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        މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.                

 

 އުޅަނދުފަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި މަސްގަންނަ ބޭރުގެ 

 ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމްސވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2019/14މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހ)( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ވަނަ މާއްދާއިން  33ވަަނ މައްދާގެ (ށ) އާއި،  28ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި،  3

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 

ގަްނނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ މަސް[ ،ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ މި ށ)(  

 ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑުމަސް ގަުތމުގެ ލައިސަްނސް ދިނުމާބެޭހ ގަވާިއދު] އެވެ.

 މި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދު ތައް، ތިރީގައި މިަވނީއެވެ. .2 ދު ގުސަގަވާއިދުގެ މަ 

 ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުން.ކަނޑުމަްސ އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ވިޔަފާރީގެ  (ހ)  

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ކުުރމުގެ ލަިއސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ  (ށ)  

 ސަރަޙައްދުގައި ަކނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެއުޅަނދުތަކުން ބާނާ ކަނޑުަމހުގެ ބާވަތްތައް 

ަމލުކުރާނެ ގަތުމުގެ ލައިސަްންސ މަސްަގންނަ ބޭރުެގ އުޅަނދުފަހަރަށް ިދނުމުގައި ޢަ

 އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްޗަށް އޮތް ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ޤާނޫ (ނ)  

       ޖޭެގ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި އްދިވެހިރާމަތިްނ ތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ޒާމުތިއިލް

މަސްަގންނަ ބޭރުެގ  ދޫކުރާމުގެ ލައިަސންސް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ އަތުން ކަނޑުަމސް ގަތު

ކުރާނެ ހަރުދަނާ ޢަމަލު ހަމަމަގުކުރުމުގައިހިންގާ އެންމެހައި ހަރަކާތްތައް  ންފަހަރުއުޅަނދު

  އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ. 
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ކުރަން ޢަމަލުގަވާއިދަށް 

 ފެށުން

 ތާރީޚުން  ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ މި  ގައިޓުެގޒެ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް މި .3

 ފެށިގެންނެވެ.

މަސްގަންނަ ބޭރުގެ 

އުޅަނދުފަހަރަށް ދޫކުރާ 

ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ 

 ލައިސަންސް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން  (ހ) .4

 ސައްތަ( %100ހަމައެަކނި  ،ްނސަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީލައިސަކަނޑުމަސް ގަުތމުގެ 

 އެއްގޮތަށް  ޤާނޫނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތަށް ވާހިއްސާ ދިވެހިން) އިންސައްތަ

  ޏަކަށެވެ. ކުންފުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  (ށ)  

 ލައިސަންސަށް  ބޭނުމަށް ގަވާއިދުގެ މިރުގެ އުަޅނދެކެވެ. މަސްގަތުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ ބޭ

މަސް ގަތުމުގައި ބޭނުންކުާރ މަސް ގަންަނ ބޭރުގެ  އެއީ ،ފަރާތް ބަލާނީ ހުށަހަޅާ އެދި

 .ގޮތުގައެވެ އޮޕަރޭޓަރުގެ ގެއުޅަނދު

ވާ ދޫކުރާ ކަނުޑމަސްގަތުމުެގ ލައިަސންސެއް ލިބިގެން ހަރަކާތްތެރި ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި (ނ)  

މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ  ،މަސް ގަންނަ ބޭރުގެ އުަޅނދުތަކަށް ގަންނަންވާނީ

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ކުުރމުގެ ޞައްޙަ ލަިއސަންސެްއ ލިބިފައިވާ މަސްވެރި ުއޅަނދަކުން 

 ބާނައިފައިވާ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް އެކަންޏެވެ. 

މަސްގަންނަ ބޭރުގެ 

 އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓަރުގެ 

 ޒިންމާތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ކަނުޑަމްސ މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑަައޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  .5

އޮޕަރޭޓަރުެގ  ލިބިގެްނ އޮޕަރޭޓްކުރާ މަްސ ގަންނަ ޭބރުގެ އުޅަނދުގެގަތުމުގެ ލައިސަންްސ 

 ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިިވ ކަންކަން ިހމެނެއެވެ.

ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަރަކާތްގެންދާ މަސްގަތުމުެގ ކުރިޔަށް މަްސ ގަންަނ ބޭރުގެ ުއޅަނދުން (ހ)  

މަސްވެިރކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު [މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގަިއ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 

އާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީއަށް މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަމުން  ]ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު

 .ކަށަވަރުކުރުންކަން ގެންދާ

    ،ތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެއްޝަރުޠުލައިސަންސްގެ  ރާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކު (ށ)  

 .ނުެގންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން ކުރިޔަށްން މަސް ގަންަނ ބޭރުގެ އުޅަނދު

 ،ދުތަކާއިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިއެ  ،ޤާނޫނާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުެގ  (ނ)  

މަސް ގަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުން  ،މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭންތަކާ އެއްގޮތަށް

 .ޢަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން
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 އި،ވާ ގަވާއިދުތަކާހަދައިފައިނުގެ ދަށުން ޤާނޫ އެ ،ޤާނޫނާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ  (ރ)  

 ބޭނުންވާ އެްނމެހަިއ އްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްމަސްވެރިކަމުެގ މެޭނޖްމަންޓް ޕްޭލންތަކާ އެ

ހަރަކާތްތެރިވާ މަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދަށް ނުވަތަ އުޅަނދުގައި  ،ވަސީލަތްތައް

 .ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ގެ ހަރަކާތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަްށ ިމނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މަސްގަންަނ ބޭރުގެ އުަޅނދު (ބ)  

ގައި ބޭރުގެ މަސްގަންނަ އުޅަނދުއާލާތެއް ނުވަތަ އާލާތްތައް  މުއާޞަލާތީކަނޑައަޅާ 

 .އެ އާލާތްތައް ަމސައްކަތް ކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން ،ހަރުކުރުމާއި

ލައިސަންސަށް އެދި 

ހުށަހަޅާ ބޭރުގެ 

މަސްވެރި 

އުޅަނދުފަހަރުގައި 

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 

 ޝަރުޠުތައް 

ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑުމަްސ އިސަްނސް ހޯދުމަށް އެދި ލަ ކަނުޑމަސްގަތުމުގެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  .6

ތައް ފުރިހަމަވޭޯތ ޝަރުޠު ގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ މަސްގަންަނ ބޭރުގެ އުަޅނދުގައި އަންަނނިވި

 މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކަށަވަރު ކުރަން ވާނެއެވެ.

ެގ ޓްރިކް ޓަނުމެ(ފަސްަސތޭކަ)  500 ެގ ގޮތުގަިއ މަދުވެގެން ޖުގްރޮްސ ޓަނޭ އުޅަނދުގެ (ހ) 

 ކެޕޭސިޓީ ހުރި އުޅަނދަކަށްވުން.

 ޤާނޫނާއި  ،ނެތި ކުރުމެއްރިޕޯޓު އަދި ،ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާއި ޤާނޫނާއި (ށ)  

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ުނވަތަ  ،ަމސްވެރިކަމުގަިއ ހަރަކާތްތެރިވެގެން ކުރާ ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ

ރިކަާމ ގުޅުންހުރި ހަރަކާެތއް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކޮށްގެން ނުވަތަ މަސްވެ

އެއްވެްސ ނުވަަތ ޖިނާީއ ކުށެއްގަިއ އެއްވެްސ ސިފައެއްގައި ަބއިވެރިވެގެން  ހިންގައިގެން

ކޮށްފައިވާ ޓުނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާީމ ަޖމްޢިއްޔާއަކުން ލިސް މެއްގެ އިދާރާއަކުންޤައު

 .އުޅަނދެއް ކަމުގައި ނުވުން

 އަދި ،ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއިވެރިފަރާތަކީ  އުޅަނދުގެ (ނ)  

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިަކމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެގެން ނުަވތަ  ކުރާ ކުރުމެއްނެތިރިޕޯޓު

ގުޅުންހުރި ހަރަކާތެްއ  ވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަމާ މަސްވެރިކަްނ ކުރުން ނުވަތަ ގަ

އެއްވެްސ  ކުށެއްގަިއ އެއްވެްސ ސިފައެއްގައި ަބއިވެރިވެގެން ނުވަަތ ޖިނާއީ  ހިންގައިގެން

ކޮށްފައިވާ އަޤްވާީމ ަޖމްޢިއްޔާއަކުން ލިސްޓުނުވަތަ ބައިނަލް މެއްގެ އިދާރާއަކުންޤައު

 ؛ކަމުގައި ނުވުން އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރު

ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުާވ އެހެން އެއްވެސް ޤައުމަުކން މަސްވެރިކަން ކުުރމަށް ދޫ (ރ)  

  .ހުއްދައެއް ނުވަތަ ލައިސަންސެއް އޮތް ުއޅަނދެއް ކަމުގައި ނުވުން

މަސްވެރިކަން ކުުރމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ފަދަ އެއްވެްސ އާލާތެއް ުހރި އުޅަނދެއް ކަމުގަިއ  (ބ)  

 ނުވުން.
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ވާ ިމންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ފައިޅައިމޯލްޑިވްސް ފުޑް އެްނޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަ (ޅ)  

އެ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ  ،ޔަގީންކަންދޭ ކަމަށްކަން ދެމެހެއްޓިފައިވާ އުޅަނދެއް ތާހިރުސާފު

 ފިކެޓެއް އޮތް އުޅަނދެއް ކަމުގައިުވން.ޓުމުއްދަތު ހަމަނުވާ ސެ

ވެރިފަރާތް  އެ އުޅަނދުގެނުވަތަ  ބޭރުގެ ަމސްގަންނަ ުއޅަނދުލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ  (ކ)  

ްނ ެއ ޤާނޫނުގެ ދަށު ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިަކމުެގ ޤާނޫނާއި ،ރަކީނުވަތަ އޮޕަރޭޓަ

   ފަރާތަކަށް  ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެހަދައިފައިވާ ގަވާއިދަކާ 

މާއި،  ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވު ފައިވާމައިވަކި މުއްދަތަކަށް ލައިސަންސް ދޫނުކުރުމަށް ނިން

ލައިސަންްސ ދޫނުކުރުމަށް ނިންމައިފައިާވ  ،އެފަދައިން ނިންމުމެއް ނިްނމައިފައިވާ ނަމަ

 މުއްދަތު ހަމަވެފައިވުން؛

ވެރިފަރާތް އެ އުޅަނދުގެ ނުވަތަ  ަމސްގަންނަ ބޭރުގެ ުއޅަނދުލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ  (އ)  

 ދަށުން ޤާނޫނުގެ  އެ ،އިނާޤާނޫ ގެ މަސްވެރިކަމުނުވަތަ ާމސްޓަރަކީ  ރަކީނުވަތަ އޮޕަރޭޓަ

           ،ޖޫިރމަނާއެްއ ދައްކަންެޖހޭ ފަރާތެއް ަނމަ ޚިލާފުވެގެންގަވާއިދަކާ  ވާހަދައިފައި

 ކައިފައިވުން. ދައް ޖޫރިމަނާއެއް  އެ

މުއްދަތަށް އުޅަނދާއި އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިންނާ ގުޅޭގޮުތން ސަރުކާރުގެ އެހެްނ  ލައިސަންސްގެ (ވ)  

 ފައިވުން. ގައިނަގަންޖެހޭ އެންެމހައި ހުއްދަތައް ނަ ކުންއިދާރާތަ

އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި މަސްވެރިަކމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތް ހިންުގމަށް އުޅަނދެއްގެ ފްލެގް  (މ)  

މަސްވެރިަކން ރާވައި ހިންގަިއ ސްޓޭޓުގެ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ނުވަތަ 

ޔާއެއްގެ ގަވާއިދަކުން ނުވަތަ އުސޫލަކުން  ހުއްދައެއް ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ސަރަޙައްދީ ަޖމްޢިއް

ެއ އުޅަނދެއްގެ ފްެލގް ސްޓޭޓުން ހުއްދަ ، ނަގަންޖެޭހ ކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ

 ވުން. ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް ކަމުގައި

ލައިސަންސަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

 [ބޭރުގެ ،ހުށަހަޅާނީއެދި  ށްސަލައިސަންކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ  ދަށުން ގެގަވާއިދު މި (ހ) .7

 ގަުތމުގެ ކަނޑުމަސް ސަރަޙައްދުގައި  ކަނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަހަރުންމަސްވެރި އުޅަނދު

 ހުށަހެޅުމަށް އެޕްިލކޭޝަން ނުވަތަ އޮންލައިން  ]ފޯމުލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަާޅ 

 .މެދުވެރިކޮށެވެ ނިާޒމު ކޮށްފައިވާމުޤާއި ނިސްޓްރީންމި

 ،ށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއިސަގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންމާއްދާ މި (ށ)  

މިނިސްޓްރީގެ  އިރުާޝދުތައްކުރަްނޖެހޭނެގޮތުގެ ޢަމަލުުޅމުގައި ހެފޯމެއް ހުށަ އެ

 މުކުރަންވާނެއެވެ. ންގައި އާޓުވެބްސައި
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 ،އެކުފޯމާއެޕްލިކޭޝަން  ،ގެ ދަށުން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު މާއްދާގެ (ހ) މި (ނ)  

 އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

    ކޮޕީ ގެ އޮިރޖިނަްލ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީއުޅަނދުެގ  މަސްގަންަނ ބޭރުގެ )1(   

 ؛ކޮޕީ) ވާަޖހައިފައި ތައްގަނޑު އެއްގޮތްކަމުގެ އަސްލާ ،ވަކީލަކު ނޫނީ(ޤާ

ރުގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނީެގ ގެ އޮޕަރޭޓަމަސްގަންަނ ބޭރުގެ އުަޅނދު )2(   

 ތައްގަނޑު  އެއްގޮތްކަމުގެ  ައސްލާ ،ވަކީލަކު ނޫނީ(ޤާ ގެ ކޮޕީރަޖިސްޓަރީ

 ؛ކޮޕީ) ވާޖަހައިފައި

ުއޅަނދަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންްޑ މަސްގަންނަ ބޭރުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ  )3(   

 ؛ސެޓުފިކެޓުސާފުތާހިރުކަމުގެ  ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ،ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ

ުޓގައި ހިމެޭނ މާތު (ޕާސްޕޯމަޢުލޫެގ ފަޅުވެރިންގެ މަސްގަންަނ ބޭރުގެ އުޅަނދު )4(   

 ؛)އާއެކުކޮޕީ ޓުގެގޮތަށް ޕާސްޕޯ

ދެ އަރިމަތިން  ،މަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުގެ ފޮޓޯ (އޭރިއަލް ފޮޓޯއަކާއި )5(   

ންބަރު ފެންނަގޮތަށް ނަގައިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ނަ ،ނަގައިފައިވާ ފޮޓޯއަކާއި

  ؛ފޮޓޯއެއް)

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  12މި ގަވާއިދުގެ  )6(   

ންކަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ބެންކް ބެ ،އިމުކޮށްފައިވާޤާކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް 

ތަކާ އެއްގޮތަށް ގެރަންޓީއެއް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާގުޭޅ ޤާނޫނު

އިމުކޮށްފައިވާ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޓަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ޤާ

 އިންޝުއަރެންސް ބޮންޑެއްގެ ލިޔުން.

ހުށަހެުޅމަށް މިނިސްޓްީރގެ ފަރާތުން ފޯމާއެުކ  ،ލައިސަންސަށް އެޭދ ފޯމުގައި )7(   

 ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު. ކަނޑައަޅާ އެހެްނ ލިޔުންތައް

މާތު މަޢުލޫ  ޞައްޙަ

 ހުށަހެޅުން 

އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ހޯދުމަށް  (ހ) .8

މިިނސްޓްރީއަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހައި އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓަރު 

 ވާްނޖެހޭނެއެވެ. މާތު ަކމުގައިމަޢުލޫ ޞައްޙަމާތަކީ މަޢުލޫ

ނޫްނ މަޢުލޫމާުތ  ަޞއްޙަބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ހ) ގަިއ (މި މާއްދާގެ  (ށ)  

ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ  އެ ،ފައިވާކަން މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ނަމަޅައިހުށަހަ

 މެދު (އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓަރު)  ށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތާސަލައިސަން  ،ކޮށްބާޠިލުލައިސަންސް 
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އެ މަްއސަލައިގައި ދައުލަތުގެ  އަޅަންވާނެއެވެ. އަދިޔަވަޅު ދާރީ ފިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އި

ދިވެހި ކުރުމަށް  ަތޙުޤީޤުމައްސަލަ  ފޯރުކޮށްދިންމާތު މަޢުލޫ ޞައްޙަ ނޫންއިދާރާއަކަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް

އެޕްލިކޭޝަނަކާ 

ގުޅިގެން އިތުރު 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުން 

 ފައިވާ ޅައިހުށަހަ އެދި ގެ ދަށުން ކަނޑުަމސް ގަތުމުެގ ލައިސަންސަށް ގަވާއިދު މި (ހ) .9

ުނވަތަ އެޕްލިކޭޝަނާއެކު  ،މާތު ފުރިހަމަނުވާަނމަމަޢުލޫގައި ހިމަނަންޖެހޭ ނުއެޕްލިކޭޝަ

 ނުވަތަ އެ އެްޕލިކޭޝަނަކާ ގުޅިގެން ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަނުާވނަމަ

މިިނސްޓްރީއަށް  ،ބޭނުންވެއްެޖނަމަ ހޯދަން ޢުލޫމާތުމަ އިތުރު ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ

 ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ) ހަތެއް( 7 ބަންދުނޫން ސަރުކާރު ،ހުށަހަޅާތާ އެޕްލިކޭޝަން

 .އަންގަންވާެނއެވެ އެކަން ލިޔުމުން  ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

 ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ ހޯދުމަށް  މާތު މަޢުލޫ އިތުރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ) ހަތެއް( 7 ބަންދުނޫން ސަރުކާރު އެދޭތާ

 އަށްމިިނސްޓްރީ މާތުމަޢުލޫ އެ އަދި. ވާނެއެވެ ފޯރުކޮށްދޭން މިނިސްޓްރީއަށް މާތެއްމަޢުލޫ އެ

 އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ބާިޠލު ލިކޭޝަންއެޕް ،ނުދީފިނަމަ ފޯރުކޮށް ތެރޭގައި މި މުއްދަތުގެ

އަދި މިފަދައިން މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން އެޕްލިކޭޝަން  .ލިބިގެންވެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް

  ލައިސަންސަށް އެދި ދެން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އައު އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ،ފޯމު ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ

މަސްގަންނަ ބޭރުގެ 

އުޅަނދުފަހަރު 

 އިންސްޕެކްޓްކުރުން 

މަސްގަންނަ ބޭރުެގ  ެއދޭ ލައިސަންސަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ  7 ގަވާއިދުގެ މި (ހ) .10

 ކަނޑަައޅާ  ފަރާތުން މިިނސްޓްރީގެ ކުރިން  ދޫކުރުމުގެ  ލައިސަންސް  އުޅަނދަކަށް

ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ  ރޭންޖަރަކު ފިޝަރީޒް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު  މިނިސްޓްރީގެ

 އިންސްޕެކްޓް ުއޅަނދެއް އެ  މެދުވެރިކޮށްކާރުގެ އެހެްނ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަުކ ސަރު

 .ކުރަންވާނެއެވެ

ލައިސަްނސަށް އެދި  އިްނސްޕެކްޝަންތަކުގައި ގެންދާކުރިޔަށް ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ (ށ)  

 ކަންޞައްޙަ މާތުގެހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަނާއެކު މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މަުޢލޫ

 .ވާނެއެވެ ކަށަވަރުކުރަން

 ދުވަހުގެ ) ފަހެއް( 5 ބަންދުނޫން ،ކުރާތާ އިންސްޕެކްޓް މަސްގަންނަ ބޭރުގެ ުއޅަނދު (ނ)  

 .ލަންވާނެއެވެއިއެކުލަވަ ރިޕޯޓު އިންސްޕެކްޝަން ތެރޭގައި

ަމސްގަންަނ ބޭރުގެ  ،އިންސްޕެކްޝަނުގައި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި (ރ)  

އެ އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓަރަށް  ަކންކަން ފާހަގަކުރެވޭޅަނދުން ރަނގަޅުކުރަްނޖެހޭ ކަމަށް އު

އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް އެ ކަންކަްނ ރަނގަޅުކުުރމަށް  ،ލިޔުމުން އެންގުމަށްފަހު
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. އަދި މިގޮތަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދޭ މުއްދަތުގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް ންވާނެއެވެދޭ

ލައިސަްނސަށް އެދި ހުށަހެިޅ  ،ނަމަންކަން ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާ އަންގައިފައިވާ ކަ

 މިފަދައިން  އަދި. ލިބިގެންެވއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ބާޠިލު އެޕްލިކޭޝަން

      އެދި ލައިސަންސަށް ،ކޮށްފިނަމަބާޠިލު ފޯމު އެޕްލިކޭޝަން ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ

 .އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ އައު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ  ދެން

 އުޅަނދަކަށްކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ގޮތުގެ މަތީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ) ރ( މާއްދާގެ މި (ބ)  

 އުޅަނދެއްގެ އެ ގޮތުގެ މަތީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި ،އަންގައިފިނަމަ

ގޮތުގެ  ނޑައަޅައިފައިވާކަ  ގައި) ނ( މާއްދާގެ މި ،ކުރުމަށްފަހު އިންސްޕެކްޝަނެއް އިތުރު

 .ާވނެއެވެ އެކުލަވައިލަން ރިޕޯޓު އިންސްޕެކްޝަން މަތީން

މަސްގަންނަ ބޭރުގެ 

އުޅަނދުތައް މޮނިޓަރ 

ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 

 ކުރުން މުޤާއި

މަސްގަންަނ   ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންސްޕެކްޝަނަށް ފަހު 10ގަވާއިދުގެ  މި (ހ) .11

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ަލއިސަންސް ދޫކުރެވޭނެ  7ގަވާއިދުގެ  ދަކީ، މިއުޅަނބޭރުގެ އެ 

އުޅަނދެއްގައި  އެ ،ނަމައުޅަނދެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފި

ވެަސލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިްސއަކާއި އިލެކްޓްރޯނިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ 

އުަޅނދުގެ އޮޕަރޭޓަރަށް  ،ކުރުމަށްހަރު އޮބްޒަރވަރ ސިސްޓަމެއް އުޅަނދުގައި

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ލޮކޭޓިންގ ޑިވަިއސްއާއި އިލެކްޓްރޯނިްކ  ވެސަލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ހިނގާ ގުޅިގެްނ ޚިދުމަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީތަކާއި  އޮބްޒަރވަރ ސިސްޓަްމ ހަރުކުުރމާ 

އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓަރެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީްނ  ހޭނީ ޒިންމާވާްނޖެ ޚަރަދުތަކަށް އެންމެހައި 

ކަނޑައަޅާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވަިއސްއާއި އިލެކްޓްރޯނިކް 

ލައިސަްނސަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ  ،އޮބްޒަރވަރ ސިސްޓަމް ހަރުކޮށްފައި ނުވާަނމަ

 މިފަދައިން  އަދިއަށް ލިބިގެންެވއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ

 ދެން  އެދި ލަިއސަންސަށް ،ކޮށްފިނަމަބާޠިލު ފޯމު އެޕްލިކޭޝަން  ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ

 .އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ އައު  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ

ޕޮޒިޓެއް ޑިސެކިއުރިޓީ 

ބެހެއްޓުން ނުވަތަ 

ބެންކް ގެރަންޓީ ނުވަތަ 

އިންޝުއަރެންސް 

 ބޮންޑެއް ހުށަހެޅުން 

މި ގަވާއިދުގެ  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކޮްނމެ ފަރާތަކުން ވެސް (ހ) .12

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ  14

(ވިހި އިންސައްތަ) އަށް ވާ އަދަދުގެ ދިވެހި ރުފިޔާގެ ސެކިއުރިޓީ  20ލައިސަންސް ފީގެ %

ކޮށްފައިވާ ބެންކެއް މުޕޮޒިޓެއް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް ޤާއިޑި

ނުވަތަ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޓަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ބެންކް ގެރަންޓީއެއް ނުވަތަ 

 އިންޝުއަރެންސް ބޮންޑެއް ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ. 
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ޕޮޒިޓް ނުވަތަ ބެންކް ގެރަންޓީ ޑިއިވާ ސެކިއުރިޓީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ (ށ)  

ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސް ބޮންޑުން ލައިސަންސްެގ މުއްދަތުގައި ަލއިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ 

ފަރާތަށް ކަނޑައެޅޭ ޖޫރިމަނާތަކަށް ވާ އަދަދުގެ ފައިސާ މިނިސްްޓރީއަށް ނެގުމަށް ނުވަތަ 

ން މަސްގަތުމަށްފަހު މަސްަގންނަ ބޭރުެގ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި މަސްވެރިންެގ އަތު

ެއ އަދަދެއްގެ ފައިސާ  ،އުޅަނދުން އަގު އަދާނުކުރާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 މިނިސްޓްރީއަށް ނެގޭނެއެވެ.

ޕޮޒިޓް ނުވަތަ ބެންކް ގެރަންީޓ ޑިމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސެކިއުރިޓީ  (ނ)  

 ބޮންޑް ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ުއޫސލުތައް މި ގަވާއިދަށް ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސް

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މިިނސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންުމ ކުރަން ވާނެއެވެ. 

ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ 

ކުރިން ކަށަވަރު 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް 

 ސަރަޙައްދުގައި  ކަނޑުގެ  ވެހިރާއްޖޭގެދި ުއޅަނދުފަހަރަށްަމސްގަންނަ ބޭރުގެ   ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި .13

 . ވާނެއެވެ ޔަގީންކުރަން ަކންކަން އަންނަނިވި  ކުރިން ދޫކުރުމުގެ  ލަިއސަންސް ގަތުމުގެ ކަނޑުމަސް 

 ގަސްތުކުރާ ބޭނުންކުރުމަށް މަސްގަތުމުގައި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އެދި ލައިސަންސަށް (ހ) 

 ތައް ޝަރުޠު އެންމެހައި ޔާންކޮށްފައިވާބަ މާއްދާގައި ވަނަ  6 ގަވާއިދުގެ މި  ،އުޅަނދަކީ

 .ކަން އުޅަނދެއް ފުރިހަމަވާ

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މަސްގަްނނަ ބޭރުެގ  10މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

އުަޅނދަކީ ލައިސަްންސ ދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ  ،އުޅަނދު އިންސްޕެކްްޓ ކުރުމަށްފަހު

 އިފައިވާކަން.އުޅަނދެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅަ

މަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް އޮބްޒާވަރ ސިސްޓަމުެގ  (ނ)  

ވީޑިއޯ ފުޓޭޖާއި، ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސްގެ ޓްރެކިންގ، މިނިްސޓްރީއަށް މެދުކެނޑުމެއް 

 ނެތި ލިބޭކަން.

ޅައިފައިވާ ލައިސަންސް ފީ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ކަނޑައަ 14މި ގަވާއިދުގެ  (ރ)  

 މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކައިފައިވާކަން.

އިންސްޕެކްްޓ  ގޮތުގެ މަތީންވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  10މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .14 ލައިސަންސް ފީ 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ލައިސަންސް ދެވިދާެނ  މި  ،މަސްގަްނނަ ބޭރުގެ ުއޅަނދަކީކުރުމަށްފަހު، 

 ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާން 11މި ގަވާއިދުގެ  ،ންއެ އުޅަނދު ނަމަ އަދި އުޅަނދެއް 

    ،ންކުރުމުމުޤާއިލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސްއާއި އިލެކްޓްރޯނިކް އޮބްޒާވަރ ސިސްޓަމް ވެސަލް 

މި މާއްދާގެ  އެ ޑިވައިސްތަކުގެ ޓްރެކިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު،
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ލަިއސަންސަށް އެދި ހުށަހެިޅ  ،ޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ލައިސަންސް ފީ ދެއްކުމަށް) ގައި ބަށ(

 ފީ  ލައިސަންސް  މުއްދަތުގައި ަކނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން އަދި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ބާޠިލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު މިިނސްޓްރީއަށް  އެޕްލިކޭޝަން  ،ނުވާނަމަ ދައްކައިފައި

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަަރޙައްދުގައި ކަނޑުމަހުގެ އުޅަނދުތަކަށް ބޭރުގެ މަސްގަންނަ  (ށ)  

ެގ ޖުއުަޅނދުގެ ގްރޮސް ޓަނޭ  ،ފީ ިހސާބުކުރެވޭނީ ގެ ލަިއސަންސް މަށް ދޫކުރާ ބާވަތްތައް ގަތު

ސަތޭކަ) ދިވެހި ރުފިޔާއާ ގުނަކުރުމުން އަންަނ  (އެއް ހާސް ހަތަރު 1400/-އަދަދު 

 ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.  އަދަދަށް ވާ

(އެއް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ)  1400/- × )ބޭރުގެ އުޅަނދުގެ ގްރޮސްޓަޭނޖް(މަސްގަންނަ 

 = ލައިސަންްސ ފީ.ދިވެހި ރުފިޔާ 

ުއޅަނދަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުގަިއ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ަމސްގަންނަ ބޭރުގެ .15 ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު 

 (ބާރަ) މަސްދުވަުހގެ މުއްދަތަކަށެވެ.  12 ގަތުމުގެ ލަިއސަންސް ދޫކުރާނީ ކަނޑުމަސް 

ލައިސަންސް 

 އައުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން 

ކުރުމަްށ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަުވމުން ލައިސަްނސް އައު .16

 އެދި ރީސް) ދުވަހުގެ ކުރިން އެކަމަްށ (ތި 30ލައިސަްނސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ  ،ގަސްތުކުރާނަމަ

އޮޕަރޭޓަރުގެ ފަރާތުން މިނިސްްޓރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މަސްގަންނަ ބޭރުގެ ުއޅަނދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއިން  10ގަވާއިދުގެ  މި ،މިގޮތަށް ލައިސަންސް އައުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު

 މަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުގެ  ،ކޮށްފައިވާ ކަންކަންށް ބަޔާންޔަވަނަ މާއްދާއާ ހަމަ 12ފެށިގެން 

 އޮޕަރޭޓަރުގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ކުރަން ވާނެއެވެ.  

ލައިސަންސްގައި 

 މާތު މަޢުލޫހިމަނަންޖެހޭ 

 ކަނޑުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަތކަށްއުޅަނދު ބޭރުގެ މަސްގަްނނަ[ ދޫކުރާ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި .17

 .ާވނެއެވެ ިހމަނަން މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި  ގައި  ]ލައިަސންސް މުގެގަތު  ކަނޑުމަސް ސަރަޙައްދުގައި

ފޯނު ، މަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (ނަމާއި، އެޑްރެހާއި (ހ)  

 އީމެއިލް އެޑްރެސް).، ނަންބަރާއި

ފޯނު ، އިހާ(ނަމާއި، އެޑްރެއުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓަރުގެ މަޢުލޫމާތު  ބޭރުގެ މަސްގަންނަ (ށ)  

 .)އެޑްރެސް އީމެއިލް، ރާއިނަންބަ

 .މަސްގަންނަ ބޭރުެގ އުޅަނދުގެ ރަިޖސްޓަރީ ނަންބަރު/އައި.އެމް.އޯ ނަންބަރު (ނ)  

 .ނިސްބަތްވާ ޤައުމު އުޅަނދުގެ ބޭރުގެ  މަސްގަންނަ (ރ)  
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 .މަސްގަންނަ ބޭރުެގ އުޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު (ބ)  

 ދަށް ގަނެވޭނެ މަހުގެ ބާވަތްތައް.އުޅަނ ބޭރުގެ  ންނަމަސްގަ (ޅ)  

 .ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތައް (ކ)  

މަސްގަތުމުގެ ހަރަކާތް 

 ހިންގޭނެ ސަރަޙައްދު 

ދޫކޮށްފައިވާ މަސްގަންނަ ބޭރުެގ  ލައިސަންސް ގަތުމުގެ ކަނޑުމަސް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި (ހ) .18

ިމނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަާޅ  ،ގަންވާނީހަރަކާތްތައް ހިން މަސްގަތުމުގެ އުޅަނދުން 

މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ބަނދަރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީގެ  ރަށްތަކުގެ ބަނދަރުގައެވެ.

 ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

       ނަމަވެސް، ރަށެއްގެ ބަނދަރަށް  އޮތް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި (ށ)  

 ،ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ބަނދަރުގައި ޖާަގއިގެ ދަތިކަން އޮތްނަމަ ،އުޅަނދަކަށް ނުވަދެވޭަނމަ އެ

ނޯޓިކަލް މޭލަށް ވުރެ ދުރު ނޫްނ  (ދޭއް) 2މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ އުރަފަށުން ފެށިގެން 

 ސަރަޙައްދެއްގައި މަސް ގަތުމުެގ ހަރަކާތް ހިންގިދާނެއެވެ.

ބޭރުގެ މިނިސްްޓރީގެ ފަރާތުން  ގޮތުގެ މަތީންޔާންކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަ (ނ)  

 މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރުން މަސްގަތުމުގެ ހަރަކާތް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ

މި ބަނދަރުތައް  ކުރަންވާނެއެެވ.ނު ބަނދަރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް އިޢުލާ

ން މޯލްޑިްވސް ަކސްޓަމްްސ ސަރވިސްގެ މަޝްވަރާ ކަނޑައެޅުމުގަިއ ިމނިސްޓްރީގެ ފަރާތު

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

މަސްގަންނަ ބޭރުގެ 

އުޅަނދުގެ ހަރަކާތްތައް 

 މޮނިޓަރކުރުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ މަސްގަންނަ ބޭރުެގ  (ހ) .19

ބެލުމަށް އުޅަނދުގައި ހަރުކުރާ  އުޅަނދުގައި މަސްގަތުމުގެ ހަރަކާތް ހިނާގނުހިނގާގޮތް

ވަރ ިސސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އުޅަނދުގެ ހަރަކާްތތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުެގ ޒާއިލެކްޓްރޯނިކް އޮބް

ވަރެއްގެ ގޮތުގައި ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރަކު ނުވަތަ މިނިސްޓްރީެގ ޒާއިތުރުން ފިޝަރީޒް އޮބް

އްޒަފަކު ބެހެއްޓުމުގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސްެގ ުމވަ

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 (ށ)  
ކަނޑައަާޅ މަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދެއްގައި މަސައްަކތް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން 

ލައިސަްންސ ލިބިފައިވާ އުޅަނދުގެ  ،އަންނަނިވި ކަންކަން ،ވަރުންނަށްޒާފިޝަރީޒް އޮބް

 އި ފުރިހަމަކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.އޮޕަރޭޓަރުގެ ޚަރަދުގަ
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ހަރަކާތްތެރިވާ ސަރަޙައްދާ އެްނމެ ކައިރީަގިއ  މަސްގަންަނ ބޭރުގެ ުއޅަނދުގައި )1(

ންބުއިމުެގ އިވަރަށް ކެޒާމީހުްނ ދިރިއުޅޭ ރަށަކުން ފިޝަރީޒް އޮބް ،އޮންނަ

 އެކޮޮމޑޭޝަން ހަަމޖައްސައިދިނުން. މާއިއިންތިޒާ

   
ޅަނދުގަިއ ކުރިޔަށްގެންދާ މަސްގަތުމުެގ ަހރަކާތް ހިނާގ މަސްގަންަނ ބޭރުގެ އު )2(

ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް ފިޝަރީޒް އޮބްޒަރވަރުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު 

 ؛ހަމަޖައްސައިދިނުން

   
މަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މަސްގަތުމުގެ ހަރަކާތާ ގުޭޅ  )3(

 ދިނުން.ކުުރމަށް އެއްބާރުލުން ރިކޯޑުއި އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ނަގަ

 (ނ)  
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މަސްގަތުމުގެ 

ހަރަކާތް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފިޝަރީޒް އޮބްޒާވަރުން 

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންުމ (ދިވެހި R-75/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 10ގަވާއިދު) ގެ 

 (ރ)  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަސްގަްނނަ ބޭރުގެ އުަޅނދުގައި  މި މާއްދާގެ (ހ)

ނުވަަތ  ފަކުޒަވަރެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒާވެތިބުމަށް ފިޝަރީޒް އޮބްމުއިޤާ

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކު 

 ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

ލައިސަންސްގެ 

 ޝަރުޠުތައް 

މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުގައި ަކނޑުމަްސ ގަތުމުެގ ލައިަސންްސ  .20

ލައިންސަްނސްގެ މުއްދަތުގައި އަންނަިނިވ ގެ އުޅަނދުތަކުން މަސްގަންނަ ބޭރުދޫކޮށްފައިވާ 

 ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ޞައްޙަ ލައިސަންްސ  (ހ)  

  .ލިބިފައިވާ އުޅަނދުތައް ފިޔަވައި އެހެން އުޅަނދަކުން މަްސ ނުގަުތން

ލައިސަންސްގައި ހިމެޭނ  ރާމަސްގަތުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރޭގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކު (ށ)  

 ،ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި މަހުގެ އެހެން ބާވަތެއް ނުވަތަ ބާވަތެއްގެ ބައެއް 

 .މަސްގަންނަ ބޭރުެގ އުޅަނދަށް ނުގަތުން ނުވަތަ އުަޅނދުގައި ނުބެހެއްޓުން
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ގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ބާވަތެއް ނުވަތަ ބާވަތެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ  1އިދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާ މި (ނ)  

ބާވަތަކުން އުފައްދައިފައިވާ އުފެއްދުމެއްގެ ވިޔަފާރީގެ މުޢާަމލާތެއްގައި އެއްވެސް 

ނުވަތަ  ،ގައި ހިމެނޭ އެްއވެސް ބާވަތެއް 1ނުވަތަ ޖަދުވަލު  ،ސިފައެއްގައި ބައިވެރިނުވުން

މަސްގަންަނ ބޭރުގެ  ،ނުވަތަ ބާވަތަކުން އުފައްދައިފައިވާ އުފެއްދުމެއް ،ބައެއްބާވަތެއްގެ 

 .އުޅަނދުގައި ނުބެހެއްޓުން

 ،ހުރިާހ ވަގުތެއްގައި ެވސް ،ގަވާއިދުެގ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ލަިއސަންސްެގ ކޮޕީއެއް މި (ރ)  

 .ބޭއްވުން މަސްގަންނަ ބޭރުެގ އުޅަނދުގައި

 މަސްގަްނނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުގައި ކުރެވޭ ލައިސަންސްގެ  މުއްދަތުގައި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫ މި (ބ)  

ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިްސ  މާއި،ވަރ ސިސްޓަޒާކޮށްފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް އޮބްމުއިޤާ

 .ނުލުންވައިނިއް

ވެސަލް  ކޮށްފައިވާހަރު މަސްަގންނަ ބޭރުެގ އުޅަނދުގައި ،އެއްވެސް ސަބަބެއް ދިމާވެގެން (ޅ)  

ޚިދުމަތް  ޓުގެވަރ ޔުނިޒާޑިވައިސް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް އޮބް ގންލޮކޭޓި

 .ކަނޑުމަްސ ގަތުމުގެ އެއްވެްސ ހަރަކާތެއް ނުހިންގުން ،މެދުކެނޑިފައިވަނިކޮށް

މަސްގަންަނ ބޭރުގެ އުޅަނދުން ަމްސ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ  (ކ)  

މީޑިޔާެގ   ،އެކު މިިނސްޓްރީއާ ހިއްާސކުރުމާއިއަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގަންނަ 

   .ކުރަމުން ގެންދިއުންއިޢުލާނުވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް 

މަސްަގންަނ  މަސްަގންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުންއިވާ ދީފަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަްނސް  (އ)  

ރެ ދަށް އަގެއްގައި ކުރާ އަަގށްވުއިޢުލާނުކޮށް އާންމުއަގު މަސްވެރިްނނަށް އެނގޭެނ ގޮތަށް 

 .މަސް ނުގަތުން

(މަސް ގަނެ ވިއްކޭނެ ެއންމެ ދަށް އަގު ކަނޑައެުޅމާބެހޭ  R-93/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:  (ވ)  

ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން މަސްވެިރންގެ އަތުްނ ަމސްގަތުމުގެ ފްޯލ ޕްރައިސްގެ ގޮތުގަިއ 

 .ތުންފައިވާ އަގަށް ވުރެ ދަށް އަގެއްގައި ަމސް ނުގަޅައިކަނޑައަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފައިާވ  18މި ގަވާއިދުގެ  (މ)  

ސަރަޙައްދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ސަރަޙައްދެއްގައި މަްސ ގަތުމުެގ ހަރަކާތެއް ނުހިންގުްނ 

 .އަދި އެފަދަ ހަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިނުވުން

ދުގެ ދަށުން ލަިއސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ފިޔަވައި އެހެްނ މި ގަވާއި (ފ)  

އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ބަނދަރަކުން ނުވަތަ އެހެން ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ އުޅަނދަކުން 
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ަމސްގަތުން ނުވަތަ މަސް ބަުރކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ  މަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދަށް

  ސިފައެއްގައި ބައިވެރިނުވުން.ހަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް

ގައި އާްނމުކޮށްފައިވާ [މަސްވެރިަކމާބެހޭ ަމޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާިއ ޓުމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައި (ދ)  

ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫުލ] ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަސްަގންނަ ބޭރުގެ އުަޅނދަށް 

 .) މިިނސްޓްރީއަށް ފޮނުވުންޓުގަންނަ މަހުެގ މަޢުލޫމާތު (ޕާޗޭސް ރިޕޯ

މަސްގަންަނ ބޭރުގެ ުއޅަނދަށް ގަންަނ ަމްސ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރުމަްށ  (ތ)  

ިމނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅައިފައިވާ އުސޫލުެގ ތެރެއިން ކެޗް ސެޓުފިކެޓު  ،ގަސްތުކުރާނަމަ

 .ހޯދުން

ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ހަރަކާތްތައް ކުރެވޭ މަސްވެރިަކމާ  މަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުގައި (ލ)  

އި ފިޝަރީޒް ނަށާއިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާ ފިޝަރީޒް އޮބްޒަރަވރުން

 ރޭންޖަރުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން؛

ފަރާތުން ިމ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަަޅއިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ  ގެމަސްގަންަނ ބޭރުގެ ުއޅަނދު (ގ)  

ތީގަިއ މަސްބަދަލުކުރުމުެގ (އެޓް ީސ ޓްރާންޝިޕްމަންޓް)   އެއްވެްސ މެނުވީ ކަނޑުމަ

 .ހަރަކާތެއް ނުހިންގުން ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުން

ދިވެހިރާއްޖެ ފިޔަވައި  ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި މި (ޏ)  

ން ނުވަތަ އެހެން ޤައުމަކަށް ިނސްބަތްވާ އުޅަނދަކުން އެހެން އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ބަނދަރަކު

ނުވަތަ އެފަދަ  ،ނުވަތަ މަސް ބަރުުނކުރުން ،މަސް ނުގަތުން މަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދަށް

 .ހަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިނުވުން

މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ  ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި މި (ސ)  

 .ހޯދުމަކާ ނުލައި ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ފުރައިގެން ނުދިއުން

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި (ޑ)  

 މަލެއް ނުކުރުން.ޢަގަވާއިދުތަކާއި މަސްވެރިކަމުގެ މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކާ ޚިލާފު އެއްެވސް 

ންނަ ބޭރުގެ މަސްގަ 

އުޅަނދު ރާއްޖެއިން 

 ފުރައިގެން ދިއުން 

މަސްގަންނަ ބޭރުެގ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ  (ހ) .21

އަންނަނިވި  ،ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުުމގެ ކުރިން ،އުޅަނދު

 ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

ކުރިްނ  ހުގެ(ފަހެއް) ދުވަ 5ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުމަށް ގަސްތުކުރާ ތާރީޚެއްގެ  )1(   

 ؛ލިޔުމުން ިމނިސްޓްރީއަށް އެކަން އެންގުން
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މަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދު ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެިރ  )2(   

ންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުގައި އުޅަނދުތަކުން ގަނެފައިވާ މަހުގެ ބާވަތްތައް މަސްގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  23ގަވާއިދުގެ  މި  ،ހުރިނަމަ

 ؛ކެޗް ސެޓުފިކެޓު ހޯދުން

މަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުަޅނދު ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުމާ ގުޅޭގޮތުްނ  )3(   

 . ހުއްދަތައް ނެގުންދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ނަގަންޖެހޭ އެްނމެހައި

ށް ޔަ) ވަނަ ނަންބަރާ ހަމ3ަ) ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން (1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

މަސް ގަންަނ ބޭރުގެ އުޅަނދު  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

ގެ (ތިނެއް) ދުވަހު 3ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާތާ 

 ފަރާތަށް ހުއްދަ ދިނުމާމެދު ޮގތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.  ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ

ަނމަވެސް، ައންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި  އޮތް މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި (ނ)  

ސްޓްރީގެ މަސްގަންަނ ބޭރުގެ އުޅަނުދ ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރައިގެްނ ދިއުމުެގ ހުއްދަ ިމނި

 ފަރާތުން ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަަވއިލައިފައިވާ  ،އިނާދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ޤާނޫ )1(   

ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވެގެން މަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުަޅނދުގެ އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ 

ރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފަ އެ ،ފައިވާ ނަމަކޮށްވެރިފަރާތް ނުވަތަ މާސްޓަރު ޖޫރިމަނާ 

 ؛ޖޫރިމަނާގެ ފައިާސ ދައްކައިފައި ނުވުން

ފައިވާ ަމސްގަތުމުގެ ހަރަކާތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ގައިމަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުން ހިން )2(   

ނުވަަތ  ،މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބަލަމުްނ ގެންދާ މައްސަލައެްއ އޮތުން

މަލަާކ ގުޅޭގޮތުްނ މަސްގަންަނ މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫާނ ޚިލާފުވެގެން ހިންިގ ޢަ

ގުޅޭގޮތުްނ  ރާ ނުވަަތ މާސްޓަ ރާނުވަަތ އޮޕަރޭޓަ ތާބޭރުގެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާ

ުނވަތަ އެފަދަ  ،މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބަލަމުންެގންދާ މައްަސލައެއް އޮތުން

 މައްސަލައެއް ކޯޓު މަރުޙަލާގައި އޮތުން.

މަސްގަންނަ ބޭރުގެ 

އުޅަނދު އަނބުރާ 

 ށް އައުންރާއްޖެއަ

މަސްގަންނަ ބޭރުެގ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ  (ހ) .22

ގަވާއިދު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރަށް ވަނުމަށްޓަކައި ،ރާއްޖެ އަންނަ ކޮްނމެފަހަރަކުއުޅަނދު 

ދި އަ ،(ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި R-4/2020ނަންބަރު 

ރިޕޯޓްކުރުމެއްނެތި ކުރާ ަމސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ބަނދަރުތަކުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ 

 ގަވާއިދު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދުރާލައި ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެ. 
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ބޭރުެގ  މަސްގަންނަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ  (ށ)  

އެނބުރި  ގޮސް ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދ  ،އުޅަނދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރަށް އައުމަށްފަހު އެ އުޅަނދުން ަމސްގަތުުމގެ ހަރަކާތް ފެށުމުގެ 

 ިއންސްޕެކްޓް ކުރަންވާނެެއވެ.އުޅަނދު ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން 

އަންނަނިިވ ކަންކަްނ  ،ގައިނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންސްޕެކްޝަމި މާއްދާގެ (ށ (ނ)  

 ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ. 

 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޝަރުޠުތައް 6މި ގަވާއިދުގެ  )1(   

 މަސްގަންނަ ބޭރުެގ އުޅަނދުގައި ފުރިހަމަވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން.

އެއްވެްސ ބާވަތެއްގެ މަެހއް ނެތްކަްނ ރުގެ އުޅަނދުގައި މަސްގަންަނ ބޭ )2(   

 ކަށަވަރުކުރުން.

    ތާ ގިނަވެގެންރާމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިންސްެޕކްޓްކު (ރ)  

ަމސްގަތުމުެގ މަސްގަންަނ ބޭރުގެ ުއޅަނދުން  ،ަގޑިއިރުގެ ތެރޭގައި(ސާޅީސްއަށެއް)  48

 ،ށް ހުއްދަ ދިނުމާމެދު އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެެރއިން ގޮތެއް ނިންމައިހަރަކާތް ފެށުމަ

 އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަްނ  މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ލިޔުމުން ،އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓަރަށް

މަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދުން މަސްގަތުމުގެ ހަރަކާތް ފެށުމުގެ ކުރިްނ  )1(   

 ؛ޅުކުުރމަށް އެންގުންރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންަކން ރަނގަ

މަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުަޅނދުން މަސްގަތުމުގެ ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ  )2(   

 ދިނުން.

) ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މިނިސްޓްރީގެ 1މި މާއްދާގެ (ކ) ެގ ( (ބ)  

ާގ ހާަލތުގައި އެ އުޅަނދަކަށް ފަރާތުން މަސްގަންނަ ބޭރުގެ ުއޅަނދަށް އެންގުމެއް އަން

 މަސްގަތުމުގެ ހަރަކާތް ފެށުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ އެ ކަންތައް ަރނގަޅުކުރުމުންނެވެ.

އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި 

 ސެޓުފިކެޓު ކެޗް 

 ހޯދުން 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ މަސްގަންނަ ބޭރުެގ  މި (ހ) .23

ން ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނުޑމަސް އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީެގ އުޅަނދަކު

ފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ވެލިޑޭޓްކޮށް އެންޑޯސްކޮށްފައިވާ ކެޗް ޅައިފަރާތުން ކަނޑައަ

 ފިކެޓެއް ހޯދަންވާނެއެވެ. ޓުސެ
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ދިވެހިރާއްޖެއިން  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެޗް ސެޓުފިކެޓުގެ އިތުރުން (ށ)  

މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން 

 ނަގަންޖެހޭ އެްނމެހައި ހުއްދަތައް ހޯދަންވާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ މަސްގަންނަ ބޭރުެގ  މި (ނ)  

   ކުރިން  ހުގެ(ފަހެއް) ދުވަ 5ހިރާއްޖެއިްނ މަްސ އެކްސްޕޯޓްކުރުމުެގ އުޅަނދެއްގައި ދިވެ

 އެ ޝިޕްމަންޓަކަށް ކެޗް ސެޓުފިކެޓު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ަމސްވެރިކަާމ ގުޅުްނހުރި ހަރަކާތްތަކާ ގުޭޅ  ،ކެޗް ސެޓުފިކެޓު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ (ރ)  

އެދި  އަށްގުޅުންހުިރ ހަރަކާތްތަކަށް ހުއްދަ ވެރިކަމާ މަސް ށާއި،މާތު އެއްކުރުމަމަޢުލޫ

ށް އެދި ހުށަހެުޅމަށް ިމނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސަހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ ލައިަސން

ކެޔޮޅު]  -މޭޝަން ސިސްޓަމް ފޮ[ފިޝަރީޒް އިން ކޮށްފައިވާ ނިޒާމު ކަމުގައިވާމުޤާއި

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

މަޢުލޫމާތު 

ބެލެހެއްޓުމަށް 

އް އިންތިޒާމުތަ

 ހަމަޖެއްސުން 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިިނސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަންނަނިިވ  މި .24

 އަދާހަމަކޮްށ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ،ލައިވައިމަޢުލޫމާތު ހިމަނައިެގން ރަިޖސްޓަރީއެއް އެކުލަ

 ؛ތްތައްގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެިޅ ފަރާ މި (ހ) 

 ؛ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންްސ ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތައް މި (ށ) 

 ؛މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ލައިސަންސްެގ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތައް (ނ)  

 ކޮށްފައިވާ ފައިވާ ލައިސަންސްތަކުގެ ތެރެއިން ބާޠިލުކޮށްގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫ މި (ރ)  

 ލައިސަންސްތައް.

ނަ މަހަށް ވަގުތުން ގަން

 އަގު އަދާކުރުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑުމަސް ގަތުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ މަސްގަންނަ ބޭރުެގ  (ހ) .25

އުޅަނދަށް މަސް ވިއްކާ ުއޅަނދުތަކަށް ވަގުތުން ފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާންސްފަރގެ 

 ރަން ވާނެއެވެ.ދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ގަނެފައިވާ މަހުގެ އަގު އަދާކުޚި

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަސްގަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދަށް މަްސ  (ށ)  

ވިއްކާ އުޅަނދުތަކުން ގަނެފައިވާ މަހުެގ އަގު އަދާނުކޮށްގެން މިިނސްޓްރީއަށް ޝަކުވާއެއް 

ސްަގންނަ ބޭރުެގ ށް ނުވަތަ މަޔަހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ެއ ޝަކުވާއެއް ބަލައި ިނމުާމ ހަމަ

      ށް ޔައުޅަނދަށް މަސް ވިއްކާ އުޅަނދުތަކުން ގަނެފައިވާ މަހުގެ އަުގ އަދާކުރުމާ ހަމަ
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މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަސްަގންނަ ބޭރުގެ އުަޅނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް 

 ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުށާއި އަދަބު 

 ން ކަނޑައެޅު 

      ުކރުމަކީ ނުވަަތ ކަމެްއ  ފައިާވ ކަމެއް ޅައިމި ގަވާއިދުގަިއ މަނާަކމެއްކަމަްށ ކަނޑައަ (ހ) .26

ފައިވާ ޅައިގަވާއިުދގައި ކަނޑައަ ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް މި

 ތުގައެވެ. ކުށެއްގެ ގޮ ،ކަމެއް ބެލެވޭނީ އެ  ،ގޮތަކަށް ކޮށްފިނަމަ ނޫން އެހެން ގޮތް

ފަރާތްތަކުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ނުވަތަ އެ  ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް އިދާރީ  އިދާވާމިގަ (ށ)  

މަސްވެރިކަމުެގ ( R-74/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:  ،މައްސަަލ ބެލުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނީ

ރުމާބެޭހ ރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު ެއޅުާމއި ޖޫިރމަނާކުހަޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު 

   ތްތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.އަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާ )ގަވާއިދު

ރަކާތްތަކަށް ހަގައިވާ ކުށްތަކަށް ނުވަތަ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޭޅ  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި (ނ)  

 ޖަދުވަލު ގައިވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އެ  ،ފިޔަވަޅު އަޅާނީ

ލައިަސްނސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައިގަވާއިދާ ޚި މި (ރ)  

 ވަކި ކުށްތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. ،ބެލެވޭނީކަމަށް ވަކިވަކި ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވުން 

ޅުގެ ގޮތުގައި ޖޫރިަމނާގެ އަދަދުތައް ވަގައިވާ ކުށްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަ 2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި (ބ)  

     ވަނަ މާއްދާގެ  72މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ޅައިފައިވަނީކަނޑައަ

 އެވެ.ގަކުރުމަށްފަހު (ހ) އަށް ރިޢާޔަތް

އަންނަނިވި ލަފުޒުތަާކިއ  ،ހިނދަކުހައި ނުވާ މި ގަވާއިދުގައި ެއހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި .27 މާނަކުރުން 

 ކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.އެ ލަފުޒުތަ ،ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ

 ،ވަނީއެ [މަސްގަންަނ ބޭރުގެ އުޅަނދު] ނުވަަތ [ބޭރުގެ އުޅަނދު] ަކުމގައި ބުނެފައި (ހ)  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަީރކޮށްފައިނުވާ، ނުވަތަ 

ބޭުރ  ،ނުވާމުހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުން ލާޒިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން، ދިވެ

އުމެއްގެ ކަމާުގޅޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެ ޤައުމެއްގަިއ ޤައުމެއްގައި އެ ޤަ

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މަސް ބަރުކުރާ އުޅަނދު (ރީފަރ ވެސަލް/ކެރިއަރ ވެސަލް) ތަކަށެވެ.

ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ ެފައި"މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން" ކަމަށް ބުނ (ށ)  

ރާވައި، މަސްވެރިކަން ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ވަނަ ބާބުގެ  3މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 . ކުރުމާގުޅޭ ޕްލޭނަށެވެޤީހިންގައި ބަލަހައްޓައި އަދި ތަރައް
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މުެގ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަސްވެރިކަ ،ަވނީއެ [ފިޝަރީޒް އޮބްޒަރވަރުން] ަކމަށް ބުނެފައި (ނ)  

 ފަރާތްތަކަށެވެ. ރާކުނުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އައްޔަ  69ޤާނޫނުގެ 

 ،ހާއިކަޅުބިލަމަ ،[ކަނޑުމަްސ] ނުވަތަ [ކަނުޑމަހުގެ ބާވަތްތައް] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ (ރ)  

 ރާގޮނޑިއަށެވެ. އާއި،ލައްޓި ،އްޔާއިލޯބޮޑު ކަންނެ ،އްޔާއިރީނދޫއުރަހަ ކަންނެ

އެފަދައިން ގަނެފައި  ،[މަސްގަތުމުެގ ހަރަކާތް] ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ަމސްގަތުމާއި (ބ)  

ބޭރުގެ މަސްވެރި ުއޅަނދުގައި ފިނިކުރުން ނުވަތަ ގަނޑުކުރުން ނުވަަތ  ،ހުންނަ މަސް

 ކުރުމަށެވެ.  ކައުރައް

       ވެ.ކަށެބަނދަރުތަ މީހުްނ ދިރިއުޅޭ ރަށްަރށުގެ ،[ބަނދަރު] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ޅ)  

ރަށަކީ މަސްގަތުމުގެ ހަރަކާތް ހިންގާ ބޭރުގެ މަސްގަންނަ އުޅަނދު ވަނުމަށް އެކަށީގެންވާ  އެ

(އެކެއް)  1އުރަފަށުން ފެށިގެން  ގެއެ ރަށުގެ ބަނދަރު ،ބަނދަރެއް ނެތް ރަށެއް ނަމަ

 ނޯޓިކަލް މޭލުގެ ސަރަޙައްދަށެވެ.

އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުްނ  ، އެވަނީ[މިނިސްޓްރީ] ަކމަށް ބުނެފައި (ކ)  

ވާލުޮކށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ހަމަސްވެރިކަމުގެ އެްނމެހައި ކަންކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ވުޒާރާއަށެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް  ،[އޮޕަރޭޓަރު] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (އ)  

 ޏަށެވެ.ޒިންމާވާ ުކންފުން

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑުމަސް ގަތުމުެގ  މި ،[މާސްޓަރު] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ވ)  

ކުރިަޔށްގެންދާ މަސްގަތުމުެގ  ލައިސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަސްަގންަނ އުޅަނދުގައި

ވެ ހުންަނ އެންމެ އިސް ޒިންާމ މުޤާއި  ،ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ އުޅަނދެއްގައި

 ވެފައިވާ ފަރާތަށެވެ.ވާލުހަ

 ،ނަގުދު ފައިސާ ،އެވަނީ ދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައިޚި"ފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާންސްފަރގެ  (މ)  

ޗެކް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުންތައް 

ނުވަތަ ލާތުކޮށްގެން ނުވަތަ މެސެްޖ ފޮނުވައިގެން ޞައަދި މުއާ ،ގަބޫލުކުރުމާއި

ޓްރާންސްފަރކުރާ ފަރާތުގެ ކްލިއަރިންގ ސިސްޓަމެްއ  ޓްރާންސްފަރކޮށްގެން ނުވަތަ ވެލިއު

ރީއަށް އޭގެ އަގު ނަގުުދ ފައިސާއިން ނުވަތަ އެހެންވެްސ ގޮތަކުްނ ޝަމެދުވެރިކޮށް ބެނެފި

 ފޮނުވުމަށެވެ.
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ވަނަ މާއްދާގަިއ  18 ގަވާއިދުގެ މި ،[އެޓްސީ ޓްރާންޝިޕްމަންޓް] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ފ)  

މަސްގަތުމުގެ ހަރަކާތް ހިންގޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ފިޔަވައި އެހެން 

ްނ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެހެްނ ދަކުއްދެއްގައި ަމސްގަންަނ ބޭރުގެ އުޅަނޙައެއްވެސް ސަރަ

  ހިމެޭނ ގޮތަށެވެ. އުޅަނދަކަށް މަހުގެ ބާވަތެއް ނުވަތަ ބާވަތެއްގެ ބައެއް އެރުވުމާއި ޭބލުން

 
______________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ހިފުން، ނުވަތަ މެރުން، ނުވަތަ ނެގުން ނުވަތަ ބޭނުން މަނާކުރެވިފައިވާ ބާވަތްތައް 

 

ނަން  އިނގިރޭސި ސައިންޓިފިކް ނަން  ނަން  ދިވެހި    

Infraorder: Cetacea  Cetaceans  1.  ްބޮޑުމަހާއި ކޯމަހުގެ ހުރިހާ ބާވަތެއ 

Family: Nephropidae 

Berried lobsters and lobsters 
smaller than 25cm in length. 
(length measured from the 
back of the rear edge of the 
eye socket to the rear edge of 
the body shell) 

 އްސާއިޓިމީޓަރު ހަމަނުވާ އިސެން 25ދިގުމިނުގައި  .2

 ،ބަނޑުދޮށުގައި ބިސް ހުންނަ އިހި (ދިގުމިން ބަލާނީ

ލޮލުގެ ތިރީކައިރިން ފެށިގެން ބޮލާއި ނިގުލާ ދޭތެރޭގައިވާ 

  * ތޮށިގަނޑު ނިމޭ ހިސާބަށް)

 

Genus: Tridacna  Giant clam 3.  ަގާހަކ 

Super order: Selachimorpha Sharks 4.  ުމިޔަރ 

Super order: Batoidea Rays 5.  ިމަޑ 

Phylum: Cnidaria, class: Anthozoa Corals 
ޔާއި އް(ދިރޭ ހާލަތުގަ ސޮފްޓް ކޮރަލް /ހިރި/ގާ/މުރަކަ/މާގަނޑު  .6

 މަރުވެފައިވާ ހާލަތުގައި 

Family: Scaridae Parrotfishes 7.  ޭއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ލަނޑާގެ ހުރިހާ ބާވަތެއް ޢާސްކެރިޑ 

Cheilinus undulatus Napoleon Wrasse  8.  ުލަނޑާ  މާހުޅުނބ 

Family: Chelonioidea Sea Turtles  9.  ްވެލަޔާއި ކަހަނބާއި އޭގެ ބިސ 

Order: Antipatharia Black Coral  10.  ިއެންދެރ 

Family: Rhinocodontidae  Whaleshark  11.  ިފެހުރިހ 

Charonia tritonis  Triton Conch  12.  ުސަންގ 
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 2ޖަދުވަލު 

 ތަކާއި އަދަބު ކުށް 

 

ތުގައި ހާލަ ވާ ރު ތަކުރާ 

 ކަނޑައަޅާނެ ޖޫރިމަނާ/އަދަބު 

 ތައް ކުށް  ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު/އަދަބު 

# 

 ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު

ރާއި އޮޕަރޭޓައުޅަނދުގެ 

މިއިން  ،މާސްޓަ އިތާވެރިފަރާ

  ކޮންމެ ފަރާތެއް ވަކިވަކިން

 އަށް ލައްކަ)( -/800,000

ދިވެހި ރުފިޔާއިން 

 .ރިމަނާކުރުންޖޫ

ތާއި، ވެރިފަރާ ،އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓަރާއި

މިއިްނ ކޮންެމ ފަރާތެއް  ،މާސްޓަރު

 އަށްލައްކަ)(  -/800,000ވަކިވަކިން 

 .ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު 

ހަމަނުވާ ޞައްޙަ ލައިސަްނސެއް ނެތި މަސްގަންަނ 

ކުން ނުވަތަ އެ ނޫްނ ވެްސ ބޭރުގެ ބޭރުގެ އުޅަނދަ

އުޅަނދަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ 

ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް އުޅަނދަކުން 

ބާނައިފައިވާ މަސް ނުވަތަ މަހުގެ ބައިތަކެއް 

ގަތުން ނުވަތަ މަސްގަތުމުެގ ހަރަކާތެއްގައި 

ބައިވެރިވުން ނުވަތަ އެއްވެސް އުޅަނދަކުން 

    ހުގެ ބާވަތެއް ބާނައިފައިވާ މަސް ނުވަތަ މަ

 އެ އުޅަނދަކަށް ބަރުކުރުން. 

1.  

ުއޅަނދުގެ  ،ތަކުރާރުވެއްޖެ ނަމަ

މިއިން  ،މާސްޓަ ރާއިއޮޕަރޭޓަ

 ކޮންމެ ފަރާތެއް ވަކިވަކިން

 )(އެއްލައްކަ -/100,000

އިން ޖޫރިމަނާ ދިވެހި ރުފިޔާ

ލައިސަންްސ  ،ކުރުމާއެކު

     ކުރުމުގެ އިތުރަށް ބާޠިލު

    ހަށް އަހަރުދުވަ(ދޭއް)  2

ނުވަތަ އެ އުޅަނދަކަށް 

ލައިސަންސް އޮޕަރޭޓަރަށް 

 ނިންމުން. ނުދިނުމަށް

 ،މާސްޓަރު  އިއޮޕަރޭޓަރާއުޅަނދުގެ 

  ކޮްނމެ ފަރާތެއް ވަކިވަކިންމިއިން 

ދިވެހި  )(އެއްލައްކަ -/100,000

 .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ދޮށީގެ 

 ޞައްޙަމުއްދަތު ަހމަނުވާ، ކުުރމުގެ  މަސްވެރިކަން

ުއޅަނދަކުން ބާނައިފައިވާ ލައިސަންސެއް ނެތް 

މަހުގެ ބާވަތް ނުވަތަ ބާވަތްތަކުގެ ބައެއް 

މަސްގަންނަ ބޭރުެގ އުޅަނދަށް ގަތުން ނުވަތަ 

 މަސްގަންނަ ބޭރުެގ އުޅަނދަށް ބަރުކުރުން. 

2.  

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭގެ 

ޖޫރިމަނާގެ ފައިވާ ކޮށްކުރިން 

 -/5,000އަދަދަށް 

 ،މާސްޓަރު ރާއިއޮޕަރޭޓައުޅަނދުގެ 

  -/10,000ން ކޮންމެ ފަރާތެއް ވަކިވަކި

މަސްގަތުމުެގ  ރާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކު

 މަސްގަންަނ ބޭރުގެ ،ގެ ކޮޕީއެއްލައިސަންސް

 ނެތުން.ބާއްވައިފައި ގައި އުޅަނދު

3.  
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 ރުފިޔާދިވެހި  )(ފަސްހާސް

އުޅަނދުގެ  ،ތުރުކޮށްއި

އޮޕަރޭޓަރާއި މާސްޓަރު 

ޖޫރިމަނާކުރުން. ވަކިވަކިން 

 -/100,000ގިނަވެގެން 

ރުފިޔާއާ ދިވެހި  )(އެއްލައްކަ

 ހަމައަށް ޖޫރިަމނާކުރުން.

ދިވެހި ރުފިޔާއިން  )(ދިހަހާސް

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 

 

 ،ކުށް ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ

  ރާއިއޮޕަރޭޓައުޅަނދުގެ 

ކޮްނމެ މިިއން  ރު،މާސްޓަ

އް ވަކިވަކިން ފަރާތެ

 )(އެއްލައްކަ -/100,000

ޖޫރިމަނާ ދިވެހި ރުފިޔާއިން 

ލައިސަންްސ  ،ކުރުމާއެކު

     ،ކުރުމުގެ އިތުރަށްބާޠިލު

   އަހަރުދުވަހަށް (ދޭއް)  2

އޮޕަރޭޓަރަށް ދާއި އެ އުޅަނ

 ނުދިުނމަށްލައިސަންސް 

 ނިންމުން.

 ،މާސްޓަރު ރާއިއޮޕަރޭޓައުޅަނދުގެ 

އް ވެސް މިއިން ކޮްނމެ ފަރާތެ

 )(އެއްލައްކަ -/100,000 ވަކިވަކިން

 ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.

މަސްގަންަނ ބޭރުގެ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި 

 އުޅަނދު ހަރަކާތްތެރިވާއިރު، އެ އުޅަނދުގައި

ނުވަތަ  ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ވެސަލް  ކޮށްފައިވާހަރު

 .ލުންވައިނިއްއިލެކްޓްރޯނިކް އޮބްޒާވަރ ޔުނިޓް 

4.  

 ،ކުށް ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ

  ރާއިއޮޕަރޭޓައުޅަނދުގެ 

ކޮްނމެ މިިއން  ރު،މާސްޓަ

ވަކިވަކިން  ވެސް ފަރާތެއް

 )(އެއްލައްކަ -/100,000

ޖޫރިމަނާ ދިވެހި ރުފިޔާއިން 

ލައިސަންްސ  ،ކުރުމާއެކު

     ކުރުމުގެ އިތުރަށް ބާޠިލު

   އަހަރުދުވަހަށް (ދޭއް)  2

އޮޕަރޭޓަރަށް ދާއި އެ އުޅަނ

 ،މާސްޓަރު ރާއިއޮޕަރޭޓަޅަނދުގެ އު

 ވެސް ކޮްނމެ ފަރާތެއްމިއިން 

 )(އެއްލައްކަ -/100,000 ވަކިވަކިން

 ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.

މަސްގަންަނ ބޭރުގެ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި 

 އުޅަނދު ހަރަކާތްތެރިވާއިރު، އެ އުޅަނދުގައި

ނުވަތަ  ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ވެސަލް  އިވާކޮށްފަހަރު

ގެ ޚިދުމަތް އިލެކްޓްރޯނިކް އޮބްޒާވަރ ޔުނިޓު

ހަރަކާތް މެދުކެނޑިފައިވަނިކޮށް މަސް ގަުތމުގެ 

 .ހިންގުން

5.  
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 ނުދިުނމަށްންސް ލައިސަ

 ނިންމުން.

ކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކުށް ތަ

ފައިވާ ކޮށްއޭގެ ކުރިން 

 -/10,000ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށް 

(ދިހަހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާ 

އުޅަނދުގެ  ،އިތުރުކޮށް

އޮޕަރޭޓަރު ޖޫރިމަނާކުރުން. 

 -/100,000ގިނަވެގެން 

(އެއްލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާއާ 

 ހަމަޔަށް.

 -/50,000އޮޕަރޭޓަރު ޅަނދުގެ އު

(ފަންސާސް ހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއިން 

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 ނާނެގަން  މަސްދުން އުޅަނމަސްގަންނަ ބޭރުެގ 

ކުރާ ނު ލާޢުއާންމުކޮށް އި ގެ ގޮތުގައިއަގު

 އަގަށްވުރެ ދަށް އަގެއްގައި މަސްގަތުން.

 

6.  

ކުރާރުވާ ކޮންމެ ކުށް ތަ

އޭގެ ކުރިން  ،ފަހަރަކު

ފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށް ކޮށް

(ދިހަހާސް) ދިވެހި  -/10,000

 ،ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްފައި

އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓަރު 

 ޖޫރިމަނާކުރުން. ގިނަވެގެްނ 

(އެއްލައްކަ)  -/100,000

 އާ ހަމަޔަށް. ފިޔާ)ދިވެހި ރު

  -/50,000އޮޕަރޭޓަރު އުޅަނދުގެ 

(ފަންސާސް ހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއިން 

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންްސ ލިބިފައިވާ 

ގަވާއިދު ކުން މަސްގަންނަ ބޭރުެގ އުޅަނދަ

މަސް ގަެނ ވިއްކޭނެ ( R-93/2020ނަންބަރު: 

ގައި  )ވާއިދުއެންމެ ދަށް އަގު ކަނޑަެއޅުމާބެހޭ ގަ

މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަތުމުެގ ފްލޯ 

އަގު ފައިވާ ޅައިޕްރައިސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަ

ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކަނުޑމަހުގެ 

އަގަށް ވުރެ ބާވަތްތައް ގަތުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

 ދަށް އަގެއްގައި މަސް ގަތުން.

7.  

ކުރާރުވާ ކޮންމެ ތަކުށް 

ރިން އޭގެ ކު ،ފަހަރަކު

ފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށް ކޮށް

(އެއްލައްކަ)  -/100,000

އިތުރުކޮށްފައި ރުފިޔާ ދިވެހި 

ޖޫރިމަނާކުރުމާއެުކ އުޅަނދަށް 

ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް 

 ބާޠިލުކުރުން.

 ،މާސްޓަރު ރާއިއޮޕަރޭޓަޅަނދުގެ އު

ކޮްނމެ ފަރާތެއް ވަކިވަކިން މިއިން 

(ފަންސާސް ހާސް) ދިވެހި  -/50,000

 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.

ގޮތުްނ މަސްގަތުމުގެ އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅޭ

މާތު މަޢުލޫ ނޫން  ޞައްޙަމިނިސްޓްރީއަށް 

 ފޮނުވުން.

 

8.  
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ކުރާރުވާ ކޮންމެ ތަކުށް 

އޭގެ ކުރިން  ،ފަހަރަކު

ފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށް ކޮށް

(ދިހަ ހާސް)  -/10,000

ކޮށްފައި ރުފިޔާ އިތުރުދިވެހި 

  ޖޫރިމަނާކުރުން.

(އެއް  -/100,000ގިނަވެގެން

ރުފިޔާއާ  ލައްކަ) ދިވެހި

 ށްޔަހަމަ

 ،މާސްޓަރު ރާއިއޮޕަރޭޓައުޅަނދުގެ 

ކޮްނމެ ފަރާތެއް ވަކިވަކިން މިއިން 

(ވިހި ހާސް) ދިވެހި  -/20,000

 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.

 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓުގައި މިނިސްޓްރީގެ

ރިކޯޑުކުުރމާއި [މަސްވެރިކަމާބެޭހ މަޢުލޫމާތު 

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު]

މަސްގަންނަ ުއޅަނދަށް ގަންނަ މަހުގެ ބާވަތްތަކާ 

 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ނުފޮނުވުން.

9.  

 ،ކުށް ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ

އުޅަނދުގެ މާސްޓަރާއި 

 -/400,000އޮޕަރޭޓަރު 

(ހަތަރު ލައްކަ) ދިވެހި 

ކުރުމާއެކު ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ

އުޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

ކުުރމުގެ ބާޠިލުލައިސަންސް 

(ދޭއް)  2އިތުރަށް 

ށާއި އަހަރުދުވަހަށް އެ އުޅަނދަކަ

ލައިސަންސް އޮޕަރޭޓަރަށް 

 ނުމަށް ނިންމުން.ނުދި

އޮޕަރޭޓަރު ޅަނދުގެ މާސްޓަރާއި އު

(ހަތަރު ލައްކަ) ދިވެހި  -/400,000

 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.

ދުގެ ދަށުން ލައިސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ މި ގަވާއި

ިމ ގަވާއިދުގެ  ،މަސްގަންނަ ބޭރުެގ އުޅަނދަކުން

ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ  17

ން ސަރަޙައްދު ިހންގޭނެ ހަރަކާތް މަސްގަތުމުގެ

 ބޭރުގައި މަސްގަތުމުގެ ހަރަކާތެއް ިހންގުން.

10.  

 -/400,000އޮޕަރޭޓަރު އުޅަނދުގެ  -

ދިވެހި ރުފިޔާއިން (ހަތަރުލައްކަ) 

ޖޫރިމަނާކުރުމާއެުކ އުޅަނދަށް 

ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް 

(ފަހެއް)  5ބާޠިލުކުރުމާއި، 

       އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް 

އެ އުޅަނދަށާއި އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓަރަށް 

 ލައިސަންސް ނުދިުނމަށް ނިންުމން. 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ 

ދިވެހިރާއްޖެ ފިޔަވައި އެހެން  ،މުއްދަތުގައި

އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ބަނދަރަކުން ނުވަތަ އެހެްނ 

ަމސްގަންނަ ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ އުޅަނދަކުން 

މަސްގަތުން ނުވަތަ މަްސ  ބޭރުގެ އުޅަނދަށް

ބަރުކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް 

 ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުން.

11.  
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 ،ޖެނަމަކުށް ތަކުރާރުވެއް

އޮޕަރޭޓަރު އުޅަނދުގެ 

(ހަތަރުލައްކަ)   -/400,000

 ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ

ކުރުމާއެކު އުޅަނދަށް 

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ 

    ކުރުމުގެ އިތުރަށް ބާޠިލު

    އަހަރުދުވަހަށް (ދޭއް)  2

ށާއި އޮޕަރޭޓަރަށް އެ އުޅަނދަކަ

ުނމަށް ލައިސަންސް ނުދި

 ނިންމުން.

 -/400,000 އޮޕަރޭޓަރުއުޅަނދުގެ 

(ހަތަރުލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާއިން 

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސްގަންނަ ބޭރުެގ އުޅަނދުން 

 ސެޓުފިކެޓުއުސޫލުގެ ތެރެއިން މިިނސްޓްރީން ކެޗް 

ނުހޯދައި އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް 

 ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

12.  

 ނދުގެއުޅަ، އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތާއި -

 އޮޕަރޭޓަރު ކޮންމެ ފަރާތެއް ވަކިވަކިން

 )މިލިޔަން(ދިހަ  -/10,000,000

 ،ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް

ލުކުުރމުގެ އިތުރަށް ޠިލައިސަންސް ބާ

      އަހަރުދުވަހަށް(ދިހައެއް)  10

އޮޕަރޭޓަރަށް  ށާއިއެ އުޅަނދަ

 ލައިސަންސް ނުދިުނމަށް ނިންުމން.

ކަނޑުމަތީގައި ން ސްގަންނަ ބޭރުެގ އުޅަނދުމަ

ބަދަލުކުރުން "ޓްރާންޝިޕްމަންޓް"ެގ   މަސް

އެއްވެސް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގުން ނުވަތަ އެފަދަ 

އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 

 ބައިވެރިވުން.

13.  

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ކުށް 

ކުރިން ކުރި  ،ފަހަރަކު

  -/10,000ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށް 

(ދިހަހާސް) ރުފިޔާ 

އުޅަނދުގެ  ،ކޮށްފައިއިތުރު

 ރު، މިއިން މާސްޓަ ރާއިއޮޕަރޭޓަ

ވަކިވަކިން ކޮންމެ ފަރާތެއް 

  ޖޫރިމަނާކުރުން.

 ރާއިމާސްޓަ ރާއިއޮޕަރޭޓައުޅަނދުގެ 

ކޮްނމެ ފަރާތެއް ވަކިވަކިން މިއިން 

(ތިރީސް ހާސް) ދިވެހި  -/30,000

  ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.

 މަސްގަންނަ ބޭރުެގ އުޅަނދުގައި ހިންގާ 

މަސްގަތުމުގެ ހަރަކާތް އިްނސްޕެކްޓް ކުރުމަށް 

މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާ ފިޝަރީޒް ރޭްނޖަރުންނަށް 

ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންެގ  ،މާއިއެއްބާރުލުން ނުދިނު

 މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެުޅން.

14.  

 ކޮންމެ ތަކުރާރުވާކުށް 

 ކޮށްފައިވާ ކުރިން ،ފަހަރަކު

މާސްޓަރު  ރާއިއޮޕަރޭޓައުޅަނދުގެ 

ކޮްނމެ ފަރާތެއް ވަކިވަކިން މިއިން 

ންާގ މަސްގަންނަ ބޭރުެގ އުޅަނދުގައި ހި

މާތު މަޢުލޫމަސްގަތުމުގެ ހަރަކާތާ ުގޅޭ 

15.  
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  -/10,000 އަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ

 ރުފިޔާ )ދިހަހާސް(

އުޅަނދުގެ  ،ފައިއިތުރުކޮށް

މިއިން  ،ރުމާސްޓަ އިރާއޮޕަރޭޓަ

 ވަކިވަކިންކޮންމެ ފަރާތެއް 

 . ޖޫރިމަނާކުރުން

(ތިރީސް ހާސް)  -/30,000

  ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.

ގެ ފަރާތުން އުޅަނދަށް މިނިސްޓްރީ އެއްކުރުމަށް

ވަރުންނަށް އެއްބާރުލުން ޒާފިޝަރީޒް އޮބް ފޮނުވާ

ނުވަތަ އެ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތަށް  ނުދިނުން

 ހުރަސްއެޅުން.

 ،އްޖެނަމަތަކުރާރުވެކުށް 

އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓަރާއި  

ިއން ކޮްނމެ މި ރު،މާސްޓަ

  -/400,000ފަރާތެއް 

 (ހަތަރުލައްކަ) ދިވެހި

 ،ޖޫރިމަނާ ކުުރމާއެކު އިންރުފިޔާ

ލައިސަންްސ އުޅަނދުގެ 

     ،ކުރުމުގެ އިތުރަށްލުޠިބާ

 ށާއި އޮޕަރޭޓަރަށްއެ އުޅަނދަކަ

(ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ  2

ލައިސަންސް މުއްދަކަށް 

 މަށް ނިންމުން.ނުދިނު

ޓަރު މާސް ރާއިއޮޕަރޭޓައުޅަނދުގެ 

ކޮންމެ ފަރާތެއް ވަކިވަކިން 

 (ހަތަރުލައްކަ) ދިވެހި -/400,000

 ކުރުން.ޖޫރިމަނާ  އިންރުފިޔާ

 އެއްވެސް  ިހމެނޭ ގައި 1 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ވިޔަފާރީގެ ބައެއްގެ ބާވަތެއްގެ ނުވަތަ ބާވަތެއް

 ސިފައެއްގައި އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްގައި

  ވުން.ބައިވެރި

16.  

 ،އްޖެނަމަކުށް ތަކުރާރުވެ

  ރާއިއޮޕަރޭޓައުޅަނދުގެ 

ކޮްނމެ  ރު، މިިއންމާސްޓަ

ފަރާތެއް ވަކިވަކިން 

(ހަތަރު ލައްކަ)  -/400,000

ޖޫރިމަނާ  އިންރުފިޔާ ދިވެހި

އުޅަނދުގެ  ،ކުރުމާއެކު

ކުުރމުގެ ލުޠިލައިސަންސް ބާ

ށާއި އެ އުޅަނދަކަ ،އިތުރަށް

(ދޭއް)  2 އޮޕަރޭޓަރަށް

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަކަށް 

ކޮންެމ  ރު، މިއިން މާސްޓަ ރާއިޕަރޭޓައޮ

 -/400,000ފަރާތެއް ވަކިވަކިން 

 އިންރުފިޔާ (ހަތަރުލައްކަ) ދިވެހި

 ކުރުން.ޖޫރިމަނާ 

 އެއްވެސް ހިމެނޭ  ގައި  1 ޖަދުވަލު މިގަވާއިދުގެ

ބާވަތެއްގެ ބައެއް ބޭރުގެ މަސްވެރި  ނުވަތަ ބާވަތެއް

 ބެހެއްޓުން.އުޅަނދުގައި 

17.  
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މަށް ލައިސަންސް ނުދިނު 

 ނިންމުން.

 ،ކުށް ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ

  ރާއިއޮޕަރޭޓައުޅަނދުގެ 

ކޮްނމެ  ރު، މިިއންމާސްޓަ

ފަރާތެއް ވަކިވަކިން 

(ހަތަރުލައްކަ)   -/400,000

ޖޫރިމަނާ  އިންރުފިޔާ ދިވެހި

އުޅަނދުގެ ކުރުމާއެކު 

ކުުރމުގެ ލުޠިލައިސަންސް ބާ

ށާއި އެ އުޅަނދަކަ ،އިތުރަށް

(ދޭއް)  2 އޮޕަރޭޓަރަށް

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަކަށް 

މަށް ލައިސަންސް ނުދިނު 

 ނިންމުން.

، މާސްޓަރު ރާއިއޮޕަރޭޓައުޅަނދުގެ 

ކޮްނމެ ފަރާތެއް ވަކިވަކިން  މިއިން

 (ހަތަރުލައްކަ) ދިވެހި -/400,000

 ކުރުން.ޖޫރިމަނާ  އިންރުފިޔާ

މަސްގަންނަ ބޭރުެގ އުޅަނދަށް މި ގަވާއިދުގެ 

ގައި އުޅަނދަށް ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް

ގަނެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަހުގެ ބާވަތްތައް 

ފިޔަވައި އެހެން ބާވަތްތަކުގެ މަސް ނުވަތަ މަހުގެ 

ބައިތައް ގަތުން ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރުން ނުވަތަ 

 އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

18.  

 ،ކުށް ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ

  ރާއިއޮޕަރޭޓައުޅަނދުގެ 

ކޮްނމެ  ރު، މިިއންމާސްޓަ

ފަރާތެއް ވަކިވަކިން 

(ހަތަރުލައްކަ)  -/400,000

ޖޫރިމަނާ  އިންރުފިޔާ ދިވެހި

އުޅަނދުގެ  ،ކުރުމާއެކު

ކުުރމުގެ ލުޠިލައިސަންސް ބާ

ށާއި އެ އުޅަނދަކަ ،އިތުރަށް

(ދޭއް)  2 އޮޕަރޭޓަރަށް

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަކަށް 

މަށް ލައިސަންސް ނުދިނު 

 ނިންމުން.

، މާސްޓަރު ރާއިޕަރޭޓައޮއުޅަނދުގެ 

ކޮްނމެ ފަރާތެއް ވަކިވަކިން  މިއިން

 (ހަތަރުލައްކަ) ދިވެހި -/400,000

 ކުރުން.ޖޫރިމަނާ  އިންރުފިޔާ

މަސްގަންނަ ބޭރުެގ އުޅަނދުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނާއި

ހަދައިފައިވާ އެއްވެސް ގަވާއިދަކާ ޚިލާފު ހަރަކާތެއް 

ންގުން ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް ހި

 ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުން.

19.  

 


