސްވެރިންގެ ޙައްޤުަތއް ރަްއކާތެރިކޮށްދީ  .10

ރައްކާތެރިކަާމއި ޕެންޝަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަަކއި ަމސްވެރިންނަށް ޕެންޝަނާއި 

މިނިސްޓްރީގެ މަޝްވަރާެގ ، ސް ލިބިދެވޭނެ ސްކީމެއްޑިސްއެބިލިޓީ އިންުޝއަރެން 

 މަތިން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުްނ އެކުލަވާލަްނވާނެެއވެ. 

މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ތަޢުލީމާއި 
 ތަމްރީން ހޯދައިދިނުން 

ން އެ ޞިނާަޢތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީ، މަސްވެރިކަމުެގ ޞިނާޢަތް ފުާޅކޮށް ކުިރއަރުަވއި  .11

ޒަމާނާއެްއގޮތަށް ފޯރުކޮށްދެޭވނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެިރކަމާގުޭޅ 

 އިންސްޓިޓިއުެޓއް ނުވަތަ ކޮލެޖެއް ޤާއިމުކޮށް ތަރައްީޤކުރަންާވނެއެވެ. 

މަސްދޯނިފަހަރާއި ބޯޓުފަހަރު 
 ބަނުމުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުން 

 

، މަސްވެރި އުޅަނދުތައް އުފެއްދުުމގައި  މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ބޭނުންުކރާ މަސްދޯނިފަދަ  .12

ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަމުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު ޙަވާުލކޮށްފަިއާވ ސަރުކާރުެގ ުވޒާރާއިްނ 

އެކުަލވާލާފައިާވ ޚާއްޞަ ޯބޓު ބިލްޑިންގ ޯކޑު ތަންފީޛުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީްނ 

އިރާަގިއ އެ ދާ ،ބޯޓުބަނުމުގެ ޞިނާޢަތް ކުރިއަރުަވއި މާކެޓުކޮށް ،ބާރުއަޅައި 

ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބާޒާރުަތކުަގއި ހުރި ފުރުޞަތުތައް 

 އެކަންކަުމގައި ަބިއވެރިވުުމގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭންވާނެެއވެ. ، ފަހިކޮށްދީ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް 
ހޭނުމާއި، ލިބޭ ގެއްލުން 

 ކުޑަކުރުން 

ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ނުވަތަ ހުއްދަ ލިބިގެން ކުރިއަްށ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ   .13
އެ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ  ،މޫސުަމށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމާއި، ގެންދާ ޙަރަކާތްތަކަކީ

 ،ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާ ގުޭޅގޮުތން ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކަަށައޅާފައިވާ ސިޔާސަތުަތކާއި 
ުއސޫލުތަކާިއ  ،ަގވާިއދުތަކާއި ،އިގުޅުންުހރި ޤާނޫނުތަކާ ،ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި

ފިޔަވަޅުތަކަށް ރިޢާޔަްތކޮށްެގން ކުރިއަށްގެންެދވޭ ޙަރަާކތްތަކެއްކަން މިނިސްޓްރީްނ 

 ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.
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ބިސްއަޅާ އާލާވާ  ،އައިންމަތި ދޫނި 
ރަށްރަށާއި ފިނޮޅުފަދަ ތަންތަން 

 ޙިމާޔަތްކުރުން 

އަޅާ އާާލވާ ރަށްރަށާއި ފިނޮޅުފަދަ ތަންތަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ައއިންމަތި ދޫނި ބިސް  .14
އެފަދަ ތަންތަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމަށްޓަަކިއ ، ޙިމާޔަތްކޮށް

މިނިސްޓްރީއާއި ތިމާވެީށގެ ަކންކަމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ޙަާވލުކޮށްފައިވާ ސަުރކާރުެގ 
)ހަެއއް(  6ރީޚުން ފެށިގެން މި ޤާޫނނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާ، ވުޒާާރއާ ގުިޅގެން

 ެއްކޝަން ޕްލޭނެއް އެކުަލވާލަންާވނެއެވެ.  މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ލޯކަލް 
ކައުންސިލްތަކާއެކު 

 މަޝްވަރާކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަްއ ، މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައާއި )ހ(  .15
ލޯކަލް ަކއުންސިލްތަާކިއ ސަރުކާރުެގ  ،ރީަތކާއިމިނިސްޓް، އެކުަލވާލުމުގައި 

  އިދާރާތަކުެގ މަސްއޫިލއްޔަތުަތކާއި މަަސއްކަުތގެ ދާއިރާަތކާ ގުޭޅގޮތުްނ 
 އެ ފަރާތްތަކާ މިނިސްޓްރީން މަޝްވަރާކުރަްނވާނެެއވެ.

ތިީރގަިއާވ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމުަގއި )ށ(  
 ނިސްޓްރީއަށް ކުެރވިދާނެެއވެ.ކަންކަން މި

ލޯަކލް ކައުންސިލްތަާކއި ސަުރކާރުެގ ، ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާަތކާއި   (1)   
އިދާރާތަކާެއކު ެއއްބަްސުވންތައް )މެމޮރެންޑަމް އޮފް 

 ؛ އަންޑަރސްޓޭންޑިްނގ( ޤާއިުމުކރުން
ލޯަކލް ކައުންސިލްތަާކއި ސަުރކާރުެގ ، ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާަތކާއި   (2)   

 ؛ުގޅިގެން މަސަްއކަތްކުރާނެ ކޮމިޓީތައް ާޤއިމުުކރުންއިދާރާތަކާެއކު 
މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަުކގެ ދަށުން   (3)   

މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިާވ ބާރުތައް އެހެން ފަރާތްތަާކ 
 އަދި؛ ޙަވާލުކުރުން

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަްއ ޙާޞިލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމާގުޭޅ   (4)   
ޯލކަލް ަކއުންސިލްތަކާއި ސަރުކާުރގެ އިދާރާތަުކެގ ، އިވުޒާރާަތކާ

ސްޓޭންަޑރްޑ އޮަޕރޭޓިންގ ، މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމަްށޓަކައި
 ޕްރޮސީޖަރތައް އެކުަލވާލައި ަތންފީޛުކުރުން.

މިނިސްޓަރުގެ ބާރުތަކާއި 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެހެން 

 ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން 

ސްޓަރަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަާކިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނި )ހ(  .16
   މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އެ ވަގުަތކު ވަކި އިދާރާއަކާ ަޙވާުލެވހުރި ނުވަތަ 
އެ އިދާރާެއއްގެ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ނުވަތަ ވަކި މަާޤމެއް ފުރަމުންދާ 

 ފަރާތަކާ އަންނަނިވި ގޮުތގެމަިތން މިނިސްޓަރަށް ޙަވާލުކުރެިވދާނެއެވެ.
އެކަްނކަން ޙަވާލުކުރެވޭ މުއްދަތު ިލޔުމުން ، ވޭ ކަންކަމާއި ޙަވާލުކުރެ   (1)   

 ؛ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން 
 ؛އެްއވެސް ޝަރުޠަކާ ނުަލއި ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކަާކއެކު ަޙވާލުުކރުން  (2)   
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އެ ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލިބިދޭ ފިޔަވަޅުއެޅުމުެގ ބާރު   (3)   
ނިޑގެން ނުދާގޮތަށް ޙަވާުލުކރުން  ؛ކެ

އެ ޙަވާލުކުރުން ނިމުމަކަށް ، މިނިސްޓަރު ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  (4)   
 ގެނައުން.

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ޙަވާލުކުެރވޭ ކަންކަމުެގ ތަްފޞީލު ހިމެނޭ )ށ(  
މިނިސްޓަރު ސޮއިކޮށްފަިއވާ ލިޔުމަކީ އެނޫންގޮތަކަށް ސާިބތުކޮށްނުދެވޭާހ 

މެްއ މި ޤާނޫނާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަިތން އެކަ، ހިނދަކު
 ޙަވާލުކޮށްފަިއވާކަުމގެ ހެއްެކއްަކމަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން  ،މަސްވެރިކަން ރާވައި 

 
މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް 

 ކަނޑައެޅުން 
ނޑުގެ ސަރަަޙއްދުަގއި ކުރުން ހުއްަދ  )ހ(   .17 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

 ތައް ތިީރގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަީނއެވެ. މަސްވެރިކަމުގެ ާބވަތް
 ؛ ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެިރކަން (1)   
 ؛ ބޮޑުކަންނެލީގެ އަތުނަުނގެ މަސްވެރިކަން (2)   
 ؛ ލޭނުގެ މަސްވެރިކަން  (3)   
 ؛ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަން (4)   
 ؛ވަދު ނަނުގެ މަސްވެިރކަން (5)   
 ؛ ކަންފާނައިގެ މަސްވެރި  (6)   
 ؛އެންވެރިކަން  (7)   
 ؛ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަން )އެުކއޭރިއަމް ފިޝަރީ( (8)   
 ؛ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން (9)   
 ؛ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން (10)   

 ؛ފަޅުތެރޭގައި ކުރާ މުށިމަހުގެ މަސްވެރިކަން (11)   

ނޑަާއއި އިހިފަދަ ތަެކތި (12)     ؛ނެގުމުގެ މަސްވެިރކަން ހުއިފިލަ

މަސްވެިރކަުމގައި ބޭނުްނކުރާ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް  )ށ(  
އެނޫންވެްސ ، ހިފާ ބާވަތްތަކާިއ މަސްވެރިކަންކުރާ ބޭނުމަށާއި ،އާލާތްތަކާއި 

އެ އަކުުރގައި ަބޔާންކޮށްފައިުނވާ ވަކި ާބވަތެްއެގ ، ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
ނުޑގެ ސަރަަޙއްދުަގއި ކުުރން ހުއްދަކަމަްށ މަސްވެރިކަ ން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކަ
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ނަޑއެޅުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ެއގޮތުން އަލަްށ  ކަ
ނަޑއަޅާ މަްސވެރިކަުމެގ ބާވަތްތަްއ ދިވެހިސަުރާކރުގެ ގެޒެުޓަގއި  ކަ

 މިނިސްޓްރީން ޝާއިޢުކުރަންާވނެއެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް 
 ޕްލޭންތައް 

    ، މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެްއގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން  )ހ(  .18
ނޑައަޅާ ަވކިަވިކ މަސްވެރިކަން  17މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަ

ނޑައަާޅ ، ރާވައި  ހިންގައި ބެލެހެއްުޓމަށްޓަކައި އެ މާއްދާގެ ދަުށން ކަ
މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް  މަސްވެރިކަމުގެ، ކޮންމެ މަސްވެރިކަމަކަށް

ެއކަށީގެްނވާ ގޮތެްއގެމަތިން މުރާޖަޢާކުރެޭވނެ އިންތިޒާްމ ، ތައްޔާރުކޮށް 
ހަމަޖެއްސުމާއެކު އެ ޕްޭލންތައް ތަންފީޛުކުރާކަން މިނިސްޓްރީން 

 ޔަޤީންކުރަންވާެނއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކުރާ ކޮންމެ މަސްވެރިކަމުެގ މެނޭޖްމަންޓް  )ށ(  

ކީ އަންނަނިވި ކަންަކން ހިމެނިފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަކަށް ޕްލޭނަ
 ވާންވާެނއެވެ.

އެ މަސްވެރިކަުމގައި އެ ވަގުަތކު މަސް ބާނަމުންދަނީ ކިހާ   (1)   
 ؛މިންވަރަކަށްކަން

އެ މަސްވެރިކަެމއް އަމާުޒކުރެވިފަިއވާ މަސްތައް ިދރިއުޭޅ   (2)   
ނުވަތަ  ،ކޮަބއިކަން މާޙައުލުގަިއ ުއޅޭ އެހެން ާބަވތުގެ މަސްތަަކކީ

ނުަވތަ އެ މަސްތަކަށް ބަރޯސާވާ އެހެން  ،އެ މަސްތަކާ ގުޅިަފއިވާ 
 ؛ބާވަތުގެ މަސްތަަކކީ ކޮަބއިކަން 

އެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަކުން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ އަމާޒުތަަކީކ   (3)   
 ؛ކޮބައިކަން 

ޖެހޭ އެ މަސްވެިރކަމެއް ބެލެހެއްުޓމަށާއި ތަރައްޤީކުރުމަށް ައަޅން  (4)   
 ؛ފިޔަވަޅުތަަކކީ ކޮަބއިކަން

އެ މަސްވެރިކަަމކަށް ލައިސަންސް ދިނުމާގުޅޭ ަކންކަްނ   (5)   
 ؛އިންތިޒާމްކުރާނެ ގޮތް 

އެ މަސްވެރިކަެމއްގެ ސަަބބުން އުޅަނދުތަކަށް މަސްބޭނޭނެ   (6)   
އެފަދަ ޤަިއދުތަކަީކ ، މިންވަރަށް ެއއްެވސް ޤައިދުަތކެއް އަންނަނަމަ

 އަދި ؛ ކޮބައިކަން 
އެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ މުއްދަތަކީ ކޮބައިކަމާއި މުރާޖަޢާުކރެވޭނެ   (7)   

 އުސޫލާއި އިޞްލާޙުކުެރވޭނެ ުއސޫލު.
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މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަށް 
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ހަދާ ކޮންމެ މަސްވެރިކަުމެގ  18މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .19
 ހަދާ ގަވާިއދަކަށެވެ. މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް ވާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ކޮންމެ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގިއ  )ށ(  
 މިނިސްޓްރީން ޝާއިޢުކުރަންާވނެއެވެ.

ކޮންމެ މަސްވެރިކަމުެގ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުމުަގާއިއ  )ނ(  
       ، ނެ ފަދައިންއަންނަނިވި ފަރާތްތައް ހިމެނޭ، މުރާޖަޢާކުރުމުގައި

އެ ޕްލޭނަކުން އަސަރުފޯރާނެ އެންމެހައި ފަރާތްތަކާއެުކ މިނިސްޓްރީން 
 މަޝްވަރާކުރަންވާެނއެެވ.

 ؛އެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކުން އަސަރުކުރާނެ ދައުލަުތގެ އިދާާރތައް  (1)   
އެ މަސްވެިރކަމަކުން ، އެ މަސްވެރިކަމެއް ކުރާ ަމސްވެރިންނާއި  (2)   

 އަދި ؛ އެނޫން ފަރާތްަތއް އަސަރުކުރާނެ
ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތަށް އެހެން ޤައުމުތަކާ ޙިއްޞާވާ މަހުެގ   (3)   

ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުމާ ، ސްޓޮކަކުން ކުރާ މަސްވެިރަކން ރާވައި
ގުޭޅގޮތުން އަޅާ ފިަޔވަޅުތަްއ އެއްހަމަކުރުމަށްޓަަކއި އެަކށީގެްނާވ 

ަކމާގުޭޅ ، މުތަާކއިޙާލަތްތަކުގަިއ ެއ ޤައުެމއް ނުވަތަ ެއ ޤައު
 ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާތައް.

)އެެކއް( އަހަުރ  1މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ރ(  
ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަާޔންކުރާ ކޮންެމ  17ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  18މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތްަތކާ ުގޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ 
ޔާންކުރާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާަލިއ ބަ

 ތަންފީޛުކުރަންވާނެެއވެ. 
މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )ބ(  

ނުޑގެ ސަރަޙައްދުަތކުަގއި ވިޔަފާީރގެ ބޭނުމަށް އެްއވެސް މަސްވެރިކަމެްއ  ކަ
ވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ަތއްޔާރުކޮށްަފއިާވ ެއ މަސް، ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ

 މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް އޮތްކަުމގަިއވާނަމަެއވެ.
މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މާއްދާއެއް ނުވަަތ  )ޅ(  

ތަޢާރުޟުވާ މާއްދާެއއް ނުވަަތ ، މާއްދާތަކެއް މި ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުވާނަމަ
 ލެއް ނުކުރެޭވނެއެވެ.މާއްދާތަކަށް ޢަމަ

 ، މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއްގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން )ކ(  
އެ ޕްލޭނެްއ ، އެ ޕްލޭނަކުން އަސަުރކުރާ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

އިޞްލާޙުކުރުމަކީ ނުވަތަ ބާިޠލުކުރުމަކީ އެ ޙާލަތުގައި ަރނގަޅުގޮްތކަމަށް 
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މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ، ލުކުރެވޭނަމަމިނިސްޓަރަށް ޤަބޫ
އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ުނވަތަ ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަށް ލަފާދޭ 
 ކޮމިޓީ 

ެއ މެނޭޖްމަންޓް ، މަސްވެރިކަމުގެ ކޮންމެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއްގައި )ހ(  .20
އަިދ މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުްނ މިނިސްޓްރީއަްށ  ޕްލޭނެއް ތަންފީޛުކޮށް

 ލަފާދިނުމަށްޓަކައި ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް ާޤއިމުކުރަންވާެނއެވެ. 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަފާދޭ ކޮމިޓީތަްއ އެކުލަވާލާެނ  )ށ(  

   އެ ކޮމިޓީަތއް ހިންގާނެ ގޮްތ ، އެ ކޮމިޓީތަުކގެ މަސައްކަާތއި، ގޮތާއި 
 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ހިމަނަންވާނެއެެވ.މި 

މަސްވެރިކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން 
 ޕްލޭންތައް 

 

    ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ އިތުރުން،  18މި ޤާނޫނުގެ   .21
މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނުގެ ާދއިރާެގ ތެރޭގައި މަްސވެރިކަާމގުޭޅ 

 ނިހެން ޕްލޭންތައް މިނިސްޓްރީއަށް އެކުަލވާެލވިދާނެެއވެ. އެހެ

މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި 
 ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް 

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަުކގައި  )ހ(  .22 ، މަސްެވރިކަން ރާަވއި ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ލޯކަްލ  ،ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާ ުގޭޅގޮތުން ބޭނުންވާ ަގވާއިުދތައް

    ސިލްތަާކއި މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ތަންފީީޛ އިދާރާތަކާިއ ކައުން
އެ ނޫންވެސް ކަާމގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ މަްޝވަރާގެމަތިން ެއުކލަވާލުމުގެ ބާުރ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.
އަންަނނިވި ކަންކަްނ ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަތކުަގއި )ށ(  

 ހިމެނިދާނެއެވެ.
، ޅިތަުކގަިއވާ މަްސވެރިކަމުެގ ދިރުންތަކާއި ޭއގެ މާަޙއުލުކު  (1)   

ތިމާވެށީގެ ކަންކަުމގެ މަސްޫއލިއްޔަތު ޙަވާުލކޮށްފަިއވާ ަސރުކާރުެގ 
  ؛ވުޒާާރގެ މަޝްވަާރގެ މަތިން ބެލެހެއްޓުން

މަސްވެރިކަންކުރުުމގަާއއި ަމސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޙަަރކާތްތަްއ   (2)   
، މަނާ އާލާތްތަކާއި ސާމާނުތަކާއި ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރުން 

ނޑައެޅުން  ؛ކެމިކަލްތަކަކީ ކޮަބއިކަން ކަ
މަސްވެރިކަމުެގ ދިރުންތަކާއި އެ ތަކެީތގެ މާޙައުލު ާޚއްަޞކުރާެނ   (3)   

ނޑައެޅުން  ައދި އެފަދަ ޚާއްޞަ ކުރެވިފަިއާވ ، އުސޫލު ކަ
         ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަނުްނ މަނާ އުޅަނދުފަހަރުތަކާިއ 

އްދުތަކަށް ވަންަނ އުޅަނދުފަހަރުތަކުން ކުރުން މަނާ އެ ސަރަޙަ
ނަޑއެޅުން  ؛ކަންތައްތައް ކަ



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1114 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

 16 

ހިންަގއި ބެލެހެްއޓުމާގުޅޭ ފިަޔވަޅުތަާކއި ައދަބުތައް ، ރާވައި   (4)   
ނަޑއެޅުމުގެ ގޮތުން ވަިކ ބާވަތެއްގެ މަސްވެިރކަްނކުރުން  ކަ

ކަްނ ނުވަތަ ވަކި ދުަވސްވަރަކަށް އަާމޒުކޮށް މަސްެވރި ،މަނާކުރުން
ނުވަަތ ބޭނޭނެ މަހުގެ ޢަދަދާއި ބަރުދަން ނުވަަތ  ،ހުޅުވާލުން

ނަޑއެޅުން  ؛ބޮޑުމިން ކަ
އެަކންކަާމ  ،ޙިމާޔަތްކުރެވިފަިއވާ މަހުގެ ބާވަތްތަކަކީ ކޮަބއިކަާމއި  (5)   

ނަޑއެޅުުމގެ ގޮތުްނ އެހެން  ގުިޅގެން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުަތއް ކަ
މަްސވެރިކަާމ ، ޔަވައިޤާނޫނަކުން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިާވ ދިރުންތައް ފި

، ގުޅުންހުރި މަހުގެ ބާވަތެްއ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ނުވަތަ ރާވައި 
ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެ ާބވަތެްއގެ މަހުެގ 

 ؛އެކްސްޕޯޓް ުނވަތަ އިމްޕޯޓް ުނވަތަ ިވޔަފާރިކުރުން މަނާކުރުން
ނޑުގެ ސަރަޙަ  (6)    އްދުަގިއ ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނަޑއެޅުމުގެ ގޮތުން  ޓްރާންސިޓްކުރުމާގުޅޭ ުއޫސލުތައް ކަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާްއޞަ އިޤްިތޞާދީ ސަރަޙައްދު ހުރަސްކުރާ އެފަދަ 
އުޅަނދުތަުކގައި މަސްވެިރކަމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަްއ 

ނޑުތަާކއި ހުރަްސކުުރމުގަިއ ، ރައްކާކޮށްަފއި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަ
ކުރުުމަގއި އެފަދަ އުޅަނދުަފހަރުން ނުވަތަ ޓްރާންސިޓް

ނޑަެއޅުން  ؛ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ކަ
އަާމޒުނުކޮށް ބޭނޭ މަހާމެދު ، ދޫކުރެވިފަިއވާ ލަިއސަންސަށް ބަލާއިރު  (7)   

 ؛ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް ަކނޑަެއޅުން
މަސްވެރިކަންކުާރ އުޅަނދުަތކުަގއި މަސް ގެްނގުޅުާމ ގުޭޅ   (8)   

ަކނަޑއެޅުމުގެ ގޮތުން މަހާއި މަހުގެ ބާަވތްތަްއ އުސޫލުތައް 
އެކަްނަކމާގުޅޭ  ،ބޭނުންކުެރވޭނެ ގޮތާއި ، ރައްކާކުރުާމއި

މަޢުލޫމާތުތައް ރެކޯޑުކުރުމާިއ އެ ރެކޯޑުތައް ޙިއްާޞކުުރމާ ގުޅޭ 
 ؛ކަންކަން

މަސްވެރިކަމާ ުގޅުންހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ގަާވއިދުން ރެކޯުޑުކރުމާއި   (9)   
އް މިނިސްޓްރީއާ ޙިއްާޞކުރަންޖެހޭ ގޮްތ އެ މަޢުލޫމާތުތަ

ނަޑއެޅުން  ؛ކަ
ނޑަައޅައި   (11)    ަމސްކިރޭނެ ، މަސްކިރުމާގުޅޭ ގަާވއިދުަތއް ކަ

 ،ބަނދަރުތައް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަރަޙައްދުތަކަކީ ކޮބަިއކަމާއި 
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މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް ެއްއތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމުަގިއ 
 ؛ ނޑުތައް ގެންގުޅެންޖެހޭ މިންގަ

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަތކާ ޚިލާފުާވ   (11)   
 ؛ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކުރުމާގުޅޭ ގަާވއިދުތައް ހެުދން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކނުޑގެ ސަރަޙައްދުތަކުަގއި މަސް ބޯޓުތަކަށް ތެޮޔ   (12)   
ންޖެހޭ އެޅުމުަގއި ނުވަތަ ެތޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަ 

ނޑުަތއް  ؛މިންގަ
ދިގު މުއްދަތަކަށް މަްސވެިރކަމުގެ ވަސީލަތްތައް ދެމެެހއްޓެނިިވ   (13)   

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްއޗަްށ އޮތް  ،ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިލްތިޒާމްަތއް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންތެރިކަމަށް 

 ؛މިނިސްޓަރަށް ފެންނަ އެނޫންވެސް ފިޔަވަޅުަތއް
މަސްވެިރންނަށް ، ދުނިޔޭގެ މަްސވެރިކަމާުގޅޭ ބާާޒރުތައް ދިރާސާކޮށް  (14)   

ނަޑއަަޅިއ  އެންމެ ރަނގަޅު ައގު ހޯދަިއދިނުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަ
 ައދި ؛އެކަމަށް މަސައްކަްތކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބާނާ މަހާިއ މަހުން އުފައްދާ ބާވަތްަތއް ުދނިޔޭެގ   (15)   
 ން. ބާޒާރުަގއި އިޝްތިހާރުކުރު

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކުރާ މަސްވެރިކަމާއި 

 މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ 
ސަރަޙައްދުގައި ކުރާ 

މަސްވެރިކަމާ  ،މަސްވެރިކަމާއި 
 ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތައް 

ނުޑެގ މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާ  .23 ންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
މަްސވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތަްއ  ،ސަރަޙައްދުތަުކގައި މަްސެވރިކަމާއި

 ހިންގަންވާނީ، މި ބާބުަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެެވ.

 ، ޖެއަށް ތަޢާރުފުކުރުމުގެ ކުރިންވަކި ބާވަެތްއގެ މަސްވެރިކަްނ ދިވެހިރާއް )ހ(  .24 އެކްސްޕްލޮރޭޓަރީ މަސްވެރިކަން 
އެ ބާވަުތގެ މަސްވެިރަކމަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނ ފައިދާހުރި 
މަސްވެރިކަމެއްތޯ ބެލުމަްށ އެކްސްޕްލޮރޭޓަީރ މަސްވެރިކަމުެގ 
ނޑައެޅިދާނެެއވެ.  އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގުމާުގޅޭ އުސޫލުތައް މިނިސްޓަރަށް ކަ

ެއކްސްޕްލޮރޭޓަރީ މަސްވެރިކަުމގަިއ  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ )ށ(  

ޙަރަކާތްތެރިވާ ެއްއވެސް ފަާރތަކީ މި ޤާނޫނުން އިސްތިސްނާ ލިބިގެންާވ 
 ފަރާތެއް ނޫނެވެ.
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، މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ ެއްކސްޕްލޮރޭޓަރީ މަސްވެރިކަން ަކނޑަެއޅުމާއި )ނ(  

 ެއކްސްޕްލޮރޭޓަރީ  ،އެކްސްޕްލޮރޭޓަރީ މަްސވެިރކަންކުރާނެ ގޮތާއި

މަސްވެރިކަންކުރުުމގެ ހުއްަދ ދޭނެގޮތް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ 

 ގަާވއިދުަގއި ހިމަނަންވާނެެއވެ.
ނޑުގެ ސަރަޙައްދު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ހުރަސްކުރުމަށް ބޭރުގެ މަސްވެރި 

އުޅަނދުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުން 

ނުޑެގ ސަރަޙައްދަްށ ބޭރުގެ މަސްވެިރ އުޅަނދުަތއް ދިވެހިާރއް )ހ(  .25 ޖޭގެ ކަ
ދުރާާލ  ،އެކަމަށްަޓކަިއ މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ުހއްދަ، ވަންނަންވާނީ

 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ދިނުމުަގިއ ޢަމަލުކުރާނެ  )ށ(  

ެގ ގޮތާުގޅޭ ަގާވއިދެއް މިނިސްްޓރީން އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ. ައދި މި މާއްދާ
 އަްނނަނިވި ކަންކަން ހިމެނިދާނެއެެވ.، ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި

ނުޑގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ބޭރުގެ މަސްވެިރ   (1)    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
އެ ސަރަަޙއްދުތަކުން ިނކުތުން  ،އުޅަނދުތައް ވަނުމާއި 

 ؛ރިޕޯޓުކުރުން
ނުޑގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަންނަ ބޭރުގެ މަސްވެ  (2)    ިރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

 ؛އުޅަނދުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު
ނޑުގެ ަސރަޙައްދުތަކުަގއި ބޭުރގެ ަމސްވެިރ   (3)    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

އެ އުަޅނދެއްގެ އާލާތްތައް ރަްއކާކުުރމާގުޭޅ ، އުޅަނދެއް ވާހިނދު
 އަދި ؛ ޝަރުޠުތައް

ވަނަ ނަންބަރާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތެގމަތިން  (1)މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ   (4)   
ރުގެ މަސްވެރި އުަޅނދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކނުޑެގ ބޭ

އެ ސަރަޙައްދުތަކުން ނިކުތުން  ،ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަނުާމއި
ރިޕޯޓުނުކުރާ ބޭރުގެ މަްސެވރި އުޅަނދުތަކާ ެދކޮޅަށް ެއޅިދާނެ 

 ފިޔަވަޅުަތއް.

ނޑުެގ ސަރަޙައްދުަގިއ  )ނ(   މިގޮތަށް ވަންނަ ެއްއވެސް ުއޅަނދެއް ރާއްޭޖގެ ކަ
 ާބވަތެްއގެ މަސްވެިރކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެެކވެ. އެްއވެސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި 
ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރު 
 ،މަސްވެރިކަންކުރުމާއި 

މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި 
 ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ ، އެނޫންގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހާ ހިނދަކު )ހ(  .26
ނޑުެގ ސަރަަޙއްދަކަށް ބޭުރގެ ހުއްދައެއް ހޯދު މަކާ ނުަލއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ކަ

އެ އުޅަނދެްއ ، އެްއވެސް މަސްވެރި އުޅަނެދއް ވަދެއްޖެނަމަ ބެލެވޭނީ
ނޑުެގ ަސރަޙައްދަށް ވަނީ މަސްވެިރކަން ނުވަަތ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

 މަސްވެރިކަމާ ުގޅުންހުރި ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ކަމުަގއެވެ.
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ނުޑގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަންނަ ބޭރުގެ މަސްވެިރ ދިވެހިރާ )ށ(   އްޖޭގެ ކަ
ނުޑގެ ވެށި ަރްއކާތެރިކުރުމާިއ  އުޅަނދުތަކުން ޢަމަލުކުރަންާވނީ ކަ
ދެމެހެއްޓުމާގުޅޭ ބައިނަްލއަޤްާވމީ ޤާނޫނުތަކާ އެްއގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިންނެވެ. 

 މި ޤާނޫނުން ނުވަތަ މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ،އަދި އެފަދަ އުޅަނދުތަކުން
ހަދާފައިވާ ގަާވއިދެްއގެ ދަުށން މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބާުރ 
ލިބިދީފައިވާ ފަރާތަކުން ދޭ އެންމެހައި އިރުޝާދުތަކަްށ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ 
ސަރަޙައްދުގައި ކުރުން މަނާ 

 މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް 

ނޑުެގ ސަަރޙައްދުަގއި   .27 އަންނަނިވި ާބވަތްތަކުގެ މަްސވެރިކަްނކުރުމަީކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
 މަނާކަމެކެވެ.

 ؛ބޮޑު ދަލުގެ )ޕަރސް ސެއިން( މަސްވެރިކަން )ހ(  

 ؛އޮޔާދާ ދަލުގެ )ގިލް ނެޓް( މަސްވެރިކަން )ށ(  

 ؛ދަމާ ދަލުގެ )ޓްރޯލް ނެޓް( މަސްވެރިކަން )ނ(  

ން ފިޔަވަިއ ާދ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކުރާ ަމސްވެރިކަާމއި އެްނވެރިކަ )ރ(  
 ؛ބޭނުންކޮށްގެން މަސްވެރިކަްނުކރުން

ގޮވާ އެްއޗެއް ުނވަތަ ވިހަެއއް ނުވަތަ އެހެންެވސް އެަފދަ ކެމިކަލެްއ  )ބ(  
 ؛ބޭނުންކޮށްގެން މަސްވެރިކަްނުކރުން

ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް 
 މަސް ވިއްކުން 

ެގ މަސްވެރި ބޭރު ،މަސްވެރިކަންކުރާ ދިވެހި އުޅަނދުފަހަރުތަކުން )ހ(  .28
މިނިސްޓްރީން ެއކަމަށް ދޫކުާރ  ،އުޅަނދުތަކަށް މަސް ވިްއަކންވާނީ

 ހުއްދައެއް ލިިބގެންނެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުހއްަދ ދޫކުރުމާގުޭޅ  )ށ(  
އެ މާއްާދގެ ދަށުން މަސްވިއްކާ އަިދ މަސްގަންނަ  ،އިޖުރާއަތުތަާކއި

ނޑުަތކާއި އުޅަނދުފަހަރުތަކުަގއި ފުރި  ،ހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި ިމންގަ
އެފަދަ އުޅަނދުތައް މަސްވިްއކުމުަގއި ޙަރަކާތްތަްއ ހިންގޭނެ 

އަދި މިގޮތަށް  ،މަސްވިއްކޭނެ ުއސޫލުތަކާއި  ،ސަރަޙައްދުތަކަކީ ކޮަބއިކަާމއި
މި ާޤނޫނުގެ ދަށުްނ ، ވިްއކޭ މަސް ާރއްޖެއިން ބޭުރކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް 

ނޑައަޅަްނވާނެެއވެ. ހަދާ ގަވާއިުދގައި  ކަ
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަސް ގަންނަން އަންނަ ބޭރުެގ  )ނ(

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދައެްއެގ ، އުޅަނދުފަހަރުތަކުން
އެހެން ޤާނޫނެްއގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައްެވސް ، އިތުރުން

 ނަގަންވާނެެއވެ.

، މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަނާއި 
ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީތަކާއި 

 އައިސްޕްލާންޓްތައް 
 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ޕްރޮސެްސކުރެވޭނީ އަިދ  )ހ(  .29
މަސް ރައްކާކުރުމަށްޓަަކއި ބޭނުންވާ އައިސް އުަފއްދާ އަިއސްޕްލާންޓްތަްއ 

ްއގޮްތވާ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދާ އެ ،ޤާއިމުކުރެވޭނީ 
      ،ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެެވ. ނަމަވެސް

( ަވނަ ނަންބަރުގަިއ 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ )
  ،ބަޔާންކުރާ ގިންތިތަކަށް ނިްސބަތްވާ ފެކްޓްރީތައް ާޤއިމުކުުރމުގެ ހުއްދަ

ތިން ލޯކަލް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެމަ 
ކައުންސިލްތައް މެދުވެިރކޮށް ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމް މިނިސްޓްރީން 

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.
މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ މަސްޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަނުެގ ތެރޭގައި ހިމެޭނ  )ށ(  

ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެޭވނީ ހަމައެކަނި 
ރަށްރަށުަގއި އެފަދަ ފެކްޓްރީތަްއ ާޤއިމުކުރުމަށެވެ.  މީހުން ދިރިއުޅޭ

މި މާއްދާގެ ދަށުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ފެންވަުރގައި ޤާއިމުކުާރ ، ނަމަވެސް
މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގަިއ ޤާއިމުކުރުމަްށ 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 
ިއ ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ ާޤއިމުކުރުމުގެ ހުްއަދ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގަ )ނ(  

ދޫކުރަންވާނީ އެފަަދ ފެކްޓްރީތައް އަްނނަނިވި ފަދައިން 
 ގިންތިކުެރވިގެންެނވެ.

)ފަހެއް( ޓަނަށްުވރެ މަދުން މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުެގ  5ދުވާލަކު  (1)   
 ؛ކެޕޭސިޓީގެ ފެކްޓްރީަތއް ހިމެނޭ ގިންތި

)ދިހައެއް( ޓަނާ ދެމެދުެގ  10ޓަނާއި )ފަހެއް(  5ދުވާލަކު  (2)   
މިންވަރަކަށް މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ކެޕޭސިީޓގެ ފެްކޓްރީތައް 

 އަދި ؛ ހިމެނޭ ގިންތި
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)ދިހަެއއް( ޓަނަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދަކަްށ މަސް  10ދުވާލަކު  (3)   
 ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ކެޕޭިސޓީގެ ފެކްޓްރީތައް ހިމެނޭ ގިންތި.

ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ ޤާއިމުކުރުމުގެ  މި މާއްދާގެ )ނ( )ރ(  
 ،އެ ެފކްޓްރީެއއް ނިސްބަތްވާ ގިްނތިއަށް ބަލައި، ހުއްދަ ދޫކުރުމުގައި 

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތކުރަންވާނެެއވެ. 

 ؛އެ ފެކްޓްރީައކަށް ބޭނުންކުރާނެ ހަކަތައިގެ މިންވަރު  (1)   
 ؛ބޭނުންކުރާނެ ފެނުގެ މިންވަރުއެ ފެކްޓްރީައކަށް  (2)   
 ؛އެ ތަނެއްަގއި މަސަްއކަތްކުރާެނ މުވައްޒަފުްނގެ ޢަދަދު (3)   
 ؛ރިކަރަންޓް ޚަރަދު، ފެކްޓްރީގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި  (4)   
ނަޑއަޅާފަިއވާ ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީތަުކެގ  )ބ(   މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ކަ

ކަށް ނިސްބަތްވާ ފެކްޓްރީތަކުަގިއ ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންެމ ގިންތިއަ
ނޑައަަޅއި  ، ރައްކާކުެރވޭނެ މަހުގެ ވަިކ މިންވަރެއް މިނިސްޓްރީން ކަ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓގައި ޝާއިޢުކުރާ އިޢުލާނެްއގެ ދަށުން ޢާންމުންނަށް 
 އަންގަްނވާނެެއވެ.

އެިދ  މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގަިއ ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ ޤާއިުމކުރުމަށް )ޅ(  
 2002/1ޤާނޫނު ނަންަބރު ، ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ބިން

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ 
ނުވަަތ ، އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން ެއ ރަށެއްެގ ރަށު ަކއުންިސލުން

 ސިޓީއެްއަގއިނަމަ އެ ިސޓީެއއްގެ ސިޓީ ަކއުންސިލުން ެއ ފަރާތްތަކަށް
ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ ޤާއިމުކުރުމަށް ، ދޫކުރަންވާނެެއވެ. ެއގޮތުން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއާވ ، އެކަީށގެންވާ ބިމެއް 
 ގޮތުގެމަތިން ލޯކަލް ަކއުންސިްލތަކުން ދޫކުރަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވޭ ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީތަކުަގިއ  )ކ(  
)ފަންސާސް  55ސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުންެގ ތެރެއިން މަދުވެގެން %މަ

ފަހެއް( އިންސައްތަ ުމަވއްޒަފުންނަކީ ިދވެހި މުަވއްޒަފުންކަުމގަިއ 
 ވާންވާެނއެވެ.

، މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން މަސް ޕްރޮސެސްކުާރ ތަންތަނާއި )އ(  
އް ހިންގުމުގެ ހުއްަދ ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީތަކާިއ އައިސްޕްލާންޓްތަ

ނޑުތަްއ މި ޤާނޫނުގެ  ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޫސލުތަކާއި ބަލާނެ މިންގަ
 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ. 
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ގޭދޮުށ ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަނާއި )ވ(  
އްޓަންޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މަސްފެކްޓްރީތަކާއި ައއިސްޕްާލންޓްތަކުަގއި ބަހަ

ނޑުތަާކއި އެފަދަ ތަްނތަނުގައި އުފައްދާ މަހުެގ އުެފއްދުންތަކުަގިއ ، މިންގަ
ނޑުަތއް ކާބޯތަކެީތގެ ަރއްކާތެރިކަާމގުޭޅ  ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރާއި މިންގަ
ނޑަެއޅުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަުތ ޙަވާލުކޮށްަފިއވާ ސަރުކާުރެގ  ނޑުަތއް ކަ މިންގަ

ނޑަ އެ ުވޒާރާއިން އެކުަލވާާލ ގަާވއިދެްއަގއި  ،ައޅައި ވުޒާާރއިން ކަ
ނޑާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތެގމަތިން އެފަދަ  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ެއ މިންގަ
ނޑު ދާއިމީކޮށް އެ ުވޒާރާއިްނ  ފެކްޓްރީތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަުމގެ މިންގަ

 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެެއެވ. 

ތަނާއި މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތަން 
މަސްފެކްޓްރީތަކުން  ގޭދޮށު 

އުފައްދާ މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ 
 ވިޔަރާފިކުރުން 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މަސް ޕްރޮސެސްކުާރ  29މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .30
އިޤްތިޞާީދ ، ތަންތަނުން އުފައްދާ މަހުގެ ުއފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާިރކުރެވޭނީ 

ުރގެ ުވޒާރާއިން ހުއްަދ ކަންކަމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު ަޙވާލުކޮށްފަިއވާ ސަރުކާ
 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ިވޔަފާރީގެ ހުއްދަ )ށ(  
ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ބަާޔންކުރާ އުސޫލުަތކާ ެއްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިްނ 

 ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިާދނެއެވެ. 

އޮފްޝޯރ ޕްލެޓްފޯމްތައް 
 މުކުރުން ޤާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޚއްޞަ އިްޤތިޞާދީ ސަރައްޙައްދުަގއި ަމސްވެރިކަންކުާރ  )ހ(  .31
ދިވެހި އުޅަނދުތަކަށް މަސްެވރިކަންކުރުމުަގއި ބޭނުންވާ ތަކެތި ފަސޭހައިން 
ނޑަައޅާ މަސްވެރިކަާމ  ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި މިނިސްޓްރީން ކަ

ޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިާދ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތައް ހިންުގމަށް
އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން އޮްފޝޯރ ޕްލެޓްފޯމްތައް ޤާއިމުުކރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޕްލެޓްފޯމްތައް ޤާއިމުކުރާނެ ފަރާތްތައް  )ށ(  
ނަޑއަޅާނީ ދާ ގަވާއިދުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ، ކަ

 ގޮތުގެމަތިން ބީލަމުގެ ުއސޫލުންނެވެ.

، މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޕްލެޓްފޯމުތައް ާޤއިުމކުރާނެ ގޮތާއި  )ނ(  
އެފަަދ  ،އެފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ހިންގުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރާނެގޮތާއި 

      ކުެރވޭނެ މަސައްކަތްަތްއ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ިވއްކޭެނ ތަކެްއޗާިއ 
 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.
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 ބޭރު ޤައުމުތަކަށް 
 މަސް ވިއްކުން 

ނުޑެގ ސަރަޙައްދުްނ  ،ދިވެހި މަސްވެރި އުޅަނދުތަުކން )ހ(  .32 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ނުެގ ބޭރު ޤައުމުތަކަްށ ގޮސް ިވއްކޭނީ މި ޤާނޫނާިއ މި ޤާނޫ ،ބާނާ މަސް

ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ބަާޔންކުރާ އުސޫލުަތކާ ެއްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިްނ 
 މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގަެއވެ. 

ބޭރު ަޤއުމަކަށް ސީާދ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަަދއިން )ށ(  
ްނ ދިވެހިާރއްޖެއާއި އެ ޤައުމަކާ ދެމެދު ކަމާގުޭޅގޮތު ،މަސް ވިްއކޭނީ

، ވެފަިއވާ އެއްބަްސވުމުަގއި ބަާޔންކުރާ އުސޫލުތަކާ އެްއގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން
 އެފަދަ އެއްބަްސވުންތަުކގައި ަބއިވެިރވާ ޤައުމުތަކަެށވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ 
ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކުރާ 

މަސްވެރިކަމާ  ،މަސްވެރިކަމާއި 
ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ 

 ގަވާއިދުތައް 

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަުކގައި ކުރާ މަސްވެރިކަމާއި ދި )ހ(  .33 ، ވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
މަސްވެރިކަމާ ުގޅުންހުރި ޙަރަކާތްތަކާ ުގޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުަތްއ 

 ހަދައި ހިންގާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

އަންަނނިވި ކަންކަްނ ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަތކުަގއި )ށ(  

 ހިމެނިދާނެއެވެ.
މަސްވެރިކަާމ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް  ،މަސްވެރިކަމާއި   (1)   

ހުއްަދ ނުވަަތ ، ހުއްދަ ނުވަތަ ލަިއސަންސް ދޫކުރުމާއި
ހުއްދަ ނުވަތަ  ،ލައިސަންސްަގއި ހިމަނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި

އާކުުރމާގުޭޅ ، ބާޠިލުކުރުމާއި، ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމާއި
 ؛ކަންކަން

ނުވަތަ ލައިސަންްސ  ،ވަތަ ހުއްަދ ނުދިނުމަށްލައިސަންސް ނު  (2)   
ުނވަތަ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށް ނިންމާ  ،އާކޮށް ނުދިނުމަށް

ނިންމުންތައް މުރާޖަޢާކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުާމ ގުޭޅ 
 ؛އިޖުރާއަތުތައް 

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުެގ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ެކޔޮުޅ ނުވަަތ   (3)   
 ؛ރޭޓަރުްނ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުމާސްޓަރު ނުވަތަ އޮޕަ

 ؛ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްަދއަްށ ދައްކަންޖެހޭ ފީތައް  (4)   
އިންޓެގްރޭެޓޑް ފިޝަރީްޒ ޓޫރިޒަމާ ގުޅޭ ސިާޔސަތުތައް   (5)   

އެ ޞިނާޢަތް ކުރިއަރުަވއި އިޝްތިހާރުުކރުމާގުޭޅ ، އެކުަލވާލައި
 ؛އުސޫލުތައް 
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ޅުންހުރި ޙަރަކާތްަތކާގުޭޅ މަސްވެިރަކމާ ގު، މަސްވެރިކަމާއި   (6)   
 ؛ތަޙުލީލުތަކާއި ދިރާސާތައް

މަސްވެރިކަންކުރާ ިދވެހި އުަޅނދުފަހަރުގައި ބިދޭސީން ގެްނގުެޅވޭެނ   (7)   
 ؛އެ ބިދޭސީން ލަްއާވ ކުރުވޭނެ މަސަްއކަތްތައް، ޢަދަދާއި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކި މަސްވެރިަކމެއްެގ  17މި ޤާނޫނުގެ   (8)   
ނޑައަ  ނުަވތަ ހިފާ  ،ޅާފަިއވާ މަސްވެރިކަެމއްަގއި ބާނާގޮތުަގއި ކަ

ނޑައަަޅއި ހިންުގމާގުޭޅ  މަސް ގަނެ ިވއްކޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު ކަ
 އަދި  ؛އުސޫލުތައް 

މަސްވެރިކަންކުރާ އުަޅނދުފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ   (9)   
ރަޖިސްޓަރީކުރާއިރު އެ ުއޅަނދުފަހަރުތަކުގައި ފުރިހަމަވެފަިއ 

އެ އުޅަނދުފަހަރުތަކުަގިއ ، މްތައް. އެގޮތުންހުންނަންޖެހޭ އިންތިޒާ
ކެއިން ބުއިމާިއ ، ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަޅުވެރިްނެގ ނިދުމާއި

ނުޑތަކާިއ  ފާޚަނާކުރުންފަދަ އިންތިޒާމްތައް ހުންނަންޖެހޭ މިންގަ
 އުސޫލުތައް.

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކުން ބޭރުގައި މަސްވެރިކަންކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭ ކަނޑުގެ 
ސަރަޙައްދުތަކުން ބޭރުގައި ދިވެހި 

 އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރުން 

ނޑުެގ ަސރަޙައްދުތަކުން ބޭރުަގއި ަމސްވެރިކަންކުރުމަށް ުނވަަތ   .34 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަ
މަސްވެރިކަމާ ުގޅުންހުރި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ެއްއެވސް ފަރާތަކުން ދިވެހި 

 ވާނީ ިތރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮުތެގމަތިންނެވެ. އުޅަނދެއް ބޭނުންކުރަން
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން މިނިސްޓްރީއާިއ  )ހ(  

 ؛ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ދޫކުރާ ޞައްޙަ ލައިސަންސް ުނވަތަ ހުއްދައާެއކު
ޝަރުޠުތަާކ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަިއގަިއވާ )ށ(  

 ؛އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން
މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ަކނޑަައޅާފަިއާވ  )ނ(  

 ؛އުސޫލުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން
މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެިރކަމާ ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކާިއ  )ރ(  

 ؛ވާ ގޮުތގެމަތިންމުޢާހަދާތަކާއި ޤަރާރުތަކާ އެްއޮގތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ 

ސަރަޙައްދުތަކުން ބޭރުގައި ކުރާ 
 މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް 

ނުޑެގ ސަރަޙައްދުތަކުން ބޭރުގައި ިދވެިހ  )ހ(  .35 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
މަްސވެރިކަާމ ގުޅުންހުިރ ، އުޅަނދުފަހަރުގަިއ ކުރާ ަމސްވެރިކަާމއި
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ޅޭ އިދާރާތަުކގެ މަްޝވަރާގެ މަތިްނ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން ަކމާގު
 ގަާވއިދުތައް އެކުަލވާލުމުގެ ބާުރ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

އޭެގ ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުތަުކަގއި ތިރީަގިއވާ ަކންކަމާއި )ށ(  
 އިތުރުންވެސް ކަްނކަން ހިމެނިދާނެއެވެ.

ނުޑެގ ސަރަޙައްދުތަކުން  (1)    ބޭރުގަިއ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ލަިއސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަދީފައިާވ 

 ؛މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރެކޯެޑއް ޤާއިމުކުރުން 
ނުޑެގ ސަރަޙައްދުތަކުން ބޭރުގަިއ   (2)    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

 ؛މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ލައިސަްނސް ނުވަތަ ހުއްދަތައް ދޫކުރުން 
ނުޑެގ ސަރަޙައްދުތަކުން ބޭރުގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ  (3)   

މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ދެވޭ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްަދއިަގިއ 
 ؛ހިމަނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް

 ؛ދޫކޮށްފައިވާ ަލއިސަންސް ނުަވތަ ހުއްދަ އާ ކުރުން  (4)   
ދޫކޮށްފައިާވ ލައިސަންްސ ނުވަތަ ހުއްދަ ހިެފހެއްޓުމާިއ   (5)   

 ؛ބާޠިލުކުރުން
ނުވަތަ ލައިސަންްސ  ،ނުވަތަ ހުއްަދ ނުދިނުމަށްލައިސަންސް   (6)   

ނުވަަތ  ،ނުވަތަ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށް ،އާކޮށް ނުދިނުމަށް
ދީފައިވާ ހުއްދަ އަނބުާރ އަތުލުމަށް ނިންމާ ނިންމުން 

 ؛އިސްތިއުނާފުކުރުން 
ލައިސަންސް ނުވަތަ ުހްއދަ ދޫކޮށްފައިވާ މަްސވެިރކަންކުރާ   (7)   

ަގިއ ހިމެނުމަށްޓަކައި މަސްވެިރކަންކުާރ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރެޯކޑު
 ؛އުޅަނދުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުތަުކގެ ރެކޯާޑއި ކަމާުގޅޭ އެނޫން ކަންކަމާ   (8)   
މަްސވެރިކަްނ ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ަސރަޙައްދީ ، ގުޭޅގޮތުން

ސްވެރިަކމާގުޭޅ މަ، ބޭރު ޤައުމުތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނޭގޮތުން
 ؛ސަރަޙައްދީ އިދާރާތަކަށް އެއްާބރުލުންދިނުމާގުޅޭ ކަންކަން

ނުޑެގ ސަރަޙައްދުތަކުން ބޭރުގަިއ   (9)    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
 ؛މަސްވެރިކަންކުރުުމގައި މަނާ ކަންކަން

ނުޑެގ ސަރަޙައްދުތަކުން ބޭރުގަިއ   (11)    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ނޑައެިޅގެން ކު ރުްނ މަނާކޮްށފައިާވ މަސްވެރިކަންކުރުުމގަިއ ކަ

 ކަންކަމަށް ދެވޭ އަދަބު.
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 ހަވަނަ ބާބު 
 ލައިސަންސް ދިނުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް 

ނޑުެގ ސަރަޙައްުދގައި މަްސވެރިކަންކުރަްނވާނީ  )ހ(  .36 ލައިސަންސް ދޫކުރުން       ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަ
މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ެއއްގޮްތާވ ގޮތުގެމަތިްނ 

 އިސަންސް ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. ލަ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަސްވެރިކަމަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސްތައް ލޯކަްލ  )ށ(  

ކައުންސިލްތައް މެދުވެިރކޮްށ ފަސޭހަކަމާއެކު ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާްމ 
 މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ކުރުުމެގ ލައިސަންސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މަްސވެރިކަން )ނ(  
 ބޭރު ޤައުމެއްަގއި ރަޖިސްޓަރީޮކށްފައިވާ ުއޅަނދަކަށް ދޫކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުެރވިފަިއާވ އެްއވެްސ  )ރ(  
ދިވެހިއުޅަނދެްއގެ ރަިޖސްޓްރޭޝަން ކަމާގުޭޅ އިދާރާއަކުްނ 

އެ އުޅަނދަަކްށ ، ޓައިފިނަމަނުވަތަ ވަުގތީގޮތުން ހިފަހައް ،ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފަިއވާ ލަިއސަންސްވެްސ އެ އިާދރާގެ ނިންމުމާ 
އެްއގޮތަށް ބާޠިލުކުރަްނވާނެެއެވ. ނުވަތަ ަވގުތީގޮތުން ހިފަަހއްޓަންވާެނއެވެ. 
އަދި އެފަދަ އުޅަނދެްއގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރުމަށް ކަމާުގޭޅ 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ަވގުތީގޮތުްނ ، މުން މުރާޖަޢާކޮށްއިދާރާއިން ނިންމި ނިން
    ، ހިފަހައްޓަން ނުވަތަ ބާޠިުލކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމައިފިނަމަ

އެ ނިންމުމާ އެްއގޮތަށް މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިަސންސާ މެދުވެްސ 
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ންެސްއ މިނިސްޓްރީގެ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ އެްއވެސް ލައިސަ )ބ(  
 ހުއްދަ ނެތި ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.

މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ދޫކުެރޭވ ކޮންމެ ލައިސަންަސކީ ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ   .37 ލައިސަންސް އޮންނަންވީ ގޮތް 
ނަޑއަޅާަފއިާވ ޝަރުޠުތަކުެގ މަތިން މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފަިއވާ   ގަާވއިދުަގއި ކަ

 ލައިސަންސަކަށް ވާންވާެނއެވެ. 

މަސްވެރިކަމަށް ދޫކުެރވޭ ކޮންމެ ލައިސަންެސއް ދޫކުރަްނވާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ   .38 ފީ ނެގުން 
ނަޑއަޅާަފއިާވ ގޮތުގެމަތިން ަލއިސަންްސ ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން  ގަާވއިދުަގއި ކަ

ނަޑއަޅާ ފީ ދެއްކުމުންނެެވ.  ކަ
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އި ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމާ 
 ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސެްއ  )ހ(  .39
ނުވަތަ ަވުގތީގޮތުން ހިފަހައްޓަންވާނީ އަންނަނިިވ ، ބާޠިލުކޮށް

 ޙާލަތްތަކުގަެއވެ.
ވަކި ބާވަެތއްގެ މަސްވެިރަކމެއް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ   (1)   

ލުކުރުން ނުވަތަ ަވގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުމަީކ ލައިސަންސް ބާޠި
 ؛މުހިންމު ކަމެއްކަމުގަިއވުން

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފަިއވާ އުޅަނދަކީ މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް   (2)   
ބޭނުންކޮށްފައިވާ އުޅަނދަަކށްވުން ނުވަަތ ެއ ުއޅަނދަީކ 
ލައިސަންސް ދޫކޮށްަފއިާވ ޝަރުޠަކާ ޚިލާުފެވފައިާވ 

 ؛އުޅަނދަކަްށވުން
ުއޅަނދަށް ކަމާގުޭޅ އިދާާރއިން ދޫކޮށްފަިއވާ ރަޖިސްޓްޭރޝަން  އެ  (3)   

 ؛ބާޠިލުކުރުން ނުވަތަ ަވގުތީގޮުތން ހިފެހެއްޓުން
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޮސއިކޮށްަފިއވާ ބައިނަްލއަޤްވާމީ އެއްަބްސވުމެްއގެ   (4)   

ދަށުން ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމަށް ނުވަތަ ވަގުީތގޮތުްނ 
 ޙާލަތަކަށްވުން.ހިފެހެއްޓުމަށް ލާޒިމްކުރާ 

    މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސެްއ  )ށ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ވަގުީތގޮތުްނ 
ހިފަހައްޓާނަމަ ނުވަތަ ބާޠިލުކުރާނަމަ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަްށ 

 އެކަން ލިޔުމުން އަްނގަންވާެނެއވެ.
މާއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އެްއވެްސ ލައިސަންސެްއ މި  )ނ(  

ވަގުީތގޮތުން ހިފަހައްޓައިފިނަަމ ނުވަތަ ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ ެއ ލައިސަންސާ 
ގުިޅގެން މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކާފަިއވާ ެއއްެވސް ފީއެްއ މިނިސްޓްރީން 

 އަނބުރާ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް އަންގާ އެްނގުންތަްއ  )ހ(  .40 ނޯޓިސް 
މެއިލް -ވާންވާނީ ިލޔުމުން ނުވަަތ ެޓލެކްސްއިން ުނވަތަ ޭރޑިއޯ ުނވަތަ އީ 

ނުވަތަ މިނިސްޓަރަށް އެކަީށެގންވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ އެޫނންވެސް އެހެްނ 
 ގޮތަކަށް އަްނގާފަިއވާ އެްނގުަމކަށެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ލިޔުމުން އެންގެން ނެްތ މި  )ށ(  
  އެފަދަ އެންގުްނތައް ޓެލެކްްސއިން ނުވަތަ ރޭޑިއޯ ުނވަަތ ، ޙާލަތުގައި
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މެއިލް ނުވަތަ މިނިސްޓަރަްށ އެކަީށގެންާވކަމަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ އެނޫންވެްސ -އީ 
 ވާނެެއވެ. އެފަދަ އެހެން ގޮތަކަށް އަންަގއި އެކަން ެރކޯޑުކުރަން 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އަންގާ އެންގުމަކާ ހިތްހަަމ  40މި ޤާނޫނުގެ   .41 މިނިސްޓަރަށް އިލްތިމާސްކުރުން 
   )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  30ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެފަދަ އެންގުމެއް ލިބޭތާ 

، ނެެއވެ. ެއގޮތުންއެ އެންގުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާ
)ެއކާވީްސ( ދުވަުހގެ  21މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު 

އެކަން ހުށަހެޅި ަފރާތަށް އަންގަްނވާނެެއވެ. ، ތެރޭގައި މިނިސްޓަރު ގޮތެއް ނިންމައި
، މައަދި އެ ހުށަހެޅުމާ ގުިޅގެްނ މިނިސްޓަރު ނިންމާ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަ 

 ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް އެ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ަލއިސަންސެްއެގ  36މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .42 ލައިސަންސް އާކުރުން 
ނަޑެއޅިފައިވާ ފޯމެްއ  30މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  )ތިރީސް( ދުވަސް ކުރިން ކަ

ނަޑއެިޅފައިވާ ފީެއްއ ކަ، މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަްށ ހުށަހެޅުމުން
 އެ ލައިސަންެސއްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ. ، ނެގުމަށްފަހު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދައިން ލަިއސަންސްގެ މުއްދަުތ  )ށ(  
އިތުރުކޮށްދެވޭނީ ލައިަސންސް ދޫކޮށްފައިާވ ޝަރުޠުތަކާ 

 ޚިލާފުވެފައިނުވާނަމަެއވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުން 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ރިޕޯޓުކުރުމެއް 
އަދި ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި ކުރާ 

، މަސްވެރިކަން )އިލީގަލް 
އަންރެގިއުލޭޓެޑް އެންޑް 

އަންރިޕޯޓެޑް )އައި.ޔޫ.ޔޫ( 
 ފިޝިންގ(
 ހުއްޓުވުން 

ހައި ފަރާތްތަކުން ކުާރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކނުޑގެ ސަރަޙައްދުތަކުަގއި އެންމެ )ހ(  .43
ަކމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓުކުުރމެއްނެތި އަިދ ، ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިލާފު

ނޑުެގ  ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި ކުރާ މަސްވެރިކަމާއި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ކަ
ސަރަޙައްދުތަކުން ބޭުރގަިއ ދިވެހިރައްޔިތުން ކުރާ އެފަދަ މަސްވެރިކަްނ 

ވުމަށް ބޭނުންވާ ފިަޔވަޅުތަްއ މިނިސްޓްރީން މަދުކޮށް އަދި ހުްއޓު، ހުއްޓުަވއި
 އަޅަންވާެނއެެވ.

ބޭުރ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ކުރުމުގައި )ށ(  
އަިމއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  ،ބައިނަލްއަްޤވާީމ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ، ޤައުމުތަކާއި 

ކުރުމެއް ައިދ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ރިޕޯޓު ، މިނިސްޓްރީން އެއްބާރުލުން ދީ
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މަދުކޮްށ އަދި ެއކަްނ ، ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި ކުރާ މަްސވެރިކަން ހުއްުޓަވއި
 ހުއްޓުވުމަށް މަގުފަހިވާނެ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ބެލެހެއްޓުމެއް އަދި ރިޕޯުޓކުރުމެއްނެތި ކުާރ  )ނ(  
، ޙަަރާކތްތެރިވުމުގެ ސަބަބުން ެއްއެވސް އިލީގަލް މަސްވެރިކަންކުރުުމގައި 

އަންރެިގއުލޭޓެޑް އެްނޑް އަންރިޕޯޓެޑް )ައއި.ޔޫ.ޔޫ( ލިސްޓެއްަގިއ 
ހިމަނާފައިވާ އުޅަނދަކަށް މިނިސްޓްރީން ދޭ އެއްެވސް ބާވަތެްއެގ 
ސަބްސިޑީެއއް ނުވަތަ އެހެންެވސް މާލީ އެހީއެއް ނުވަތަ ތަކެތީގެ އެހީެއްއ 

 ނުވާނެެއވެ.ފޯރުކޮށްދީގެން 

، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ރިޕޯޓުކުރުމެއް 
އަދި ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި ކުރާ 
 މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް 

ނޑުެގ ސަރަޙައްދުތަުކަގއި ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް  )ހ(  .44 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަ
އަދި ބެލެހެއްުޓމެއްނެތި ކުރާ މަސްވެރިކަމާއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ، ރިޕޯޓުކުރުމެއް

ނުޑގެ ސަރަޙަ އްދުތަކުްނ ބޭރުގައި ދިވެހިރައްޔިތުްނ ކުރާ އެފަދަ ކަ
މަސްވެރިކަން ހުއްުޓވުމަްށ ބޭނުންވާ ަގާވއިދުތަްއ ހެދުމުގެ ބާރު 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

ކަާމގުޭޅ ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަކުަގއި ތިީރގަިއވާ ކަްނަކމާއި )ށ(  
 .އެނޫންވެސް ކަްނކަން ހިމެނިދާނެއެވެ

އަދި ބެލެހެއްޓުމެއްނެިތ ކުރާ ، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ރިޕޯޓުކުރުމެއް  (1)   
 ؛މަސްވެރިކަމުގެ ގޮުތގައި ހިމެނޭ ޙަރަކާތްތައް

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނެދއްގެ ގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ   (2)   
ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ކުރިްނ މަސްވެރިކަްނކުރާ ުއޅަނދުފަހަރުން 

 ؛ތައްފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޝަރުޠު

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ، ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުން ހިމެނޭގޮތުން  (3)   
އަދި ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި ކުރާ މަްސވެިރކަމުަގިއ ، ރިޕޯޓުކުރުމެއް

ޙަރަކާތްތެރިވާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަންކުާރ އުޅަނދުތަާކ 
 އަދި؛ ގުޭޅގޮތުން އަޅާނެ ފިަޔވަޅުތައް 

ކުގެ މެދުަގއި އުފެދިފައިާވ ަޤުއމުތަ، ބޭރު ޤައުމުތަކާއި   (4)   
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަމިއްަލ ޖަމްޢިއްޔާތަކާެއކު ެއއްބާރުލުން 

 ދިނުމާގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް.
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 އަށްވަނަ ބާބު 
 އެކުއަކަލްޗަރކުރުން 

އެކުއަކަލްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމުގެ 
 އުސޫލުތައް 

މާގުޭޅ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތަްއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއކުައކަލްަޗރ ތަރައްޤީކުރު  .45
ވިލަރެސްކުުރމާއި ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ކަންަކން ކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީެގ ، ކުރިއެުރވުމާއި

 މަސްއޫލިއްޔަެތކެވެ.
އެކުއަކަލްޗަރކުރެވޭ 

 ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުން 
އަިދ އެނޫންވެްސ ، މާޙައުލީ، އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ، ސައިންޓިފިކް )ހ(  .46

ަވކި ސަރަޙައްދަކީ އެުކއަކަްލޗަރކުުރމަށް ޚާއްަޞ ، މަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކަންކަ
ސަރަޙައްދެްއގެ ގޮތުަގއި ިދެވހިސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުަގއި ކުާރ އިޢުލާނަކުްނ 

ނަޑއެޅިދާެނއެވެ.   މިނިސްޓްރީއަށް ކަ
ވަިކ ސަރަޙައްދަީކ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން )ށ(  

ނޑައަަޅއިފިނަމައެުކއަކަލްޗަ ، ރކުރެވޭ ސަރަޙަްއދެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީން ކަ
އެ ސަރަޙައްދަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަުކަގިއ 
ނަޑއަޅާފަިއވާ ުއސޫލުތައް ހިނގާނެ ސަރަޙައްދެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް  ކަ

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ.  ކަ
ސަރުާކރުގެ ެގޒެުޓަގިއ އެުކއަކަލްޗަރކުރުން މަނާ ސަރަޙައްދުތައް ިދވެހި )ނ(  

ނޑައެޅިދާެނއެވެ.  ކުރާ އިޢުލާނަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ކަ
އެުކއަކަލްޗަރކުރުމާ ގުޅުންހުިރ ޙަރަކާތްތައް ، އެުކއަކަލްޗަރކުރުމާއި )ރ(  

ހިންގުން މަނާކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަުކގައި ެއއްެވްސ ފަރާތަކުން 
 ވާނެެއވެ.އެުކއަކަލްޗަރކުރުމުގެ މަަސއްަކތެއް ކޮށްގެންނު 

އެކުއަކަލްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް 
 ޕްލޭން 

، މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދާިއ އުސޫލުތަާކ ެއްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން )ހ(  .47
ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުމާގުޭޅ ، އެުކއަކަލްޗަރކުރުން ތަރައްީޤކުރުމާއި ރާަވއި

ެއކަށީގެްނާވ ގޮތެްއގެމަތިްނ ، މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކޮށް 
 ށް ތަންފީޛުކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއެެކވެ.މުރާޖަޢާކޮ

ކޮންމެ އެުކއަކަލްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަކީ އަންނަނިިވ ކަންތައްތަްއ  )ށ(  
 ހިމެނޭ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަކަށް ވާންވާެނއެވެ.

އެުކއަކަލްޗަރގެ ޙަރަކާތްަތކާ ގުިޅގެން ތަރައްޤީުކރަންޖެހޭ   (1)   
ުކއަކަްލޗަރކުރުްނ މަނާ ދާއިރާތަކަކީ ކޮބަިއކަމާިއ އެ

 ؛ސަރަޙައްދުތަކަކީ ކޮބަިއކަން
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ދިރާސާކުރުން މުހިންމު ދާއިރާތަާކއި ެއކުައކަްލޗަރކުރާެނ   (2)   
 ؛ބާވަތްތަކަކީ ކޮބައިކަން 

އެުކއަކަލްޗަރގެ ޙަރަކާތްތަްއ ތަރައްޤީކޮށްގެން ޙާޞިލުކުރަްނ   (3)   
 ؛ ބޭނުންވާ އަމާޒުތަަކކީ ކޮަބއިަކން

ބަލަހައްަޓއި ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން އަަޅންޖެހޭ އެުކއަކަލްޗަރ   (4)   
އެުކއަކަްލޗަރ ސަިއޓްތަކުެގ ، ެއގޮތުން؛ ފިޔަވަޅުތަަކކީ ކޮބަިއކަން

ނަޑއެޅިފަިއވާ ވަކި ސަަރޙައްދެްއގެ ަކއިރީަގއި ކުރުން މަނާ  ކަ
 އަދި  ؛ކަންތައްތަކަކީ ކޮބަިއކަން

   ކޮބަިއކަމާިއ  އެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ދެމިގެންދާނެ މުއްދަތަކީ  (5)   
އެ ޕްލޭން މުރާޖަޢާކުރުމާއި އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުަރންޖެހޭ 

 އުސޫލުތައް.
ކޮންމެ އެުކއަކަލްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުމުަގާއިއ  )ނ(  

، އެ ޕްޭލނަކުން އަސަރުކުރާނެ މިިނސްޓްރީތަކާއި ، މުރާޖަޢާކުރުމުގައި
ިއވާ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްަތކާއި ކަާމުގޭޅ އެުކއަކަލްޗަރކުރުމަށް ރާވާފަ

އެ ޕްލޭނަކުްނ އަސަރުކުރާނެ އެނޫްނވެްސ ފަރާތްތަކާއެުކ ، އިދާރާތަކާއި 
 މިނިސްޓްރީން މަޝްވަރާކުރަންވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ކޮންމެ އެުކއަކަްލޗަރ މެނޭޖްމަންޓް  )ރ(  
  ، މާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުންނާއިޕްލޭނަކަށް އެ ޕްލޭނެއް ހިންގުމުަގއި ޒިން

އެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންކަންކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން 
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ އެުކއަކަލްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަށް  )ބ(  
ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ އެ ޕްލޭން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގިއ 

 ނެވެ.ޝާއިޢުކުރުމުން

އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ 
 ލައިސަންސް 

، މިނިސްޓްރީން ދޭ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ )ހ(  .48
 އެްއވެސް ފަރާތަކުން ެއކުައކަްލޗަރކޮްށގެން ނުވާނެެއވެ.

 ،އަންނަނިވި ކަންަތއްތައް ުފރިހަމަވެފައިާވކަން ޔަޤީންވުުމން މެނުވީ )ށ(  
 ލަިއސަްނސް ދޫކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ. އެުކއަކަލްޗަރކުރުމުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫުނތަކާ އެްއގޮތަށް އެންަވޔަރަންމަންޓަލް   (1)   
 ؛އިމްޕެކްޓް އެެސސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ހަދާފައިވުން
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އެުކއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަަޙއްދުަގިއ   (2)   
ތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަްށ ބުރޫ ކުރިއަށް ގެންދާ އެހެނިހެން އިޤް

 ؛ނޭރުން
އެުކއަކަލްޗަރކުރުމަށް ހުއްަދ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަްށ   (3)   

 ؛ނޭދެވޭ އަސަެރއް ކޮށްފާނެކަމެްއ މެދުވެރިނުވުން
އެުކއަކަލްޗަރކުރުމަށް ދޫކުރެވިފަިއވާ ސަރަަޙއްދަީކ   (4)   

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަވކި ބާ ވަތެްއެގ އެުކއަކަލްޗަރކުރުމަށް ނުވަަތ ކަ
 މަސް އެކުައކަލްޗަރކުރުމަށް ެއކަށޭނަ ތަނެއް ކަމުަގއިވުން.

)ނުަވދިހަ( ދުވަހުެގ  90މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ނ(  
ެއކުއަރކަްލޗަރކުުރމަށް ޚާއްޞަ ބާވަތެއް ުނވަަތ ވަކި ާޚއްަޞ ، ތެރޭގައި 

ނަޑއަަޅއި ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގިއ ދިވެހި، ބާވަތްތަކެއް މިނިސްޓްރީން ކަ
 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

މިނިސްޓްރީން ، މި މާއްދާގެ )ނ( ަގިއ އެހެން އޮތްނަމަވެސް )ރ(  
ނަޑއަޅާފައިުނވާ ބާވަެތއް އެްއވެސް ފަރާތަކުން އެުކއަަކލްޗަރކުރުމަްށ  ކަ
، ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަްށ ހުށަހެޅުމުން

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ މިނިސްޓްރީން 
އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމަކަްށ މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ެއގޮތުން 
 އެުކއަކަލްޗަރކުރުމަށް އަލަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ ބާވަތްތައް މި މާއްދާެގ 

ން )ނ( ގަިއވާ ފަަދއިން ިދވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެުޓގަިއ މިނިސްޓްރީ
 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
 މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއވާ ގޮުތެގމަތިން ހުއްދަދީގެން ކުރެވޭ   .49
އެުކއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ަމސައްކަތްަތއް މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކަިއ 

ކޮންޓްރޯލްުކރުމާގުޅޭ ނިޒާމެއް މިނިސްޓްރީން ހަދައި މޮނިޓަރކޮށް 
 ތަންފީޛުކުރަންވާނެެއވެ.

އެކުއަކަލްޗަރކުރާނެ ސަރަޙައްދު 
 ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 

ނޑު ުނވަތަ އެްއގަުމގެ ސަރަޙައްދުން ބައެއް މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން  )ހ(  .50 ކަ
 ވެ.އެުކއަކަލްޗަރކުރުމަށްޓަކައި ިމނިސްޓްރީއަށް ކުްއޔަށްދޫކުެރިވދާނެއެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ސަރަޙައްދު  )ށ(  
ނަޑއެޅުމުަގއި ބިމާބެހޭ ކަންކަމުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު ޙަވާލުކޮށްފަިއާވ  ކަ

ކަމާުގޭޅ ސަރުކާރުެގ ، ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާާއއި ލޯކަްލ ކައުންސިލްތަާކއި
 ވެ.އެހެން އިދާރާތަކާެއކު މިނިސްްޓރީން މަޝްވަރާކުރަންވާެނއެ
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެްއވެސް ސަރަަޙއްދެއް ކުްއަޔށް ދޫކުރަންވާީނ  )ނ(  
    )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި  2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިާވ ގަާވއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުެގމަތިންނެވެ. 
ޔަށް ދޫކުެރވޭ ސަރަޙައްދުތަކަީކ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ކުއް )ރ(  

ކޮބައިކަާމއި އެ ސަރަޙައްުދތައް ޢާންމުންގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރުމަކީ 
މަނާކަމެއްކަމުަގއި ދިވެހިސަުރކާރުގެ ެގޒެުޓގައި ޝާއިޢުކުާރ އިޢުލާނެއްެގ 

 ދަށުން ޢާންމުންނަށް އަންގަންާވނެއެވެ.

ލައިސަންސެއް ދޫކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ  އެުކއަކަލްޗަރކުރުމަށް ދޫކުރެޭވ ކޮންމެ  .51 ފީ ނެގުން 
ނަޑއަޅާފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް  ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކަ

ނޑަައޅާ ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.   މިނިސްޓްރީން ކަ

ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމާއި 
 ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުން 

 ދުވެިރވެއްެޖނަމަ އެކުއަކަްލޗަރކުރުމަްށ އަންނަނިވި ކަންތައްަތކުގެ ެތރެއިން ކަމެއް މެ  .52
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ަލއިސަންސް ބާިޠލުކުރެވިދާނެެއވެ. ުނވަަތ 

 ވަގުީތގޮތުން ހިފެހެއްޓިދާނެއެެވ.
ނުވަތަ އެފަދަ  ،އެުކއަކަލްޗަރކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް )ހ(  

 ،އް ކުްއޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތަށްމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ަސރަޙައްދެ
 ،ދޫކޮށްފައިވާ ަލއިސަންސްަގިއ ހިމެނޭ އެއްވެސް ޝަރުަޠކާ ޚިލާފުވުން

ނުވަތަ އެފަދަ ޚިލާފުވުެމއް ެއކަށީގެްނވާ މުއްދަެތއްގެ ތެޭރގަިއ 
 ؛ރަނގަޅުކޮށްފައި ުނވުން

 ލައިސަންސް ދޫކުެރވިފަިއވާ ފަރާތުން ލައިސަންސްަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ )ށ(  
 ؛މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ެއކުައކަލްަޗރކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ނުފެށުން

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ިޙމާޔަތްކުރުމަށާއި އިޯކސިސްަޓމްގެ ޖެނެޓިކް  )ނ(  
ނުވަތަ  ،ޑަިއވާސިޓީ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަަކއި ލައިސަންސް ބާޠިލުކުުރން

 ؛ންބާޠިލުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގަިއވު
އެކަމާުގޭޅ  ،އެްއވެސް ބަްއޔެއް ނުވަތަ ިއންފެކްޓެޑް އޯގަިނޒަމެއް ހުރިނަމަ )ރ(  

 ،މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫޮކށްފައި ނުވުން
ނުވަތަ މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން އެފަދަ ބައްެޔއް ނުވަަތ 

ޓުވުމަށްޓަަކއި އަޅަްނޖެހޭ އެންމެހައި އިންފެކްޓެޑް ޯއގަނިޒަމެްއ ފެުތރުން ހުއް
 ؛ފިޔަވަޅުތަެކއް އެޅުމަށް ނުކުޅެުދން
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ބަލިޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ޖަރާސީމެއް އެކުެލވޭ ެއްއވެްސ އެކުައޓިްކ  )ބ(  
އެފަދަ އޯގަިނޒަމް ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ ފަރުވާކުރުމަްށ ، އޯގަިނޒަމެއް ވާނަމަ

 ޅެދުން.ލައިސަންސް ދޫކުރެވިަފއިވާ ަފރާތުން ނުކު

ޑްރަގް އަދި ، ކާނާ 
 ޑިސްއިންފެކްޓަންޓް ބޭނުންކުރުން 

ްޑރަގް އަިދ ، އެުކއަކަލްޗަރކުރުމުަގއި ާކނާގެ ބާވަތްތަާކއި )ހ(  .53
ނޑުަތކަކީ ކޮަބއިކަްނ   ޑިސްއިންފެކްޓަންޓް ބޭނުންުކރެވޭނެ ޢާންމު މިންގަ

ނޑަައޅަންވާނެެއވެ.   މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަ
ނޑުގެ އިތުރުން  )ށ(   ނޑަައޅާ ޢާންމު މިންގަ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަ

އެުކއަކަލްޗަރކުރުމުަގއި ދޫކުރެވޭ ލައިސަންްސގަިއ ޚާއްަޞ 
ނަޑއެޅިދާނެެއވެ. ނޑުތަެކއް މިނިސްޓްރީައށް ކަ  މިންގަ

ަތ އިންފެކްޓެޑް އެުކއަކަލްޗަރ ފެސިލިޓީެއްއަގއި އެްއވެސް ބައްެޔއް ނުވަ )ހ(  .54 ބަލިޖެހުމާއި އިންފެކްޓުވުން 
ލައިސަންސް ދޫކުެރވިަފއިވާ ފަރާތުްނ  ،އެުކއަޓިކް އޯގަިނޒަމެްއވާނަމަ

 ލަސްނުކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކުރަންވާނެެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ރިޕޯޓަކާ ގުިޅގެން މިނިސްޓްރީން  )ށ(  

ތަކުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ަލއިސަންސް ދޫކުެރވިފަިއާވ ފަރާތް
 ތަބާވާންވާނެެއވެ.

ބަލި ފެތުރުމާއި އިންފެކްޓެްޑ އޯގަިނޒަމް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަަކިއ  )ނ(  
އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަުޅތަކެއް ލައިސަންސް ދޫކުެރވިަފއިވާ ފަރާތުން 

އަޅާ ފިޔަވަޅުަތުކގެ ތެރޭަގއި އެުކއަޓިްކ ، އަޅަންވާެނއެެވ. އެގޮތުން
ތާލުމާއި އެުކއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުންތަްއ ނައްތާލުމާިއ އޯގަިނޒަމްތައް ނައް

 އެުކއަކަލްޗަރ ފެސިލިޓީ ޑިްސއިންފެކްޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ޖަރާސީމު  ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް "އިންފެކްޓުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ރ(  

ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަަދ އެހެން ދިރޭ އެއްެޗްއގެ ސަބަބުން 
ގެ ދިރުންތަުކެގ ޤުދުރަތީ އެނަޓޮމީ ނުވަތަ ފިޒިއޮލޮޖީއަްށ މަސްވެރިކަމު

 ޓްރާންސްމިއުޓޭޝަންެއއް ކުިރމަތިވުމަށެވެ. 
އެކުއަކަލްޗަރކުރުމާގުޅޭ 

 ގަވާއިދުތައް 
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގޭ އެުކއަކަލްޗަރކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި ޙަރާކާތްތަާކ  )ހ(  .55

ޅޭ ވުޒާރާަތކާިއ ސަރުކާރުެގ ކަމާގު ، ގުޭޅގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާިއދުތައް
 އިދާރާތަކުގެ މަްޝވަރާާއއެކު ިމނިސްޓްރީއަށް ހަދައި ހިންގިާދނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަުކގަިއ އަންނަިނވި ކަންކަްނ  )ށ(  
 ހިމެނެންވާނެއެވެ.

 ؛އެުކއަކަލްޗަރކުރެވޭ ސަރަަޙއްުދތަކުގެ ޝަރުޠުަތއް  (1)   



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1114 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

 35 

ޓަްބލިޝްމަންޓްތައް ބިނާކުރުމުގަިއ އެުކއަކަލްޗަރ އެސް  (2)   
ގެންގުޅެންޖެހޭ ޑިަޒއިނާިއ މެޓީރިއަލް އަދި އެ ތަންތަން 

 ؛ބިނާކުރަންޖެހޭ ގޮތް
އެުކއަކަލްޗަރކުރެޭވ މަހުަގއި ބަހައްޓަންޖެހޭ ޞިއްީޙ   (3)   

ނޑުަތއް  ؛މިންގަ
އެުކއަކަލްޗަރކުރުމަށް ދިވެިހރާއްޖެ ގެެނވޭ މަހުގެ ާބވަތްތަްއ   (4)   

 ؛ޔުން ހުއްުޓވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައްދޫވެގެން ދި
ސްޓޮކްތަކަށްޖެހޭ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަަކއި ައޅަންޖެހޭ   (5)   

އެފަދަ ބަލިތައް މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުުކރުމުެގ  ،ފިޔަވަޅުތަާކއި
ނޑުަތއް  ؛މިންގަ

ނެ އެުކއަކަލްޗަރކުރެވޭ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް ބާޒާރަށް ނެރޭ  (6)   
 ؛ގޮތްތައް 

 ؛އެުކއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ލަިއސަްނސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރުން  (7)   
، އެުކއަކަލްޗަރކުރާ ތަންތަނަށް ލައިސަންސްދިނުމާއި  (8)   

 ؛އެުކއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ލަިއސަްނސްގައި ހިމެނޭނެ މަޢުލޫމާތު
 ؛އެުކއަކަލްޗަރކުރާ ތަންތަނާ ުގޅިގެން މަސްވެިރކަންކުރުން  (9)   
ވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަމަލުކުެރޭވ އެހެން ޤާނޫނުތަކާ ތަޢާުރޟުނުވާ ދި  (11)   

 ؛ގޮތުގެމަތިން އާ ދިރޭ ާބވަތްތަްއ ތަޢާރުފުކުރުން
 ؛އެުކއަކަލްޗަރކުރާ މާޙައުލީ ިނޒާމު ރައްކާތެރިކުރުން   (11)   
އެުކއަކަލްޗަރގެ އުެފއްދުންތައް އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް   (12)   

 ؛ބަދަލުކުރުން
 ؛ޅޭ މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓުކުރުމާއި ެއކަމާގުޅޭ ފިަޔވަޅުަތއްމަރުވާ މަހާގު  (13)   
 ؛އެުކއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ބޭނުންަތކަށް ދިރޭ މަސް އެތެރެކުރުން  (14)   
 ؛އެުކއަކަލްޗަރގެ އުެފއްދުންތަްއ ވިްއކުން  (15)   
އެުކއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ޙަރަކާްތތަކުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ައސަރު   (16)   

 ؛އެސެސްމަންޓް ހެދުންދެނެގަތުމަށް ހަދަންޖެހޭ 
އެުކއަކަލްޗަރކުރުމަށް ދޫކުެރވޭ ލަިއސަންސްތަާކއި ހުްއދަތަކުެގ   (17)   

 ؛ރެކޯޑުތައް ާޤއިމުކުރުން
އެުކއަކަލްޗަރކުރުމާގުޭޅ މަޝްވަރާެގ މައްޗަށް ބިާނާވ ލަފާދޭ   (18)   

ނޑެއް ާޤއިމުކުރުން  ައދި؛ އޮނިގަ
 ފުކުރެވޭނެ ގޮްތތައް.ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުގެ ނިންމުންތައް އިސްިތއުނާ  (19)   
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 ނުވަވަނަ ބާބު 
 މޮނިޓަރކުރުމާއި ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި ސަރވޭލަންސްއާބެހޭ ނިޒާމު 

 
 މޮނިޓަރކުރުމާއި 

ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި 
 ސަރވޭލަންސްއާބެހޭ ނިޒާމު 

، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރާ މަސްވެރިކަން މޮނިޓަރކޮްށ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި   .56
، ލް އަިދ ސަރވޭލަންސާބެހޭ ނިޒާމެއް ސިފައިންގެ ޯކސްޓްާގޑާއި ކޮންޓްރޯ، މޮނިޓަރިންގ

، މޯލްިޑވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސއާއި ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއާއި 
އެ ނޫންވެސް ަކމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ގުިޅގެން ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް ޮއތޯރިޓީއާއި 

 މިނިސްޓްރީން ހަދައި ތަންފީޛުކުރަންވާނެެއވެ.

މޯލްިޑވްްސ  ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސާއއި، ސިފައިންގެ ޯކސްޓްާގޑާއި  )ހ(  .57 ކުރުން ތަންފީޛު 
ކަސްޓަމްސް ސަރވިްސއާ ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތްަތކާ އެްއގޮްތާވ 

އަދި ެއ ިއދާރާތަކަށް މި ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިާވ ، ގޮތުގެމަތިން
ިއ ގަާވއިދުތަްއ ތަންފީޛުކުރުމަްށ ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެހަ ޒިންމާތަކާއި

 ތަންފީޛުކުރުމަކީ އެ ފަރާތްތަުކގެ މަސްއޫިލއްޔަތެެކވެ. 
ސިފައިންގެ ޯކސްޓްާގޑްާއިއ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި  )ށ(  

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިްސގެ ކަމާގުޅޭ ތަްމރީނާއި ތަޖުރިބާ 
މި މާއްާދެގ )ހ( ަގއި ، ލިބިފައިވާ ކޮންމެ އޮފިސަެރއް ބެލެވޭނީ 

ޔާންކޮށްފަިއވާ މަސްއޫިލްއޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ޢަްއޔަންކުރެވިަފއިާވ ބަ
 ތަންފީޛީ އޮފިސަރެްއގެ ގޮުތގަެއވެ.

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނާ ުގޅިެގން ހަދާ ބައެްއ ަގާވއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުްނ  )ހ(  .58 ރޭންޖަރުން 
އަިދ  ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސް، ސިފައިންގެ ކޯސްްޓގާާޑއި

   ، ސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިްސއަށް މަތިކުެރވިފަިއވީ ނަމަވެސް މޯލްޑިވް
މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުތަުކަގިއާވ 
މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ވާޖިުބތައް އަދާކޮށް ތަންފީުޛކުރުމަށްޓަކަިއ 

ުނވަަތ  ،ނުވަތަ އެހެން ުވޒާރާެއއްގެ  ،މިނިސްޓްރީގެ މުަވއްޒަަފކު
ނުވަތަ ލޯކަލް ކައުންސިެލްއގެ މުވަްއޒަފަުކ  ،ްއގެ ސަރުކާރުގެ އިދާާރއެ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދާ އެއްގޮްތާވ ، ރޭންޖަރެއްގެ ގޮުތގައި 

 ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީން ޢައްޔަންކުެރވިދާނެެއވެ. 
މި މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ޢައްޔަންކުާރ ރޭންޖަރުންގެ  )ށ(  

ޠުަތއް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ޝަރު
 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
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މި މާއްދާގެ ދަށުން ޢައްޔަންުކރެވޭ ރޭންޖަރުން މަސައްކަތްުކރަންވާނީ ލޯކަލް  )ނ(   
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ތަންފީީޛ އޮފިސަރުންނާ ، ކައުންސިލްތަާކއި

 ގުިޅގެންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 
 ންފީޛީ އޮފިސަރުންގެ ބާރުތައް ތަ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސްެގ  57މި ޤާނޫނުގެ   .59
ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށް ކޯުޓ އަމުރަކާ ނުލަިއ އަންނަނިިވ ކަންކަން ކުރުުމގެ ބާުރ 

 ލިބިގެންެވއެވެ. 
ިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކނުޑެގ ސަރަޙައްދުަގއި ދުްއވާ އެންމެހަ )ހ(  

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދެގ ، އުޅަނދުފަހަރުގައި 
ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށްޓަކައި ެއ އުޅަނދުތަްއ 

މަސްވެިރކަމާުގޅޭ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ނުވަަތ ، ހުއްޓުވުމާއި 
 އެފަދަ ، އެނޫންވެސް އެފަދަ ލިޔެިކޔުމެއް ދެްއކުމަށް އެްނގުމާއި

، ނުވަތަ ކޮީޕ ހެއްދުމާއި، ލިޔެކިޔުންތަްއ ބަލައި ާފސްކުރުމާއި
 ؛ނަކަލުކުރުން

ެއއްވެްސ ބާވަެތްއގެ މަސްހިފަން ، އެފަދަ އުޅަނެދއްަގއި ހުރިކަަމށް ބެލެވޭ )ށ(  
      ބޭނުންކުރާ ދާ ނުވަތަ ެއނޫންވެސް އާލާތެއް ެދއްކުަމށް އެންގުމާއި 

ނާ ޚިލާފް ޢަމަލުކުރުމަށް ޤާނޫ، އެ ތަކެތި ބަަލއި ފާސްުކރުމާއި
ބޭނުންކޮށްފައިވާ ުނވަތަ ބޭުނންކޮށްފާނެކަމަށް އެކަީށގެންާވ ސަބަބުތަކެްއެގ 

ނުވަަތ ބެލެވޭ ތަކެތި  ،މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަންފީޛީ ޮއފިސަރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
 ؛ތަޙްޤީޤުގެ ބޭނުމަށް ހިފެހެއްޓުން

ހެްއކެްއަކމަށް ތަންފީޛީ  މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުށެއް ކުރިކަން އަްނގައިދޭ )ނ(  

އޮފިސަރަށް އެކަީށގެްނވާ ސަބަބުތަކަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކޮންެމ 
 ލިޔެިކޔުމެއް ުނވަތަ އެްއޗެއް ހިފެހެއްޓުން.، ރެކޯޑެއް 

ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑްގެ 
 ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންގެ ބާރުތައް 

ސްޓްގާްޑގެ ތަންފީީޛ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ސިަފއިންެގ ކޯ 57މި ޤާނޫނުގެ   .60
އޮފިސަރުންނަށް ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުެގ ބާުރ 

 ލިބިގެންެވއެވެ. 
ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދެއްނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން )ހ(  

ނުޑގެ ސަރަަޙއްދުގެ ތެޭރަގއި ހުއްުޓވައި  ބަލަިއ ، އެ އުޅަނދަށް އަރައި ، ކަ
ދިވެހިރާއްޭޖެގ ، ރުން އަދި މަްސވެރިަކންކުރާ ދިވެހި އުޅަނދެއްނަމަފާސްކު

ނުޑެގ ސަރަޙައްދުން  ނުޑގެ ސަރަޙައްުދގެ ތެޭރަގއާއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކަ ކަ
 ؛ބަލައި ފާްސކުުރން، އެ އުޅަނދަށް އަރައި، ބޭރުގައި ހުއްުޓަވއި
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ނޑު )ށ(   ެގ މަސްވެރިކަންކުރާ ިދވެިހ އުޅަނދުތައް ިދވެހިރާްއޖޭގެ ކަ
ސަރަޙައްދުތަުކގަާއއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަކނުޑގެ ސަރަޙައްދުަތކުން ބޭރުގަިއ 

 ؛އެ އުޅަނދުތަކަށް އެުރން، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ހުްއޓުވައި 
އުޅަނދުގެ ީސވަރދިނަސް ފުރިހަމަވާކަން ކަށަވަރުކުރުަމށްޓަކަިއ   (1)   

 ؛ށްސީވަރދިނަސް ސެޓްފިކެޓް ުނވަތަ ސަރވޭ ރިޕޯޓު އޮތްތޯ ބެލުމަ
އުޅަނދާއި އުޅަނދުަގއި ޭބނުންކުރާ އެންމެހައި އާލާްތތަކަީކ   (2)   

ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާއިުދތަކާ އެްއގޮތަށް ހުރި އާލާތްތަކެއްކަްނ 
 އަދި ؛ ކަށަވަރުކުރުމަށް

އެ އުޅަނަދކީ މަސްވެިރކަންކުރުމަށް އެކަީށގެންވާ އުޅަނދެއްޯތ   (3)   
 ބެލުމަށް. 

  
ނޑުެގ ސަަރޙައްދުތަކުަގިއވާ އެުކއަކަލްޗަރ ފެސިލިޓީތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަ )ނ(

 ؛ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުން އެ ، ވަދެ

ނުޑެގ  )ރ(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކނުޑގެ ސަރަޙައްދުތަކުަގއި ނުވަތަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކަ
ސަރަޙައްދުތަކުން ބޭުރގަިއ ދިވެހިމަސްވެރި އުޅަނުދތަކަށް ެއއްެވްސ 

ނުވަތަ އެފަދަ އެނޫންވެސް އާލާެތްއ  ،ން ބޭނުންކުރާ ދާބާވަތެްއގެ މަސްބާނަ
 ؛ބަަލއި ފާސްކުރުން ،ދެއްކުމަށް އަންަގއި

އިމްޕޯޓްކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ބަހަްއޓާފައިވާ ދިޭރ  )ބ(  
ނުވަަތ ، މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެމަތިން ހިފެހެްއޓުން ،އެުކއާޓިކް އޯގަިނޒަމްތައް

 ؛ން ނުވަތަ ޑިްސއިންފެކްޓަންޓްކުރުން ނުވަތަ ަނއްތާލުންކަރަންޓީނުކުރު
ނުޑެގ  )ޅ(   ނަޑއަޅާފަިއވާ ކުށެއް ކުރުމަށް ދިވެހިާރްއޖޭގެ ކަ މި ޤާނޫނުގައި ކަ

ސަރަޙައްދުތަުކގައި ެއއްެވސް ބާވަތެްއގެ އުޅަނދެއް ނުވަތަ އެުކއަކަލްޗަރ 
ކަމަްށ ފެސިލީޓީއެއް ބޭނުންކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

އަދި އެުކއަކަްލޗަރ  ،ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެފަދަ އުޅަނދެއް އާލާާތއި މުދަލާއެކު 
 ؛ފެސިލިޓީއެްއގައިނަމަ އެފަދަ ެފސިލިޓީއެއް މުދަލާެއކު ހިފެހެއްޓުން

"ހޮޓް ޕަރސޫޓް" ެގ  ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަާކ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން )ކ(  
ެއ އުޅަނދުތަާކ ުގޅިފަިއވާ އެހެނިހެްނ އުސޫލުން ބޭރުެގ އުޅަނދުތަާކއި 

އެ "ހޮޓް ޕަރސޫޓް" އަީކ ، އެގޮތުން؛ އުޅަނދުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރުން
ނުޑގެ ަސރަޙައްދެްއގެ ތެރެއިން ފެިށފައިވާ އަިދ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑުމެއްނެިތ ދެމިގެންދާ "ހޮޓް ޕަރސޫޓް" އަކަްށ  އެްއވެސް މެދުކެ
ނުޑެގ ވާންވާެނއެވެ. އަދި އެހެން އެްއވެ ސް ޤައުެމއްގެ ސަރަަޙއްދީ ކަ
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ތެރެއަށް އެ އުޅަނދެއް ވަންނަ ހިސާބުން އެ "ހޮޓް ޕަރސޫޓް" ނިމުމަކަްށ 
އަންނާނެއެވެ. އަދި "ހޮޓް ޕަރސޫޓް" ހިންގަން ބޭނުންކުރާ ތަންފީޛީ 

 އިދާރާގެ އުޅަނދަކީ ސިފައިްނެގ ކޯސްޓްާގޑް އުޅަނދަކަށް ވާްނވާނެެއވެ.
ނޑު  )އ(   ގެ ސަރަޙައްދުތަުކގަިއވާ މަްސ ޕްރޮސެސްކުާރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

    ، ތަންތަނާއި އޮފްޝޯރ ޕްލެޓްފޯމުތަކާއި އަިއސްޕްލާންޓްތަކަށް ވަދެ
 އެ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުން.

ނުޑގައި ދުްއވާ އުޅަނދެއް )ވ(   ނުޑެގ ، ކަ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަ
ގެންދިއުމަްށ  ސަރަޙައްދުތަުކގަިއ ތަކެތި އެްއ ތަނުން އަެނއް ތަނަށް 

، މަސްވެރިކަމުަގއި ބޭނުންުކރާ އާލާތެއް، ބޭނުންކުރާ އެނޫން އެްއޗެއް 
ސާމާނެއް ނުވަތަ މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުށެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ، މުދަލެއް

ކުށެއް ކުރަން ުއޅުމަށް ެއ އެްއޗެްއ ބޭނުންކޮށްފަިއވާކަމަްށ އެކަީށގެންާވ 
ރަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ އެނޫންެވްސ ސަބަބުތަކަށް ބިނާކޮށް ތަންފީޛީ އޮފިސަ

 ؛އެްއޗެއް ެނގުން

ނޑުެގ ސަަރޙައްދުން ހިފަހައްޓާ ނުވަަތ ަބލައި ފާސްކުާރ  )މ(   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަ
 ،ނުވަަތ ހިފާފައިވަނީ ،ނުވަތަ ނަގާފަިއވަނީ ،އުޅަނދެްއގައި ބާނާފަިއވަނީ

 ،ުނވަތަ ގަނެފަިއވަނީ ،ނުވަަތ ގެނެސްފަިއވަނީ ،ނުވަތަ މަރާފައިވަނީ 
  ނުވަަތ އެްއވެސް މީހެއްގެ އަތުން ފެނިފައިވަީނ  ،ނުވަތަ ވިްއކާފަިއވަނީ

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް އެކަށީގެްނވާ ސަބަބުތަކުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ 
ތަންފީޛީ އޮފިސަރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މަސް ނެގުން އަިދ އެފަދަ މަހުގެ 

 ؛ސާމްޕަލް ނެގުން
ކޮށްފައިވުުމގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުށެއް  )ފ(  

 ،ކުރަމުންދިޔުމުގެ ސަބަބުްނ ހިފެހެއްޓިފައިވާ އުޅަނުދގެ މާސްޓަރު
ުނވަތަ އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ އެ އުޅަނދުަގއި ުކށް ކުރިކަމަްށ ، ވެރިފަރާތް

ނުވަތަ ކުށްކުރުުމގައި ަބިއެވރިވިކަމަށް ބެލެވޭ އެންމެހަިއ ފަރާތްތައް 
ނޫނާ ޚިލާފަށް ކުށެއް ކޮށްަފއިވަނީ ުނވަތަ އަދި މި ޤާ ؛ ހައްޔަރުކުރުން

ނުޑގެ ސަރަަޙއްދުތަުކގަިއވާ މަްސ  ކުރަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަ
ނުވަތަ އޮފްޝޯރ ޕްލެްޓފޯމެއް ނުވަަތ  ،ޕްރޮސެސްކުރާ ތަނެއް 
އެަފދަ ތަންތަން ހިންގާ ފަރާތާއި އެ ތަންތަނުގެ ، އައިސްޕްލާންެޓއްަގއިނަމަ

 އްަޔރުކުރުން.އެންމެހައި މުވަްއޒަފުން ހަ
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ކަސްޓަމްސްގެ ތަންފީޛީ 
 އޮފިސަރުންގެ ބާރުތައް 

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުރާ މޯލްިޑވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވސްެގ  57މި ޤާނޫނުގެ   .61

 ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާުރ ލިބިގެންވެެއވެ.

ިދވެހިރާްއޖެއިން ބޭރުން ، ަގއިމި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަކު )ހ(  

ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބަނދަރަކަށް 

ރޑް ކްިލއަެރންސް ދިނުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި  އައުމާެއކު އިްނވާ

 ؛ކަންކަން ބެލުން

ރަށް ދިވެހިާރްއޖެއިން ބޭ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަުކގައި  )ށ(  

ރޑް ކްލިއަރެންސް ިދނުމުގެ ކުރިްނ  ފުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް އައުޓްވާ

ބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ؛ފުރިހަމަކުރުމަށް އެންގުން

ިދވެހިރާްއޖެއިން ބޭރުން ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަކުަގއި )ނ(  

ނަ އުޅަނުދފަހަރާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން މަސް ބަރުކޮށްގެްނ ދިވެހިރާއްޖެ އަން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދުން ބޭރަށް ނުކުންނަ އުޅަނދުފަަހރުގަިއ ހުންނަ 

 2011/8ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މީހުންނާއި އެހެނިހެން ތަކެތި، މުދަލާއި

 )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަސްޓަމްްސެގ ޤާނޫނު( އާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ބަލައި 

 އަދި ؛ ފާސްކުރުން

ނޑުެގ ސަރަޙައްދަްށ  )ރ(   މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަިއގެ ދަުށން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަކނުޑގެ ސަރަަޙއްދުން ނުކުންަނ ، ވަންނަ

އުޅަނދުފަހަރުން ފެންނަ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފު ތަކެތި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނު( އާ ެއއްގޮްތާވ  )ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކަސްޓަމްސްގެ 2011/8

 އެަފދަ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު ކުުރން.، ގޮތުގެމަތިން ހިފަހައްޓައި 

ސިފައިންގެ ، ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( ގެ ދަށުން 60 މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .62 ހިފެހެއްޓުމާއި ހައްޔަރުކުރުން 

، ތަންފީޛީ އޮފިަސރަކު އެްއވެސް ފަރާތެއް ަހްއޔަރުކޮށްފިނަމަ ކޯސްޓްާގޑްގެ 

ީވއެންމެ ައވަހަކަށް އެކަްނ ، ެއއްެވސް މުދަލެއް ިހފަހައްޓައިފިނަމަނުވަތަ 

     އެ ަފރާތެއް ނުަވަތ ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރިވސްއަށް އަންަގއި

 އެ މުދަލެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްއާ ަޙވާލުކުރަްނވާެނއެވެ. 
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ށްފަިއާވ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮ 60ވަނަ މާއްދާއާއި  59މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ގޮތުގެމަތިން މީހުން ހައްޔަރުުކރުމުގަާއއި މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގައި ސިފައިްނެގ 

ކޯސްޓްާގޑްާއއި މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ތަންފީޛީ އޮފިސަރުްނ 

ރޑް ޮއޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތައް އެ ދެ އިދާރާ  ،ޢަމަލުކުރާނެ ސްޓޭންޑަ

 ގުިޅގެން އެކުަލވާލަންވާެނއެވެ.

ވޭ ނުވަތަ ހިފެހެއްޓޭ ހައްޔަރުކުރެ 
އުޅަނދުތަކާއި މީހުންނާމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން އުޅަނެދއް ނުަވތަ އެ އުޅަނުދގައި ތިިބ   .63

އެ ހިފެހެއްޓުނު ނުަވަތ ، ނުވަތަ ހައްޔަުރކުރެިވއްޖެނަމަ ،ފަރާތްތައް ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ

އްަދކާ އެންމެ ކައިރި ނުަވތަ އެންމެ ފަސޭހައިން ހައްޔަރުކުެރވުނު ސަރަޙަ

ކައިރިކުެރވޭނެ ބަނދަރަކަްށ ގެންދަންވާެނއެވެ. އަިދ މައްސަލަ ަވކި ގޮތަކަްށ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ  65ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  ،ނިމެންދެން

ކުރަންދެން އެފަަދ ބޮންޑެއް ނުވަތަ އެ ނޫންެވސް އެހެން ސެކިއުރިީޓއެއް ޑިޕޮޒިޓް

 އުޅަނދެއް ހިފަހައްޓާފައި ާބއްަވންވާނެެއވެ.

ހަލާކުވެދާނެ ފަދަ ތަކެއްޗާމެދު 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ މަސް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ެއހެން އެއްަޗީކ  )ހ(  .64

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ، ހަލާކުވެދާފަދަ ބާވަތުގެ ެއއްެޗއްނަމަ

 ަގއި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ަތކެތި ިވއްކާެލވިދާނެެއވެ. ގަާވއިދު

ިވއްާކލެވޭ ތަކެްއާޗ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން )ށ(  
ިވއްކާލަން މަަސއްކަތްކުރުމަށްފަހު ިވއްކާނުެލޭވ ، ގުިޅގެން ލިބޭ ފައިާސާއއި

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  ތަކެއްޗާ ގުޭޅގޮތުން ޢަމަލުުކރާނެ ގޮތް މި
 ގަާވއިދުަގއި ހިމަނަންވާނެެއވެ. 

އެކަށީގެންވާ ބޮންޑެއް 
ބެހެއްޓުމަށްފަހު އުޅަނދު ނުވަތަ 
 ހިފެހެއްޓުނު އެއްޗެއް ދޫކޮށްލުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ އުޅަނދެއް ުނވަަތ އެކުައކަލްޗަރ  )ހ(  .65
    ާއލާތެއް ނުަވަތ  ފެސިލިޓީއެއް ުނވަތަ މަްސވެރިކަމުަގއި ބޭނުންކުރާ 

އެ ނޫންވެސް އެހެން އެްއެޗއް ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަށް 
އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ ކިބައިން އެކަށީގެްނާވ ، ހުށަހެޅުމުން

    ބޮންޑެއް ުނވަތަ އެފަދަ ެއހެން ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިެޓްއ ނެގުމަށްފަހު 
 ލަންވާނެއެެވ. އެ ހިފެހެއްޓުނު އެްއޗެއް ޫދކޮށް

މި މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ނަގާ ބޮންޑް ނުވަތަ ސެިކުއރިޓީ ޑިޕޮސިްޓ  )ށ(  
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ތަންފީޛީ އިދާރާތަުކެގ  ،ނެގުމާގުޅޭ ުއސޫލުތައް

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ، މަޝްވަރާާއއެކު މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާަލއި
 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ. 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ނެގޭ ބޮންޑް ނުވަަތ  65މި ޤާނޫނުގެ   .66 ބޮންޑްކުރެވޭނެ ޝަރުޠުތައް 

 ސެކިއުރިީޓއެްއަގއި އަންނަނިިވ ޝަރުޠުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ބޮންޑް ނުވަތަ ، އެ ފަރާތާމެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ސާބިތުނުވެއްޖެނަމަ )ހ(  

 ؛ރާތަކަށް ރައްދުކުރުންސެކިއުރިޓީ ފަިއސާ އަނބުރާ އެ ފަ

އެ ފަރާތާމެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ސާބިތުވެގެން އެްއެވސް ފައިސާެއްއ  )ށ(  

)ސާދަ(  14އެ ަފއިސާެއއް ދަްއކާތާ ، ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ

      ބޮންްޑ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ ފައިސާ އަނބުރާ ، ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި

 ައދި ؛އެ ފަރާތަކަށް ރައްދުކުރުން

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދައިން ަފއިސާެއްއ ދައްކަންޖެހި  )ނ(  

އެ ފަރާުތން ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު ބޮންޑް ފައިާސއިްނ ، ނުދައްކައިފިނަމަ

 އުނިކުރެވޭެނކަން.

ބޭރުގެ އުޅަނދާއި އެ 
އުޅަނދުފަހަރުގައިވާ މުދާ 

 ދައުލަތަށް ނެގުން 

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ އެްއވެސް ޢަމަލެްއ ކޮށްފައިާވކަން ކޯޓެްއަގިއ ބޭރުގެ އުޅަނދަކުން މި   .67
މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ެއޅޭ އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތަާކއި ޖޫރިމަނާެގ ، ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

 އިތުރުން އަންނަނިވި ފިަޔވަޅުަތއް އެޅުމަށް އަްނަގއި ކޯޓަށް ުޙކުމްކުރެވިދާނެެއވެ.
ެއ އުޅަނުދގެ ވަސީލަތްތަާކިއ  ،ގެ އުޅަނދާއިކުށްކުރުމުަގއި ބޭނުންކުރި ބޭރު  )ހ(  

ައދި އެނޫންވެސް އެހެން އާލާތެއް އަިދ  ،އާލާތްތަކާއި މުދަލާެއކު
 ؛ކުށްކުރުމުަގއި ބޭނުންކޮށްފަިއާވ އެްއޗެއް ދައުލަތަށް ެނގުމަށް

ކުށްކުރުމުަގއި ބޭނުންކުރި ުއޅަނދުގަިއވާ އެންމެހައި މަހުގެ ބާވަތްަތްއ  )ށ(  
        ގެ ބާވަތްތައް ވިްއކަިއގެން ލިބޭ ފައިސާ އަިދ ނުވަތަ އެ މަހު

ނުވަތަ އެެހނިހެން އެފަދަ ، ވިހަ، އެ އުޅަނުދގަިއވާ އެންމެހައި ގޮވާަތކެތި
 ؛މާއްދާތައް ދައުލަތަށް ނެގުމަށް

ނުވަތަ )ށ( ގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ނެގޭ އުޅަނާދއި ، މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
ނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދަގއި ަކނަޑއަާޅ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ މި ޤާނޫ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނަމަ 
ހިފެހެއްޓޭ އުޅަނދާއި ތަކެތި 

 ދޫކޮށްލުން 

)ސާދަ(  14މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ އުޅަނދަކާމެދު ނުވަތަ ަތކެްއޗާމެދު   .68

ެވސް އިޖުރާއަތެއް ހިންގަްނ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އެއް 

 އެ ުއޅަނދެއް ނުވަތަ ެއއްެޗއް ދޫކޮށްަލންވާނެެއވެ. ،ފައްޓާފައިނުވާނަމަ
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްަދއެްއ ނުވަތަ ަޞއްޙަ ަލއިސަންެސއް ލިބިފަިއާވ  )ހ(  .69 އޮބްޒާވަރުން 
އުޅަނދުތަުކގައި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުތަކުގެ ދަށުން 

ނޑަ  އޮްބޒާަވރުންގެ ގޮުތަގިއ ، އަޅާފަިއވާ އެނޫންވެްސ އުޅަނދުތަުކގައި ކަ
ނަޑއަާޅ ފަރާތްތައް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގިއ ، ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ކަ

ނަޑއަޅަންވާެނެއވެ.  ޝާއިޢުކުެރވޭ އިޢުލާނަކުން މިނިސްޓްރީން ކަ
ޤައުމުތަުކގެ  އޮބްާޒވަރުންެގ ގޮުތަގއި ޭބރު، މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި  )ށ(  

ރައްޔިތުން ޙަރަކާތްތެިރވުމަްށ ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެުޓަގިއ ޝާއިޢުކުެރވޭ 
ނަޑއެޅިދާނެެއވެ.  އިޢުލާނަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ކަ

ހިންގަިއ ، މަސްވެރިކަްނ ރާަވއި، ސައިންޓިފިކް ކަންކަމަށާއި  )ނ(  
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަުކަގިއ ، ބެލެހެއްޓުމަށާއި

އިތުބާުރ ހުރި ޞަްއޙަ މަޢުލޫމާތު ، ޔާންކޮށްފަިއވާ އެނޫން ބޭނުމަށްޓަކައިބަ
ނަޑއަާޅ ، އެްއކުރުމާއި ެރކޯޑުކުރުާމއި ިރޕޯޓުކުރުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

 އޮބްާޒވަރުންގެ މަްސއޫލިއްޔަެތެކވެ.

ނަޑއަާޅ  )ރ(   މި މާއްދާގެ ދަށުން އޮބްާޒަވރުންގެ ގޮުތގައި މިނިސްޓްީރން ކަ
ތްތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ެއ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމިއ ފަރާ

ޢިނާޔަތްތަކަކީ ކޮބަިއކަން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ގަވާއިުދަގިއ 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނާއި 
ރޭންޖަރުންނަށް އެއްބާރުލުން 

 ދިނުން 

ފަޅުވެރިން ނުަވަތ ، މާސްަޓރު ،މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮޕަރޭޓަރު  .70
މަސްވެރިކަންކުރުުމގައި ނުވަަތ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތައް ހިންގައި ުނވަަތ 

ަކންކުރާނެ ގޮތާ ގުޭޅގޮތުން ، އެުކއަކަލްޗަރކުރުމުގެ މަަސްއކަތް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން
ކާ އެްއގޮތަްށ އިރުޝާދުތަ ،ދޭ މަޢުލޫމާތާއި ޭރންޖަރުންތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނާއި 
 ވަގުތުން ޢަމަލުކުރަންވާެނއެެވ.

، މަސްވެރިކަން މޮނިޓަރކުރުމާއި 
ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި 

 ސަރވޭލަންސްއާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް 

ކޮންޓްރޯލްކުރުމާިއ ސަރޭވލަންސްއާގުޭޅ އަންނަިނިވ ، މަސްވެރިކަން މޮނިޓަރކުރުމާއި   .71
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ގަާވއިދުތައް ކަމާގުޅޭ އިާދރާތަކުގެ މަްޝވަރާގެމަތިން 

 މިނިސްޓްރީން ހަދަންވާނެއެވެ.

ނޑުަތްއ  )ހ(   މޮނިޓަރިންގ ކޮންޓްރޯލިން އަދި ސަރވޭލަންާސގުޭޅ މިންގަ
، މަޢުލޫމާތާއި ތަފާސްހިސާބު ެއއްކުރުމާއި ، އެކުަލވާލުމަށް ބޭނުންވާ

 ؛ވަޒަންކުރުާމއި ފޯރުކޮށްދިނުމާުގޅޭ
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ރާ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުެގ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަސްވެރިކަންކު )ށ(  
 ؛ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާގުޅޭ 

 ؛އެހެން ޤައުމުތަކާެއކު މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ )ނ(  
ނުޑގައި ދުްއވާ އުޅަނުދފަހަރުގެ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި އޮބްާޒވަރުންެގ  )ރ(   ކަ

 އޮްބޒާވަރުންާނގުޅޭ، ޙައްޤުތަކާއި އިލްތިޒާމްަތްއ ހިމެނޭގޮތުން
 ؛ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އޮބްާޒވަރުންނާގުޅޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކނުޑގެ ސަރަޙައްދުތަުކގައި ުއޅޭ މަސްވެރިކަންުކާރ  )ބ(  
ިދވެހި ުއޅަނދުފަހަރުތަކުން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ަކނުޑެގ ، އުޅަނދުފަހަރާއި

ހިންާގ މަސްވެރިަކާމ  ،ސަރަޙައްދުން ބޭރުަގއި ކުާރ މަސްވެރިކަާމއި
ެސޓަލައިޓް އަދި އިލެކްޓްރޯނިްކ ވަސީލަތްަތްއ ، ތްތައް ގުޅުންހުރި ޙަރަކާ

 ؛މެދުވެރިކޮށް މޮނިޓަރކުރުމާގުޅޭ 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާ ެއްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން "ހޮޓް ަޕރސޫޓް" އަިދ  )ޅ(  

 ؛"ކޮންސްޓްރަކްިޓވް ޕްރެސެްނސް" ގެ ޮޑކްޓްރިން ހިންގުމާުގޅޭ
ނުޑެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކނުޑގެ ސަރަޙައްދު )ކ(   ަގއާއި ދިވެހިާރްއޖޭގެ ކަ

އަިދ  ،ސަރަޙައްދުތަކުން ބޭރުަގއި ކުެރވޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި
އެފަދަ މަސްވެރިކަާމ  ،ރިޕޯޓުކުރުމެއްނެތި ކުރާ މަސްވެރިކަން މަދުކުރުމަށާއި

ޤައުމުތަކުެގ ، ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުުމގަިއ ބޭރުގެ ދައުލަތްތަކަށާއި 
ފެދިފަިއވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަާށއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަްށ މެދުގައި އު

 ؛އެއްބާރުލުން ދިނުމާގުޅޭ
ނުޑގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަންނަ ބޭރުގެ މަސްވެިރ  )އ(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

 ؛އުޅަނދުފަހަރު މޮނިޓަރކުރުމާއި ކޮންޓްރޯލްކުރުމާގުޅޭ 
ރުގެ ފަޅުވެރިްނ ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނުދފަހަރާއި އެ ުއޅަނދުފަހަ )ވ(  

 ؛ހައްޔަރުކުރުމާުގޅޭ
 ؛ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫިލއްޔަާތގުޅޭ )މ(  
 ؛މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް އެރުމާގުޅޭ )ފ(  
ވަނުމާއި ބަލައި ފާްސކުރުމުގެ ބާރުތަާކއި ހައްޔަރުކުރުުމެގ  )ދ(  

 ؛އިޖުރާއަތުތަާކގުޅޭ
 ؛ރާ އުޅަނދުފަހަރު ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމާއި ދޫކޮށްލުމާގުޅޭމަސްވެރިކަންކު )ތ(  
 ؛އަވަހަށް ހަލާކުވާ ޒާުތގެ ތަކެިތ ގެންގުޅުާމއި ިވއްކުާމގުޅޭ )ލ(  
މަސްވެރި ުއޅަނދުތަކާ ުގިޅގެން "ފްލެގް ސްޓޭޓް" ެގ ކޮންޓްރޯލް  )ގ(  

 އަދި ؛ ހިންގުމާގުޅޭ
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ޓޭޓް" ގެ ކޮންޓްރޯލް ހިންގުާމ މަސްވެރި ުއޅަނދުތަކާ ުގޅިެގން "ޕޯޓް ސް )ޏ(  
 ގުޅޭ.

 ދިހަވަނަ ބާބު 
 ކުށާއި އަދަބު 

މަނާ ކަންތައްތަކާއި މަދަނީ 
 ޚިލާފުވުންތައް 

ނަޑއަޅާީނ  )ހ(  .72    މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރުތަކަށް އަދަބު ކަ
ނޑައަޅާަފއިާވ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދުތަކަށްވުރެ  )ވިހި(  20މި ބާބުގައި ކަ

 ެށވެ.ގުނަބޮޑުކޮ
މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަްށ  )ށ(  

ނޑައަާޅިއރު ެވރިފަރާތް އަދި ، އުޅަނދުގެ މާސްޓަރު، ޖޫރިމަނާގެ އަދަބު ކަ
ިމއިން ކޮްނމެ ފަރާތަކަށް ވަިކަވކިން ޖޫރިމަނާ ، އޮޕަރޭޓަރު

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ.  ކަ
ލައިސަންސް ނެތި ނުވަތަ 

އިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކާ ލަ 
 ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަންކުރުން 

މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ނެތި ނުވަތަ ލައިސަންސްަގިއ  )ހ(  .73
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ުއޅަނދަކުން މަސްވެރިކަްނ 

 ނުވަތަ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަކީ ކުެށކެެވ.
އެ ކުެށއްުކިރ ، މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ކުެށއް ކޮށްފިނަމަ މި )ށ(  

 ،ވެރިަފރާތް އަދި އޮޕަރޭޓަރުވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން ،އުޅަނދުގެ މާސްޓަރު

)ހަތަރުލައްކަ( ރުފިޔާ  400,000/-އެއިން ކޮންމެ ފަރާތެއް ވަިކވަކިން 
ރު މިނިސްޓްރީއަށް އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެހެން ފަރާތެއް 
 ލައްވައި މަސްވެރިކަންކުރުވުން 

މަސްވެރިކަން ުނވަތަ މަސްެވރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާެތްއ ދިވެހިރާއްޭޖެގ  )ހ(  .74
ނުޑގެ ސަރަޙައްދުތަުކަގއި ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބާރު ލިބިފައިނުާވ  ކަ

އެހެން އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް  ފަރާތަކުން
 އެހެން އެްއވެސް ފަރާތެއް ަލްއވާ ކުުރވުމަކީ ކުށެެކވެ.

 200,000/-މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހަކު  )ށ(  
)ދެލައްކަ( ރުފިާޔ އަްށވުެރ ބޮޑު ނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ 

 ޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންެވއެެވ.އިޚްތި

ލައިސަންސް ނެތި ނުވަތަ 
ލައިސަންސްގައިވާ ޝަރުޠުތަކާ 

 ޚިލާފަށް އެކުއަކަލްޗަރކުރުން 

މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ހޯދުމެއްނެތި ނުވަތަ ލައިސަންސްަގިއ  )ހ(  .75
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރުޠުތަާކ ޚިލާފަށް އެުކއަކަލްޗަރުކރުމަކީ ނުވަަތ 

 ުކއަކަލްަޗރއާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަކީ މަނާކަމެެކވެ. އެ
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 200,000/-މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހަކު  )ށ(  
)ދެލައްކަ( ރުފިާޔ އަްށވުެރ ބޮޑު ނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންެވއެެވ.

ޖޭގެ ކަނޑުގެ ދިވެހިރާއް 
ސަރަޙައްދުގައި ކުރުން މަނާ 
މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުގައި 

 ޙަރަކާތްތެރިވުން 

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ އެްއވެސް ބާވަެތްއެގ  27މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .76
 މަސްވެރިކަމެްއަގއި ޙަރަކާތްތެިރވުމަކީ ކުށެެކވެ.

        ކުެށްއ ކޮށްފި މީހަކު  މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(  
)ދެމިލިއަން( ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން ޢަދަދަކުން  2,000,000/-

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 
ގަވާއިދެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ކުށެއްކުރުން 

ަގއި ކުެށއްކަމަށް ަކނޑަައޅާފަިއވާ އެްއވެްސ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދެއް   .77
)ފަސްހާސް( ރުފިޔާ އަްށވުރެ ބޮޑު ނޫން ޢަދަދަކުްނ  5,000/-ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހަކު 

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.
 

ލައިސަންސް ނެތި ނުވަތަ 
ލައިސަންސްގައިވާ ޝަރުޠަކާ 
ރާ ޚިލާފަށް މަސް ޕްރޮސެސްކު 

ގޭދޮށު ، ތަންތަނާއި 
، މަސްފެކްޓްރީތަކާއި 

އޮފްޝޯރ ، އައިސްޕްލާންޓްތަކާއި 
 ޕްލެޓްފޯމް ހިންގުން 

މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލަިއސަންސެއް ނެތި ުނވަތަ ލައިސަންސްަގިއ  )ހ(  .78
ގޭޮދުށ ، ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފަށް މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތަނެއް

ޝޯރ ޕްލެޓްފޯމެއް ނުވަތަ ައއިސްޕްލާންޓެްއ ނުވަތަ އޮފް ، މަސްފެކްޓްރީއެއް 
 ޤާއިމުކުރުމަކީ ނުވަތަ ހިންގުަމކީ މަނާކަމެކެވެ. 

 

އެ ކުެށއްުކިރ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ކުެށއް ކޮށްފިނަމަ )ށ(  
މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތަނެއް ނުވަތަ އޮފްޝޯރ ޕްލެޓްފޯމެއް ނުވަތަ 

ެއއިން  ،އަދި އޮޕަރޭޓަރުެވސް ހިމެނޭ ގޮތުން އައިސްޕްލާންޓެއްގެ ވެރިފަރާތް
)ހަތަރުލައްކަ( ުރފިޔާ އަްށވުެރ  400,000/-ކޮންމެ ފަރާތެއް ަވކިަވކިން 

ބޮޑު ނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ މިނިސްޓްރީއަށް 
 ލިބިގެންެވއެވެ.

ވަނަ މާއްާދެގ ނިޔަލަށް ހިމަނާފައިވާ  78 ވަނަ މާއްދާއިން 73މި ޤާނޫނުގެ   .79 ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު 

ނޑުތަާކއި ުއޫސލުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ނަޑއެޅުމުަގއި ބަލާނެ މިންގަ ޖޫރިމަނާތައް ކަ

 ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.
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ވިކަމަްށ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަާކ ޚިލާފު )ހ(  .80 ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުން 
ެއކަމާ ުގޅިގެްނ އެ ފަރާތުްނ ، ތުހުމަތުކުރެވިފައިާވ ފަރާތަށް ނޯޓިސް ދީ

އަިދ މި ޤާނޫނުގެ ، ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތުދިނުމަށްފަހުގައި މެނުވީ
ނޑައަޅާ އިޖުރާއަތުތަކާ ެއްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން  ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަ

މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް މަދަީނ  މި، އަުޑއެހުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހު މެނުވީ
 އަދަބެއް ަކނަޑއަޅަިއގެން ނުާވނެއެވެ.

ނަޑެއޅުމުގައި  )ށ(   ކުިރ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަދަބުގެ މިންވަރު ކަ
ކުށުގެ މިންވަާރއި އެ ކުށުގެ ކުޑަޮބުޑ ، ކުށްކުރި ޙާަލތާއި، ކުށުގެ ބާވަާތއި

ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރަށް  އަދި ކުށްކުރި ފަރާތުން އެ ކުށަށް، މިނާއި
 މިނިސްޓްރީން ރިޢާޔަތްކުރަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދެވޭ ނޯޓިސްގައި އަންަނނިވި ކަންކަްނ  )ނ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ؛ކުށް ކުރި ތާރީޚާއި އެ ކުށުގެ ބާވަތް  (1)   
 އަދި ؛ ުނވަތަ މަނާކަމަީކ ކޮބައިކަން، ކުރި ކުށަކީ  (2)   
ށަށް އަދަބު ަކނަޑއެުޅމުގައި މިނިސްޓްރީން ރިޢާަޔތްކުިރ އެ ކު  (3)   

އެ ކުށަށް އަދަުބ ، އެންމެހައި ކަންކަން. ެއގޮތުން
ނަޑއެޅިފަިއވަނީ މި ޤާނޫނުެގ ކޮން މާއްދާއެްއގެ ދަށުންކަން   .ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ދެވޭ ނޯޓިްސއާމެދު އެ ޯނޓިސް ރައްުދާވ  )ރ(  
އެ ނޯޓިސްެއއް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ، އްޖެނަމަ ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހި

      )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަކމާބެހޭ ކޯޓަށް  30
 އެ މައްސަލަެއއް އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޯކޓަށް މައްސަަލ  ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން )ބ(  
    އެ ފަރާތަށް ނޯޓިސް ދޭތާ ، ރާތަކުންނަމަހުށަހަޅަން ބޭނުންނުވާ ފަ

އެ ނޯިޓސްަގއި ަކނޑަައޅާފަިއާވ  ،)ތިރީސް( ދުވަުހގެ ެތރޭގައި  30
       ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރަްނވާނެެއވެ. އަިދ 
މި ޙާލަތުގައި ނޯޓިސްގަިއވާ ފައިސާައކީ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ 

އެ މުއްދަުތގަިއ ެއ ފަރާތުން އެ ަފއިާސ ، ގަިއ ބަލައި ދަރަންޏެއްކަމު
މިނިސްްޓރީގެ ފަރާތުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓަްށ ، ދައްކާފައިުނވާނަމަ

 އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނެެއެވ.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1114 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

 48 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 
 އިޚްތިޞާޞް އަދި އެހެންގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްނުދެވޭހާ ހިނދަކު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަމަތައް 

 
މި ޤާނޫނުގެ ެއއްެވސް މާްއދާއަކާ ުނވަތަ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ  )ހ(  .81 އިޚްތިޞާޞް 

      ދިެވހިރާއްޖޭގެ ަކނުޑގެ ަސރަޙައްދުތަކުަގިއ ، ގަާވއިދަާކ ޚިލާފަށް
މި ޤާނޫނުގެ ބާރު ހިނގާ ެއއްވެްސ ފަރާތަކުން ކުރާ އެްއވެސް ކަެމްއ 

އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގީ ، ރެވޭނީނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކާމެދު ޢަމަލުކު
ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްުދގެ ެތރޭގައި ހިންިގ 

 ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމެއް ފަދައިންނެވެ.
އެ އުަޅނދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ނުަވތަ އެ އުޅަނާދ  ،ދިވެހި އުޅަނދުތަާކއި )ށ(  

ަކނުޑގެ ސަރަޙައްދުަތކުން ބޭރުގަިއ  ގުޅިފަިއވާ ފަރާތްތައް ދިވެހިާރއްޖޭގެ
    މި ޤާނޫނު ނުވަތަ ، ހިންގާ ޢަމަލަކީ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކީ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިެދއްަގިއ ކުށެއް ކަމަްށ 
ނަޑއަޅާފަިއވާކަެމއްނަމަ ެއފަދަ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމެްއ ، ކަ

ރަޙައްދުަގއި ކޮށްފަިއވާ އަިދ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބެލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަ 
ކަމާބެހޭ ކޯޓުތަކަށް ބެލުމުެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފަިއވާ ޢަމަލެއް ނުވަަތ 

 ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމެއްގެ ގޮުތަގއެވެ.
މި ޤާނޫނާިއ ، އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެންގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވީނަަމވެސް )ނ(  

، އިދުތަކާ ޚިލާފަށް ކުާރ ޢަމަލުތަކާ ުގޅިގެން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާ 
)ބާރަ( މަސް ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި އެ ޢަމަލަާކ  12އެ ޢަމަލެއް ހިންގާތާ 

 ގުިޅގެން ފިޔަވަޅު އަޅަްނވާނެެއވެ.
ާޤނޫނު ނަންބަރު ، މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް )ރ(  

ބާތު( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޖިނާީއ )ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާޤނޫނުލްޢުޤޫ 2014/9
ކުށްތަކާ ގުިޅގެން ޢަމަލުކުރެވޭނީ އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
އެހެންގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްނުދެވޭހާ 
 ހިނދަކު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަމަތައް 

ފައިާވ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިަދކާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކޮށް )ހ(  .82
އެހެން ގޮަތކަށް ާސބިތުކޮށްނުދެވޭހާ ، މަސްވެރި އުޅަނަދކުން ފެންނަ މަސް

ހިނދަކު ބެލެވޭނީ މި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ތެރޭަގިއ 
 ހިފާފައިވާ މަސްކަމުަގއެެވ.
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މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިެދއްގެ ދަށުން ހިންގާއެްއވެްސ  )ށ(  
ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލު ހިންގި ތަނާމެދު ސުވާުލ ، އިޝަރީޢަތެއްގަ 

ތަންފީޛުުކރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އުަޅނދު ނުވަތަ ، އުފެދިފައިވާނަމަ
އެއަރކްރާފްޓްގެ ކަމާގުޅޭ ޮލގް ފޮތުގެ އެންޓްީރގަިއވާ ތަން ުނވަތަ ތަންފީީޛ 
އުޅަނދެއް ނުވަތަ ެއއަރކްރާފްޓެްއގަިއވާ ރަސްމީ ރެކޯޑުތަކުަގިއ 

ށްފަިއވާ ތަން ބެލެވޭނީ އެހެން ގޮަތކަށް ާސބިތުކޮށްނުދެވޭހާ ބަޔާންކޮ
 އެ ޢަމަލެއް ހިނގި ތަން ކަމުގަެއވެ.، ހިނދަކު

ލޮގް ފޮތުގެ އެންޓްރީ ނުވަތަ ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އުޅަނުދ  )ނ(  
ނުވަަތ  ،ނުވަތަ ެއއަރކްރާފްްޓގެ އެޫނންވެސް ރަސްމީ ެރކޯެޑއްެގ ޮކޕީއެއް

އޮފިސަރު ތައްަގނޑުޖަހައި ޞައްަޙކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ތަންފީޛީ 
 އެންޓްރީގެ ަބއި މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ހެކީގެ ގޮތުަގއި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަާވއިދުތަުކެގ  )ރ(  
އުޅަނދަާކ  ،ދަށުން ހިންގޭ އެއްެވސް ޝަރީޢަތެއްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި 

މަްސވެރިކަުމގެ ޙަަރކާތްތަކުަގއި ހިންާގ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ނުކޮްށ ، ގުިޅގެން
އެ އުޅަނުދގެ ވެރިފަރާތާިއ އޮޕަރޭޓަރާިއ ، ދޫކޮށްލާ ކަމެއް ބެލެވޭނީ

މާސްޓަރުވެސް ހިންގި ޢަމަލެއް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމެއްގެ ގޮުތގަެއވެ. 
ން ހަދާ ގަވާިއދެއްގެ ދަށުްނ މި ޤާނޫނުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށު

ބެހެއްޓުމަށް ލާޒިމްވާ ލިޔުމެްއ ލިޔަންޖެހޭ އެންޓްރީއެއް ނުަވތަ އެނޫންވެްސ 
ޗާޓެއް ުނވަތަ އެނޫން ލިޔެިކޔުމެއް ނުަވަތ ، ފާހަގައެްއ ނުވަތަ ޮލގެއް 

މަސްވެރި އުޅަނދުގެ ޙަރަކާްތތައް ރެކޯޑުކުރުމަށް ބޭނުންޮކށްފައިވާ ތަކެިތ 
ނދެްއގެ ެވރިފަރާތާއި އޮޕަރޭޓަރާއި މާްސޓަރުގެ ތަކެިތ އެ އުޅަ، ބެލެވޭނީ

 ކަމުގަެއވެ.
މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިަދކާ ޚިލާފުވުމުން ހިންގޭ  )ބ(  

އެްއވެސް އިޖުރާއަތެްއަގއި ބެލެވެމުންދާ މައްސަލަިއގަިއ ހިމެނޭ މަސް 
ންކަމަްށ ނަގާފަިއވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަކނުޑގެ ސަަރޙައްދަކު

ތަންފީޛީ އޮފިސަރު އެކަީށގެންވާ ސަބަބުތަކަށް ބިނާކޮށް ، ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތަށް 
ބެލެވޭީނ ، އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްނުދެވޭހާ ހިނދަކު، ހެކިބަސްދިނުމުން

 އެ މަހެއް ނަގާފަިއވަނީ އެ ަސރަޙައްދަކުންކަމުަގެއވެ.
ވާއިަދކާ ޚިލާފުވުމުން ހިންގޭ މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަ )ޅ(  

އެ ފަރާަތކީ އެ އުޅަނދެްއގެ ވެރިަފރާތް ނުވަތަ ، އިޖުރާއަތެްއަގއި

އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ މާސްޓަުރަކން ނުވަތަ ނޫންކަމަށް ބަޔާްނކޮށް މަޢުލޫމާތު 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1114 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

 50 

ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން ދޭ މަޢުލޫމާތަކީ އެހެން ގޮތަކަށް ާސބިތުކޮށްނުދެވޭާހ 
 ތުކަމަށް ބެލެވޭނެއެެވ.ތެދު މަޢުލޫމާ ،ހިނދަކު

، އެްއވެސް މީހަކު ނުވަތަ އެއްވެސް މީހެްއގެ ފަރާތުން ހަދާފައިވާކަން  )ކ(  
ެރކޯޑެއް ުނވަަތ ، ބެހެއްޓިކަން ނުވަތަ އުފެއްދިަކމަށް ދައްކުވައިދޭ ލޮެގއް

މި ޤާނޫނު ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ، އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތެއް
އެހެން ގޮތަކަށް ާސބިތުކޮށްނުދެވޭާހ ، މަށްޓަކައިހަދާފައިވާ ަގާވއިދެްއގެ ބޭނު

، އެ މީހަކު ނުވަތަ ެއ މީހެއްެގ ހުއްދަާއެއކު ހަދާފައިވާ ، ހިނދަކު ބެލެވޭނީ
 ބަހައްޓާފައިވާ ުނވަތަ އުަފއްދާފައިވާ ތަކެތި ކަމުަގއެވެ.

 

 ބާރަވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން 

)ިދވެހިރާއްޖޭެގ  87/5ޤާނޫނު ނަންބަުރ ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު  .83 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު 
 މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( ުއވުީނއެވެ.

 87/5ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު )ހ(  .84 އިންތިޤާލީ މާއްދާތައް 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަމުެގ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ އެންމެަހިއ 

މި މާއްދާގެ )ށ( އަށް އުނިަކން ނާންނާނެ ، ތަކަކީ ލައިސަންސްތަާކއި ހުއްދަ
މި ޤާނޫުނެގ ދަށުން ދޫކޮށްފައިާވ ލައިސަންސްތަާކިއ ، ގޮތުގެމަތިން

ެއ ލައިސަންސަތަާކއި ުހއްދަތަުކގެ ބާީކ އޮްތ ، ހުއްދަތައްކަމުަގއި ބަަލއި
 މުއްދަތަށް ދެމިއޮންނާނެ ލައިސަންސަތަކާއި ހުއްދަތަެކެކވެ.

ާޤނޫނު ނަންބަރު ، )ހ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް މި މާއްދާގެ )ށ(  
)ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން ދޫކޮށްފައިާވ  87/5

      މި ާޤނޫނާ ނުވަތަ ، އެްއވެސް ަލއިސަންެސއް ނުވަތަ ހުއްދަެއއް
   ނުވަަތ ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ އެްއވެސް ގަާވއިދަކާ ޚިލާފުަކމަށް

  އެ ލައިސަންެސއް ުނވަތަ ހުއްދައެއް އިޞްލާޙުކުރަންޖެޭހކަމަށް ނުވަތަ 
އެ ލައިސަންސަށް ނުަވތަ ހުއްދައަށް އެްއވެްސ ޝަރުޠުތެއް 

އަންނަނިވި  ،އިތުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި 
 ކަންކަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ. 

         ، އިޞްލާޙުކުެރވޭ ނުވަަތ އިތުރުކުރެވޭ ަޝރުޠުތައް  (1)   
އެ ލަިއސަންސެއް ުނވަަތ ހުއްދަެއއް ލިބިފަިއވާ ަފރާތަކަށް 
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މިގޮތުން އިތުރުކުެރވޭ ޝަރުޠުތަކަްށ ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނީ ؛ އެންގުން
 އެކަން އެ ފަރާތަށް އަްނގާ ާތރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ހުއްދައެއް ބާޠިލުކުރުުމެގ ނިޔަތް  އެ ލައިސަންެސއް ނުވަތަ   (2)   
އޮތްކަން ެއ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ލިބިފަިއވާ ަފރާތަށް 

މި ޤާނޫނު ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ، އެންގުމާއި 
ގަާވއިދުތަުކގެ ދަށުން އެ ކަމަކާގުޅޭ ަލއިސަންސަށް ނުވަތަ 

 ން.ހުއްދައަށް އެދި އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަން އެންގު
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ނުވަތަ  (2)މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ނ(  

ާޤނޫނު ނަންބަރު ، ހުއްދަ ބާޠިލުކުރާނެކަން މިނިސްޓްރީން އަންަގއިފިނަމަ
)ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން ދޫކޮށްފައިާވ  87/5

 ގައި ބާޠިުލާވނެއެވެ.ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ިތރީގަިއވާ ޙާލަތްތަކު 
ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިްނ  (2)މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ   (1)   

)ތިރީސް(  30މިނިސްޓްރީން އެންގުން އަންާގ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
އެ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިްނ ، ދުވަސް ހަމަވާއިރު

ލިކޭޝަން ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދައަްށ އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޕް
 ނުވަތަ ؛ ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ

ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިްނ  (2)މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ   (2)   
އެ އެޕްލިޭކޝަން މި ޤާނޫނު ނުވަަތ ، އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުން

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތެގމަތިން 
 ނުވަތަ ؛ ޤަބޫލުނުކުރާކަން އެންގުމުން

ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިްނ  (2)މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ   (3)   
މި ޤާނޫނު ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ، އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުން

 ހަދާ ގަވާއިދުަތކުގެ ދަށުން ލަިއސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުުރމުން.
އަްށ )ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެިރކަމުގެ ޤާނޫނު(  87/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރ(  

ޢަމަލުކުރެވޭގޮތަށް ހަދާފައިާވ އެއްބަސްވުންަތކަކީ އެ އެއްބަްސވުުމެގ 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ، މާއްދާތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެަމތިން އުވާނުލާހާހިނދަކު

 ޢަމަލުކުރެވޭނެ އެއްބަްސވުންތަެކކެވެ. 
ޤުދުރަތީ ދިރުންތައް ހޯދައި އެއިން 

މަންފާ ލިބިގަތުމުގެ ސިޔާދަތީ 
ބިދޭ ސަރަޙައްދުތަކަށް ޙައްޤު ލި 

 ޤާނޫނު ހިނގުން 

ބައިނަލްއަޤްވާީމ ޤާނޫނާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދެްއެގ   .85
އެ ސަރަޙައްދުން ޤުދުރަތީ ދިރުންތައް ހޯދައި އެއިން މަންާފ ، ގޮތުަގއި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ

   ކޮންމެ ސަރަޙައްދަކަްށ ލިބިގަތުމުގެ ސިޔާދަތީ ޙައްުޤ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައިާވ 

 މި ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ.
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މި ޤާނޫނުެގ  ،މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ހިނދަކު )ހ(  .86 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 
 ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތްއ ހަދާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

"ފްެލްގ  ،ވީނަމަެވސް މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(  
ސްޓޭޓް" އާއި "ޕޯޓް ސްޓޭްޓ" ެގ ކޮންޓްރޯލް ހިންގުުމެގ ަގވާއިދުަތްއ 
ހަދާނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފަިއާވ 

ނޑުެގ ސަރަޙައްދުެގ  ،ސަރުކާރުގެ ވުޒާާރއިންނެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަ
ތެޮޔ ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޭޅ ، އެޅުމާއި  ތެރޭގައި މަްސވެރި އުޅަނދުަތކަށް ތެޔޮ

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާގުޅޭ އެންމެހަިއ ގަާވއިދުތަެކްއ ، ގަާވއިދުތައްފަދަ
ހަދާނީ ތިމާވެށީގެ ކަންކަުމގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ ޙަވާލުކޮށްަފއިާވ ސަރުކާުރެގ 

 ވުޒާާރއިންނެވެ. 
މި ޤާނޫނަށް ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަާވއިދުތައް  )ނ(  

)ތިެނއް( މަސް ުދވަހުގެ ތެޭރަގިއ  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 ދިވެހިސަރުކާުރގެ ެގެޒޓުގައި ާޝއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ.، ހަދައި

ތަޞްދީޤުކޮްށ ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .87 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނނެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެ 

އަންނަނިވި ލަފްޒުތަާކިއ ، މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު   .88 މާނަކުރުން 
އެ ލަފްޒުތަާކއި ޢިބާރާތްަތކަށް ތިރީަގއި ދީފަިއާވ ، ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ

 މާނަކުރުމެވެ.
 ހުރި ޙަރަކާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ:"މަސްވެރިކަމާ ގުޅުން )ހ(  

ނުޑަގއި ދުއްވާ އުޅަނދަކަށް   (1)    މަސް ނުވަތަ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ކަ

ނޑުަގިއ  ،ގެންދިއުމަށް ުނވަތަ މަސް ުނވަތަ އެފަދަ އުފެއްދުމެްއ ކަ

ދުއްވާ ުއޅަނދަކުން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމަްށ 

 ؛)ޓްރާންޝިޕްކުރުން(

ވަގުތުން ފެިށެގން ނުވަތަ މަސް ނަގާ ަވގުތުން  މަސް ބާނާ  (2)   

ނުވަަތ  ،ފެށިގެން އެްއ ތަނުން އަނެްއ ތަނަށް މަސް ގެންދިއުން

 ؛މަސް ހަލާކުނުވާ ގޮތަށް ރަްއާކކުރުމަށް

ނުޑގެ ސަރަޙައްދުތަކުން ނަގަިއގެން ެއއްގަމަްށ   (3)    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

އުެފއްދުންތަްއ  މަހާއި މަހުގެ، ފުރަތަމަ ގެނެވޭ ަވގުތާ ހަމައަށް

 ؛ޕްޮރސެސްކުރުމަށް، ގަތުމާއި، ރައްކާކުރުާމއި
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 ؛މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ެއކްސްޕޯޓްކުރުމަށް  (4)   

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ތެޔޮ އެޅުން ުނވަަތ ތެޮޔ   (5)   

ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ މަސްވެރިކަމުގެ ޙަަރކާތްތައް ހިްނގުމަށް 

ށްޓަކައި ެއއްވެސް ޙަރަކާެތއް ނުވަތަ ޚިުދމަތެއް އެއްބާރުލުން ދިނުމަ

 އަދި ؛ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

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

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއއްވެސް ަމސައްކަެތއް ކުރުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ 

 މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ތައްޔާުރވުމަށް.

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ، ރކުރުން" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ "އެުކއަކަްލޗަ )ށ(  

ނޑުގެ ސަރަަޙއްދުތަކުގެ ތެރޭަގއި  ، ސަރަޙައްދުަގއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ގެންުގެޅ ، އާާލކޮށް ،ދިރުަވއި ،ފެނުގެ ދިރުންހުރި ވަސީލަތްތައް ވިއްަސއި

 ބޮޑުކުރުމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޭޖެގ ، ެއވަނީ "އެުކއަކަްލޗަރގެ އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައި )ނ(  

ސަރަޙައްދުަގއި ހުރި އެކުައަކލްޗަރކުރާ ތަނެއްަގއި ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނުޑގެ ސަރަަޙއްދުަގއި އާާލކުރަމުންގެންދާ ުނވަތަ އާލާޮކށްފައިވާ ދިޭރ  ،ކަ

 ުނވަތަ މަހާ ގުޅިފަިއވާ ބާވަތްަތަކށެވެ. ،ނުވަތަ މަރުވެފަިއވާ މަސް

އެްއގަމާިއ ، ސަރަޙަްއދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"އެުކއަކަްލޗަރކުރާ  )ރ(  

ނޑު ހިމެނޭ ގޮތުން ނޑު ބޭުނމެއްގެ ގޮުތގަިއ ، ކަ އެ ސަރަޙައްދުގެ މަިއގަ

އަދި އެ ސަރަޙައްދުަގިއ  ،އެުކއަކަލްޗަރކުރުންކަމަށް ަކނޑަައޅާފަިއވާ

އެުކއަކަލްޗަރކުރުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ވަކި ޚާްއަޞ 

 ިދެވހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސަރަޙައްދަަކށެވެ.، އަޅާފަިއވާ ފިޔަވަޅުތަެކއް

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ، "ތަންފީޛީ އޮފިސަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ބ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  57ގަާވއިދުތައް ތަންފީުޛކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ކޮންމެ އޮފިަސރަކަށެވެ.  ކަ

، ރޭޓަރީ މަްސެވރިކަން" ކަމަށް ބުނެަފއި ެއވަނީ"އެކްސްޕްލޮ )ޅ(  

އެ ާބވަުތެގ ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވކި މަސްވެިރކަމެއް ތަޢާރުފުކުރުމުގެ ކުރިން 

މަސްވެރިކަމަކީ އިޤްތިާޞދީގޮތުން ފީސިބަލް މަސްވެރިކަެމއްޯތ 
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ނޑައެޅިަފިއވާ ަވކި މުއްދަތަކަށް ކުރާ ަމސްވެރިކަމަެށވެ.  ޓެސްޓުކުރުމަށް ކަ

، "މަސް" ނުވަަތ "މަސްވެިރަކމުގެ ދިރުންތައް" ކަމަށް ުބނެފައި ެއވަނީ )ކ(  

ނުވަތަ ނެތް  ،ނުވަތަ މަހެއްގެސިފަެއއް ހުރި، ޖަނަވާރެއް ނުވަތަ ގަެހއް

ނުޑގައި އުޭޅ  އެްއޗެއް ނަަމވެސް ފެނުަގިއ ނުވަތަ ލޮނުގަިއ ނުވަތަ ކަ

ަގއި މައިކަށިހުރި މި މާނައިގެ ތެރޭ ، އެންމެހައި ދިރޭ ތަކެއްޗަެށވެ. އެގޮތުން

ކަކުނި އަިދ ، އިހި، ވެލާ ، ޝެލްފިޝް،ނުވަތަ މައިކަށި ނެތް ދިރޭ ތަކެތި

 ފަންޏާއި ބިސް ހިމެނެއެވެ. ،ބުނެވިދިޔަ ދިރޭތަކެތީގެ ޅަ ެއްއޗެއްާސއި

، ބިންބިމާއި، "މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )އ(  

 އަދި އެ ތަނެްއގައި:، ންޢިމާރާތްތަކާއި އެނޫންވެސް ަތންތަ

، ާސފުކޮށް، މަސް ނުވަތަ އެުކއަކަްލަޗރގެ އުެފއްދުންތައް  (1)   

ނޑުކޮށް ، ފިނިކޮށް، ބަންދުކޮށް  ،ިހއްަކއި، ލޮނުއަޅައި، ގަ

އެނޫންވެސް އެހެްނގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭާއއި ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުަގިއ 

 ނުވަތަ ؛ ވިްއކުމަށް ތައްޔާުރކުރާ ތަންތަން

، ހިއްަކއި، ދަޅުަގއި ބަންދުކޮށް، ކޮށް ނުވަތަ ޕެކެުޓކޮށް ބަންދު  (2)   

ަގނުޑކޮށް ނުވަަތ އެޫނންވެްސ ، ފިނިޮކށް، ލޮނުައޅައި ، ސާފުކޮށް

އެހެންގޮތަކަށް ދިވެހިާރއްޖޭާއިއ ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވިްއކުމުެގ 

މަސް ނުަވތަ އެކުައކަލްޗަރގެ އުެފއްދުންތަްއ ، ބޭނުމަށްޓަކައި

 ބަހައްޓާ ތަންތަން. ރައްކާކޮށްަފއި

ފަރުދެއް ނުވަަތ ، "ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ވ(  

ރައްޔިތުން ރަށު ފެންވަރުަގއި ހިންގާ މަހާއި މަހުގެ އުފެއްުދންތައް އުފައްާދ 

 ތަންތަނަށެވެ. 

، ފިނިކޮށްފައިވާ، "މަހާއި މަހުގެ އުެފއްދުންތަްއ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )މ(  

ނޑުކޮށްފަިއވާ ލޮުނ ، ިހްއކާފައިވާ ، ދަޅުގަިއ ބަންދުކޮށްފަިއވާ، ފިނިކޮށް ގަ

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮަތކަްށ އުފައްދާފައިާވ ، ފިނިކޮށްފަިއވާ، އަޅާފަިއވާ

 މަހުގެ ނުވަތަ އެުކއަކަްލޗަރގެ އުފެއްދުމަށެވެ.

 "މަސްވެރިކަންކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ: )ފ(  

 ؛މެރުަމށާއި ބޭނުމަށް މަސް ހޯދުން، ނެގުމަށާއި ،ހިފުމަށާއި  (1)   
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ނުވަތަ މެރުމަށް ، ނެގުމަށް، ހިފުމަށް، މަސް ހޯދުމަށް  (2)   

 ؛މަސައްކަތްކުރުން

މެރުން ، ނެގުން، ހިފުން، އެކަންކަުމގެ ނަތީޖާއަކީ މަސް ހޯދުން  (3)   

ނުވަތަ މަސް ބޭނުންކަމުަގއި ހިމެނޭ އެނޫންވެސް އެހެން 

 ؛ންޙަރަކާތްތައް ހިންގު

މަސް ޖަމާކުރުވުމަށް ބޭުނންކުރާ ، "ރޭޑިއޯ ީބކަން" ހިމެނޭގޮތަށް   (4)   

ހޯދުން ، އާލާތް ނުވަތަ އެގްިރގޭޓްކުުރމާގުޅޭ ސާމާނު ބެހެއްޓުން

 ؛ނުވަތަ އަނބުރާ ހޯދުން

     މޫދުގައި ުނވަތަ ަކނުޑގަިއ ނުވަތަ ރަެށއްެގ ެއއްަގމުަގިއ   (5)   

   ،ވަނަ ނަންބަރާއި( 2، )( ވަނަ ަނންބަރާއ1ިމި މާއްދާގެ )

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ބުެނފައިާވ 4ވަނަ ނަންބަރު ުނވަތަ )( 3)

އެްއވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންުގމަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ެއއްެވްސ 

 ކަމެއް ހިންގުން.

      ، "މަސްވެރިކަުމގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ދ(  

ހިންަގިއ ، ގުިޅގެން މަްސވެރިކަން ާރަވއިމި ޤާނޫނުގެ ތިން ވަނަ ބާާބ 

 ބަލަހައްޓައި އަދި ތަރައްީޤކުުރމާގުޅޭ ޕްލޭނަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ، "މަސްވެރިކަން ރާަވއި ހިންުގން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ތ(  

ނުޑެގ  ނުޑގެ ސަރަޙައްދުތަުކަގއި އުޅޭ ފެނުގެ ނުވަތަ ލޮނުގެ ނުވަތަ ކަ ކަ

ބޭނުންކުރުމާއި ، ޙިމާޔަްތކުރުމާއި ، ބެެލހެއްޓުމާއި ދިރުންހުރި ވަސީލަތްތައް

 އަދި ތަރައްޤީކުރުމަށެެވ.

މަސްވެރިކަމަްށ ، "މަސްވެރިކަންކުާރ ުއޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ލ(  

ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ ޢާންމު 

ިރކަމާ ގުޅުންުހރި ޙަރަކާތެްއ ގޮތެްއގައި މަްސވެރިކަން ުނވަތަ މަސްވެ

ނޑު ބޯެޓްއ ، ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތެއްގެ އެްއވެސް ުއޅަނދެއް ކަ

 ނުވަތަ އެނޫންވެސް އުޅަނދަަކށެވެ.

 "ބޭރުގެ ުއޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ: )ގ(  
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  ބޭރު ޤައުމެއްަގއި އެ ޤައުެމއްގެ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަުކގެ ދަށުން   (1)   

 ނުވަތަ ؛ ަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮްށފައިވާ އުޅަނދުއެ ޤައުމެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ   (2)   

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާޫނނުތަކުެގ  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީކުރަން ލާޒިމްނުވާ އުަޅނދު.، ދަށުން

ބޭުރ ޤައުމެްއގަިއ ، ބުނެފައި އެވަނީ "ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދު" ކަމަށް  )ޏ(  

ނުވަތަ އެއް ތަނުން އަނެއް  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މަްސެވރިކަންކުރާ

 ތަނަށް މަސް އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށެވެ. 

ިހންގައި ބެލެހެއްޓުާމގުޅޭ ަބއިނަލްއަޤްވާީމ ، "މަސްވެރިކަން ާރވައި  )ސ(  

ދިވެހިރާއްޖޭން ބައިވެިރވެފަިއާވ ، އެވަނީފިޔަވަޅުަތއް" ކަމަށް ބުނެފައި 

، ނުވަތަ މެންބަރެއްކަމުަގއި ނުވިޔަސް ދިވެހިާރއްޖޭން އެްއބާރުލުން ދޭ

ބައިނަލްއަޤްވާީމ ނުވަތަ ސަަރޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާ ުނވަތަ އިްނތިޒާމެއް ުނވަތަ 

މަސްމަހާމެހި ޙިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ، އެރޭންޖްމަންޓަކުން

ންގައި ބެލެެހއްޓުމާ ގުޭޅގޮތުން އެކަަށއަޅާފަިއވާ ުނވަތަ ޢަމަލުކުާރ ހި، ރާވައި 

 ފިޔަވަޅުތަކަެށވެ.

ައންރެގިއުލޭޓެޑް ފިޝިްނގ" ަކމަށް ބުނެފައި ، އަންރިޕޯޓެޑް ، "އިލީގަލް  )ޑ(  

، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަުކގަިއ މާނަކުރެވިފަިއވާ ގޮތަށް ، އެވަނީ 

ގައި ބެލެހެއްޓުާމގުޅޭ ަބއިނަލްއަޤްާވީމ ހިން، މަސްވެރިކަން ާރވައި 

މަސްވެރިކަމާ ، ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފަށް ކުާރ އެންމެހައި މަސްވެރިކަމާއި 

 ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތަކަެށވެ.

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ، "ދިވެހިރައްޔިތުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ޒ(  

 ބުނެފައިވާ މާނައިގަެއވެ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ދިވެހިަރއްިޔތުން ކަމަށް

       ބޭުރ ޤައުމެްއގަިއ ، "ދިވެހި އުޅަނދު" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ )ޓ(  

އެ ޤައުެމއްަގއި ޢަމަލުކުެރވޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަޖިސްަޓރީކޮށްފައިނުާވ 

އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަިޖސްޓަރީކޮށްފަިއވާ 

 .އުޅަނދަށެވެ
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ނޑުގެ ސަަރޙައްދުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ )ޔ(   ޤާނޫުނ ، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނުޑގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެޭހ ޤާނޫނު( ގަިއ  96/6ނަންބަރު  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަ

ނާޑިއ  ނޑާއި ާއކިޕެލެޖިކް ކަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެތެރޭ ކަ

ނޑު އަދި ޚާްއޞަ އިޤްތިޞާދީ ނޑަށެވެ. ސަރަޙައްދީ ކަ  ކަ

 ، މަްސވެރިކަންކުރާ އުޅަނދެްއގައި ، "މާސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ޕ(  

 އެ ަވގުތަކު ހުރި އެންމެ އިްސ ޒިންމާ ޙަވާލުވެފަިއވާ ފަރާތަެށވެ.

އެުކއަކަްލޗަރކުުރމުގެ ކަންކަްނ ، "މިނިސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ޖ(  

ންމެހައި ކަންކަމުގެ ޒިންާމ ޙަވާލުވެފަިއާވ ހިމެނޭގޮތުން މަސްވެރިކަމާގުޭޅ އެ

 ވަޒީރަެށވެ.

އެުކއަކަްލޗަރކުުރމުގެ ކަންކަްނ ، "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ޗ(  

ހިމެނޭގޮތުން މަސްވެރިކަމުެގ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ 

 ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ސަރުކާުރގެ ުވޒާރާއަެށވެ.

މާސްޓަރު ، ާޗޓަަރރ، ވެރިފަރާތް، " ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"އޮޕަރޭޓަރު )ހހ(  

އަދި އެ އުޅަނދު ުދއްަވިއގެން ހޯދާ އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ ާމލީ ފައިދާ ލިޭބ 

އެ އުޅަނދު ހިންގުމަށް ، އެ އުޅަނދާ ޙަވާލުވެހުރި، ފަރާތް ހިމެނޭގޮތުން

ޒިންމާކުރެވިަފއިވާ ނުވަަތ އުޅަނދަށް އިރުޝާދުތަްއ ދޭ ނުވަތަ 

 ޓްރޯލްކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.ކޮން

ވެރިފަރާުތގެ ވާޖިބުތަާކއި ޒިންމާަތްއ ، "ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ށށ(  

    ނުވަަތ ، އަދާކުރާ ުނވަތަ ވެރިފަރާތުެގ ޙައްޤު ލިިބގެންާވކަމަށް ބުނާ

އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ހައިިސއްޔަތުން ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުްނ 

ގަިއވިަޔސް ވެރިފަރާުތެގ ބާރުތަކާއި ވާޖިބުތަްއ އަދާކުރުމުެގ ކަމު

ވެރިފަރާތާ އެހެން ފަރާތަކާ ގުޅިފަިއާވ ، އިލްތިޒާމްތައް ޤަބޫލުކުރާ ފަާރތާއި

، ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ މެނޭޖަރ ،ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް

 ޑިރެކްޓަރ ނުވަތަ ެސކްރެޓަީރއަށެވެ.

ޠަބީޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ، ތް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"މީހުން" ނުވަތަ "ފަރާ )ނނ(  

ޝަޚްޞަށެވެ. "ދިވެހިަރއްޔިުތން" ނުވަތަ "ދިވެހިން" އަްށ ޙަވާލާދެވޭއިުރ 

 ޠަބީޢީ ޝަޚްޞާއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު ހިމެނޭނެއެވެ.
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"މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ނުވަތަ ކުޅިވަުރގެ ގޮތުަގއި ކުރާ މަސްެވރިކަން" ކަމަށް  )ރރ(  

އަމިއްަލ ބޭނުމަށާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން މަންފާ ، ނީބުނެފައި ެއވަ

އެްކސްޕޯރޓުކުރުންފަދަ ބޭނުމެއް ނުހިމެނޭގޮތަށް ، ހޯދުމަށްޓަކައި ިވއްކުން

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ގޮތުންނާއި ކުޅިވަެރއްގެ ގޮތުން ކުރާ މަސްވެރިކަމަާށިއ 

ރަްށ ސީދާ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ނުވަތަ ކުޅިވަ، އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން

 އަމާޒުކޮްށގެން ެއއްެވސް ޙަރަާކތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮްށދިނުމަށެވެ.

ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ސަރަޙައްީދ ޖަމްޢިއްޔާ" ، "މަސްވެރިކަން ރާަވއި )ބބ(  

ދުރު ހިސާބުތަކަށް ހިޖުރަކުރާ މަހުެގ ، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ބެލެހެއްޭޓ ސަރަަޙއްދުގެ ތެޭރގަިއ  ަޤއުމީގޮތުން ަމސްވެރިކަން، ސްޓޮކްތަާކއި

ނޑުަގއިެވސް ުއޅޭ މަހުގެ ސްޓޮާކއި އަދި މާަކނޑުަގއި އުޭޅ ، އަދި މާކަ

ބެލެހެއްޓުމާުގޭޅ ފިޔަވަޅުތަްއ ، އެނޫން ބާވަތްތައް ޙިމާަޔތްކުރުމާއި

އަދި ބެލެހެއްުޓން ވިލަރެސްކުރުމުގެ ޒިންމާ މަތިކުރެވިފަިއވާ ، އެކަށަެއޅުމާއި

އަށްވުރެ ިގނަ ޤައުމުތައް ހިމެނޭގޮތުން އުފައްދާފަިއާވ ތިނެއް ނުވަތަ އެ

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްާޔއަެށވެ.

ބާނާ ، "އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކުރާ ަމސްވެރިކަން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ  )ޅޅ(  

ނުވަތަ ހިފާ މަހަކީ މަސް ބާނާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއިްނ 

އަދި އަމިއްލަ ޮގތުން ނުވަތަ  ،ރާސީދާ ކެއުމަށް މަސް ބޭނުންކު

މެދުވެރިއެއް މެުދވެރިކޮށްނަމަެވސް ވިޔަފާީރގެ ނުވަތަ އުފެްއދުންތެރިކަމުެގ 

އެްއވެސް ބޭނުމަކަށް އެ ަމސްވެރިކަމުން ބާނާ މަސް ވިްއކާ ނުލާ 

 މަސްވެރިކަމަށެވެ.

، "ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮުތގައި ބޭނުންކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ކކ(  

އިޤްތިޞާދީ އަދި ސަގާީފ ދުޅަހެޔޮކަްނ ، ހުންނަށް އެމީހުންގެ އިޖްތިމާޢީމީ

ނުޑގެ ، ތިީރގަިއވާ ކަންކަން ކުރުމާެއކު، ލިއްބައިދިނުމަށްޓަކައި  ކަ

 އިތުރުކޮށް އަދި ތަރައްޤީކުރުމަށެވެ.، ޭބނުންކޮށް، ވަސީލަތްތައް ބަލަހައްަޓއި

ނޑުެގ މުސްތަޤުބަލުގެ ޖީލުތަކުގެ ބޭނުންތައް ފުއް (1)    ދޭނެ ގޮތަށް ކަ

 ؛މުއްސަނދިކަން ދެމެހެއްޓުން

ނުޑގެ މާޙައުލުން މަސްވެިރކަންކުރުމުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެިރ  (2)    ކަ
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އެފަދަ ކަންކަމަށް ފަރުވާ ، އަސަރުތަކުން އެްއކިބާވުާމއި 

 ؛ހޯދައިދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ ައސަރުތައް ކުަޑކުރުން

އިޤްތިޞާދީ ، ންނަށް އެ މީހުންގެ އިޖްތިމާޢީދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތު (3)   

ަކނޑުެގ ، އަދި ސަގާފީ ދުޅަހެޔޮކަްނ ލިއްބައިދިނުމަށްޓަކައި

އިތުރުކޮްށ އަދި ، ބޭނުންކޮށް، ވަސީލަތްތަްއ ބަލަހައްޓައި 

 ތަރައްޤީކުރުން.

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ، "ސަރަޙައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ )އއ(  

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ދިވެހިރާއްޭޖެގ  3ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

 ސަރަޙައްދަށެވެ.

މި ޤާނޫނުަގއި ކުށެއް ކަމަށް ، "ކުށް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ  )ވވ(  

ނަޑއަޅާފަިއވާ  އިދާރީ ކުށްަތކަށެވެ.، ކަ

ގިނަ ދުވަހަށް ، "މަސް ޕްރޮސެސްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )މމ(  

ޓަކައި ެޕކެޓްކުުރމަށް ނުވަތަ ބަންދުކުރުމަށް ނުވަތަ މަހަށް ބެހެއްޓުމަކަށް

 އެްއވެސް ާބވަތެްއގެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަަކށެވެ.

މަސް ރައްކާތެރިޮކްށ ، "އަިއސްޕްލާންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ފފ(  

 ޓަކަިއ ތާޒާކަންމަތީ ބެހެއްޓުމަށްޓަަކިއ ބޭނުންވާ ައއިސް ަތއްޔާުރކުރުމަށް

ނޑައަާޅ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ތަންތަނަށެވެ.  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

މަސްެވރިންގެ އަތުްނ ، "އޮފްޝޯރ ޕްލެޓްފޯމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ދދ(  

ުނވަތަ މަްސ ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ނުވަަތ މަސްވެރިކަންުކާރ ، މަސް ގަތުމަށް

ްއ ދިނުމަށްޓަކައި އުޅަނދުފަހަރަކަށް ބޭނުންާވ އެހެންވެސް ޚިދުމަތެ

ނުޑގެ ސަރަަޙއްދުަގއި ޤާއިމުުކާރ  އަތޮޅުތަުކގެ އެތެރެވަރިން ބޭުރގަިއވާ ކަ

 ވަސީލަތަށެވެ.

ކަމަާކގުޅޭ ުފރިހަމަ ސާފު  ،"ޕްރިކޯޝަނަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ތތ(  

އެ ކަމެއް ބޭނުންވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ، މަޢުލޫމާތު ނެތި

 ަކންތަކަށެވެ. ހިނގާފާނެކަމަށްޓަކައި ކުރާ

ސައިންޓިފިކް  ،"ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯޗް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ލލ(  

ދިރާސާތަކުގެ އަީލގައި ހޯދާފައިވާ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނެތް ޙާލަތުގައި 
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ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަްއ ، ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ޔަޤީންކުެރވިފައިުނވާ ހިނދުގައި

ފިޔަވަެޅއް ނާަޅިއ ، އިން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވި ހަމަތަކުގެ ތެރެ

ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ރިޢާޔަްތކޮށް ޤުދުރަތީ 

 ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ިފޔަވަޅުަތކެއް އެޅުމަށެވެ.

ގުޅިލާމެހިފައިާވ  ،"އިކޯިސސްޓަމް އެޕްރޯޗް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ގގ(  

އަދި ބެލެެހއްޓުމުގެ ިނޒާމެްއގެ ތެރެއިން އައްސޭރިފަާށިއ  ހިންަގއި، ރާވައި 

ނުޑގެ ސަރަޙައްުދގަިއވާ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް އަދި މާޙައުލީ ނިޒާމު  ކަ

 ރައްކާތެރިކޮށް އެ ވަސީލަތްަތުކގެ ދެމެހެއްޓެނި ބޭނުން ހިފުމަށެވެ.

، "އިކޯިސސްޓަމްގެ ޖެނެިޓކް ޑަިއވަރސިޓީ" ކަމަށް ބުެނފައި ެއވަނީ )ޏޏ(  

މާޙައުލީ ނިޒާމުގަިއވާ ދިުރންތަކުގައި ޖެނެޓިކް ުނވަަތ ޖީންތަކުގެ 

 ސިންދަފާތުކަމަށެވެ.

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެްއ ، "ހޮޓް ޕަރސޫޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  ))ސސ  

ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތަކުން 

 ރެވޭ ފަރާތް ުނވަތަ ފަރާތްތައް ފަހައި ދުްއވުމަށެވެ.ކުށުގެ ތުހުމަތުކު

"ޑޮކްޓްރިން އޮފް ކޮންސްޓްަރކްޓިވް ޕްރެސެންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ  )ޑޑ(  

އައްސޭރިފަުށގެ ަގއުމެއް )ޯކސްޓަލް ސްޓޭޓް( ގެ ޤާނޫނީ ބާރު ހިނގާ 

 ސަރަޙައްދުން ބޭރުަގއި އޮްތ ބޭރު ޤައުމެްއަގއި ރަިޖސްޓަރީކޮށްފަިއވާ

އެ އަްއސޭރިފަށުގެ ަޤއުމުގެ ުއޅަނދަާކ ، އުޅަނދެއް ޙަަރކާތްތެރިވަމުންަދނީ

ބޭުރ ޤައުމުަގިއ ، ނުވަތަ މަތިންދާ ބޯޓަކާ ުގޅިގެން ކަުމގަިއވާނަމަ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނުދގެ މަްއޗަށް އެ އަްއސޭރިފަށުގެ ޤައުުމެގ 

 ޤާނޫނީ ބާރު ހިންގުމުގެ ހަމައަށެވެ.

ޓޭޓް" ކަމަށް ބުެނފައި ެއވަނީ އުޅަނދު ރަޖިްސޓަރީކޮށްފައިާވ "ފްލެގް ސް )ޒޒ(  

 ގައުމަެށވެ.

ނޑުަގއި ދުްއާވ ، "ޕޯޓް ސްޓޭޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ޓޓ(   ކަ

 އުޅަނދުފަހަރަށް ބަނދަރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ނުވަތަ އެ ުއޅަނދެްއގެ 

 އެ ަވގުތަކު ބަނދަރުވެަފއިވާ ަޤއުމަށެވެ.
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