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        މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
     ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދައި،  ޑް ނުވަތަ ބަންމޮނޮކްސައި ކާ 

 ބެހޭ ގަވާއިދު މާ އެކްސްޕޯޓްކުރު  އެ ތަކެތި
 
 
   1ބާބު 

 ތަޢާރުފު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ގަވާއިދަކީ މި )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ވަނަ  33 އެ ޤާނޫނުގެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް ވަނަ މާއްދާއަށް 29 ގެ ޤާނޫނު(

 ގަވާއިދެކެވެ. ބާރުިލިބގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާދަށުން )ހ( ގެ މާއްދާގެ 

ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް  ޑް ނުވަތަމޮނޮކްސައި ބަންކާ] ،ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ މި )ށ(  
 ބޭނުންކޮށްެގން މަހާއި މަހުެގ ބާވަތްތައް އުފައްދަިއ، ެއ ތަކެތި

 އެވެ.[ ބެހޭ ގަވާއިދު އެކްސްޕޯޓްކުރުމާ

މޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް  ބަންކާދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ .2 ދު ުގސަގަާވިއދުގެ މަ 
ބާވަްތތައް އުފައްަދއި، އެ ތަކެތި  ބޭނުންކޮށްގެން ަމހާިއ މަހުގެ ސްމޯކް

ހުރިހާ ަތްނތަނާއި، އެ ތަކެތި  އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުްއދަ ދިނުމާއި، އެފަދަ
 މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެމަރުޙަލާއެއްގައި އެ އުފެއްދުންތައް  އުފައްދާ ހުރިހާ

 .އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ

 މޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް  ަބންކާމި ގަވާއިދު ހިނގާނީ،  .3 ގަާވިއދު ހިނާގނެ ދާިއރާ 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުާމއި އެ ބާވާތްތަްއ  ބޭނުންކޮށްެގން މަހާއި މަހުގެ ބާަވތްތައް

ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 
 .ފަރާތްތަކަށާއި ތަްނތަނަށެވެ
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  2ބާބު 
 އާންމު މާއްދާތައް 

މޮނޮްކސައިޑް ުނވަތަ  ބަންކާ
ބޭނުންކޮްށގެން  ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް 

ބާވަތްަތއް  މަހާއި ަމހުގެ

ލަިއސަްނސް އުފެްއދުމަށް 
 ނަގަްނޖެހޭ ފަރާތްަތއް 

 ބޭނުންކޮށްގެްނ މަހާއި މަހުގެ  ސައިޑް ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކްމޮނޮކް ބަންކާ .4
އެ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓްކުރަންވާނީ، ގަވާއިދު  އް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދައިބާވަތްތަ

މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން  ،)މަސްވެރިކަމާއި R-92/2020ނަންބަރު 
 ހަރަކާތްތަކަށާއި އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ހުއްދަ ދިނުމުގެ 

ިމނިސްޓްރީން ދޫުކރާ ލައިސަންސް  އިޖުރާއަތުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު( ެގ ދަށުން
މޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް   މި ގޮތުން ކާބަން .އެވެގަހޯދުމަށްފަހު

ރަކާްތ ހިންގާ ކޮންމެ ހަބޭނުންކޮށްެގން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދުމުގެ 
 ގަންވާނެއެވެ.ފެސިލިޓީއަކަށް ވަކިން ލައިސަންސް ނަ

ލައިސަްނސަށް ެއދުާމއި، 
 ހިފެހެއްުޓމާިއ،، ދޫކުުރމާއި 

 ން އައުުކރުާމއި ބާޠިލުކުރު

ބޭނުންކޮށްެގން މަހާއި  މޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ިފލްޓަރޑް ސްމޯކް  ބަންކާ )ހ( .5
 ކުރުމަށް  ބާވަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދައި، އެ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓް މަހުގެ

 ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި،  ަލއިސަންސްލައިސަންސަށް އެދުމާއި، 
ގަވާއިދު ނަންބަުރ  ،މަލުކުރާނީޢަބާޠިލުކުރުމުގައި  ލައިސަންސް  ،އައުކުރުމާއި

2020/R-92 ިމަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެްނ  ،)މަސްވެރިކަމާއ
ހަރަކާތްތަކަށާއި އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ހުއްދަ 
ދިނުމުގެ އިޖުރާއަތުތަކާެބހޭ ގަާވއިދު( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ުއސޫލުތަކާ 

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އެއްގޮތްވާ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ  ވަނަ 4ގަވާއިދުގެ  މި )ށ(  
 ކަންއަންނަނިވި ކަން ގެ ކިބައިގައިލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތު ،ކުރިން

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ މިނިސްޓްރީްނ ޔަގީންކުރަން ވާނެއެވެ.

)މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް  R-91/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  (1)   
 ަބންކާ އްދަ ދިނުމުެގ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުންޤާއިމް ކުރުމަށް ހު

ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި  މޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް 
ޤާއިމް ކުރުމުގެ ހުއްދަ  ބާވަތްތައް އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫޢު މަހުގެ

 ދީފައިވާ ފަރާތެއްކަން؛މިނިސްޓްރީން 

ބޭނުންކޮށްގެްނ  މޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް  ބަންކާ (2)   
ބާވަތްތައް ދިވެހިާރއްޖޭގައި އުފައްދައި، އެ ތަކެތި  މަހާއި މަހުގެ

އަދި ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އެކްސްޕޯޓްކުރާ 
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ރީ ޓަދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްކުންފުންަޏކީ  ކުންފުންޏެއްނަމަ، އެ
 ؛ ކުންފުންޏެއްކަންފައިވާ ކޮށް

ބޭނުންކޮށްގެްނ މޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް  ބަންކާ (3)   
       ބާވަތްތައް ުއފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ަތނާއި  މަހާއި މަހުގެ

ތަނުގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ  އެ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ހުރީ އާލާތްތައް

ބަލަިއ  އިން. ޑީ.އޭ.އެމް.އެފްށަވަރުކުރުމަްށ، މިންގަނޑަށްކަން ކަ
 ފާސްކުރުމަށްފަހު، ހުއްދަ ދީފައިާވ ތަނެއްކަން. 

ބޭނުންކޮށްގެްނ މަހާއި މޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ިފލްޓަރޑް ސްމޯކް  ބަންކާ )ނ(  
ސަރަޙައްދު  ސިޓީ މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ތަނެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ، މާލެ

ތަނުގައި  ތަނަށާއި އެ  ވާނަމަ، އެ ކަމަށް ނޫން އެހެން ސަރަޙައްދެއްގައި 
ޓަކައި ނުވަތަ  އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް

ޓަކައި ބަލައި ފާސްކުރުމަށް  އިން ދޫކުރާ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް. އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ
 ،ތަކާއި ދަތުރު ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ދަތުރުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމު

 ންވާނެއެވެ.ދޭއިށް އެދޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަސަލައިސަން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް  4މި ގަވާއިދުގެ  (ރ)  
މަްސދުވަހުގެ  )އެކެއް( 1އެދޭނަމަ، ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 
ގަވާއިދު ނަންބަުރ އަދި  ކުރިން އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

2020/R-92  ްމަސްވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެނ(
ހަރަކާތްތަކަށާއި އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ހުއްދަ 

ލައިސަންސް ވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިނުމުގެ އިޖުރާއަތުތަކާބެހޭ ގަާވއިދު( ގައި
ފާިއތުވެދިޔަ  ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާުތން ،ންވާނީކޮށްދޭއައު

 މަުލކޮށްފައިވާޢަކަށް ތަޠުލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި ލައިސަންސްގެ ޝަރު
 މޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް  ަބންކާ ،ކޮށްޔަތްޢާމިންވަރަށް ރި

ތަނާއި ބާވަތްތައް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުާރ  ބޭނުންކޮށްެގން މަހާއި މަހުގެ
މިނިސްްޓރީއާއި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް  އްއާލާތްތަބޭނުންކުރާ 
 ރުމަށްަފހުގައެވެ. ބަލައި ފާސްކުއޮތޯރިޓީން 

ބޭނުންކޮށްގެްނ މަހާއި މޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ިފލްޓަރޑް ސްމޯކް  ބަންކާ )ހ( .6 ލައިސަްނސްގެ ަޝރުޠުަތއް 
ބާވަްތތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދައި، އެ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ  މަހުގެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައި  2ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ  މިލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތައް 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި                 R-73/2023ގަވާިއދު ނަްނބަރު:            83 އަދަދު:             52 ވޮލިުއމް:
 

4 

 

ާރތްތަކުން ފަ ހައިއެވަނީއެވެ. އަދި ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އެންމެ
 މަލުކުަރންވާނެއެވެ.  ޢަތަކާ އެއްގޮތަށް ޠުލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި އެ ޝަރު

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފަިއވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިްއޔާތަކާއި  )ށ(  
ދާތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޢާހަވާމީ މުބައިނަލްއަޤު

އިލްތިޒާްމތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ދިވެހިާރއްޖެއިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ޓަކައި  ތެރި ކުރުމަށް ކައުމަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމަށް ނުވަތަ ތިމާވެށި ރައް

އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ 
ތަކަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ބާރު ޠުލައިސަންސްތަކުގެ ޝަރު

ތައް ޠުޓްރީއަށް ލިބިެގންވެއެވެ. އަދި މިފަދައިން އިތުރުކުރެވޭ ަޝރުމިނިސް
ތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ޠުކުރުމަށްފަުހ އެ ޝަރުނު ލާޢުއާންމުކޮށް އި

)ތިރީސް( ދުަވހަށްވުރެ  30ފެށުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 
 ކުރު ނޫން މުއްދަތެއް ދޭންވާނެެއވެ.

ލައިސަންސްގެ  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 4މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .7 މުްއދަތާއި ފީ ލައިސަްނސްގެ 
)ބާރަ(  12ތާރީޚުން ފެށިގެން މީލާދީ ދޫކުރާ މުއްދަތަކީ، ލައިސަންސް 

 މަސްދުވަހެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަިއސަންސް ވަނަ ާމއްދާގައި  4ގަވާއިދުގެ  މި )ށ(  
ްނ ތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ 3ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި ،ދޫކުރަންވާނީ

 ފީ ނެގުމަށް ފަހުގައެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި  4މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .8 ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޓް ކުރުން 
ރޭންޖަރުން ތަނާއި ތަނުގެ ުއފެއްދުންތައް، ިމނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ފިޝަރީޒް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ  2019/14ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގައި  61 ،އާއިމާއްދާ 60 ،އާއިމާއްދާ 59ޤާނޫނު( ގެ 

 ފަކު ގެ މުަވއްޒަތަްނފީޛީ އޮފިަސރުން ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާބަޔާން
ކަނޑައަޅާ ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާއެއްގެ  ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން

މެދުވެރިކޮށް އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް  ކުމުވައްޒަފަ
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި  4މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
އުފެއްދުންތައް އިންސްޕެކްޓްކޮށް ތަންތަނުގައި އުފަްއދާ މަހުގެ  ތަންތަނާއި އެ

މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިާވ ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންނަށާއި ިފޝަރީޒް 
ށް ގެންދިއުމަްށ ޔަމިފަދަ އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރި ށާއި،އޮބްޒާވަރުންނަ



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި                 R-73/2023ގަވާިއދު ނަްނބަރު:            83 އަދަދު:             52 ވޮލިުއމް:
 

5 

 

ދީފަިއވާ ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތަކުގެ  މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ
ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ލައިސަންސް އޫ މަސްފަރާތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ

ތަނުގެ އޮަޕރޭޝަނާ  ،ބާރުލުންދިނުމާއެކުއްލިބިފައިވާ ފަރާތުން ފުރިހަމަައށް އެ
 ގުޅޭ ތެދު މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

ކާބަން މޮނޮްކސައިާޑއި ފިލްޓަރޑް 

ސްމޯކް ބޭުނންކޮށްެގން މަާހއި 
ބާވަތްަތއް އުެފްއދުުމގައި  މަހުގެ

 މަލުކުރަްނވީ ގޮތް ޢަ

 މަހާއި މަހުގެ ބޭނުންކޮށްގެްނ  ޑް ނުވަތަ ފިްލޓަރޑް ސްމޯކްސައިކާބަންމޮނޮކް .9
މި ގަވާއިދުގެ  ،ެޖހޭނީ އުފައްދާ ތަކެތި ހުންނަން ،ތަނާއިބާވަތްތައް އުފައްދާ ތަން 

 ގައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށެވެ.  1ޖަދުވަލު 

އުފަްއދާ އުެފއްދުްނތަކުގެ 
ނިާޒމާިއ، ރިކޯލް  ޓްރޭސެބިލިޓީ

 ކުރުން 

ބޭނީއްސުރެ މަހުން އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް  މަސް )ހ( .10
ށް ޔަމަހާއި މަުހގެ ބާވަތްތައް ގަންނަ ފަރާތާ ހަމަ ނުަވތަ ނިމެންދެން

ވަނަ  4ނިޒާމެއް، މި ގަވާއިދުގެ  ފޯރުކޮށްދެވެންދެން ޓްރޭސްކުރެވޭނެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ތަްނތަނުގައި  މާއްދާގައި 
 ހުންނަންާވނެއެވެ. ޤާއިމުކޮށްފައި

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މަހުގެ ބާވަތެއް ނުވަތަ އުފެއްދުމެއް ނަްއތައިލަން  )ށ(  
 މެއްއެ އުފެއްދު، ކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ރިކޯލް

 ނައްތައިލަން ނުވަތަ ރިކޯލްކުރަްނ އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  އެފަދަ  )ނ(  
ނުވަަތ  ހާލަތެއް މެދުވެރިވި މަހާއި ަމހުގެ އުފެއްދުމެއް ނައްތައިލާނީ 

، ތަކެތި ެއކްސްޕޯޓުކުރި ނުވަތަ އުފެއްދި ފަރާތުން އެރީކޯލްކުރަންވާނީ، 

 ްނނެވެ.  ތީމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަ

 މަހުގެ ބާވަތެއް ނުވަތަ އުެފއްދުމެއް  ( ގެ ދަށުން ނމާއްދާގެ ) މި )ރ(  
ގެ  .އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ ،މަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީޢަނައްތައިލުމުގައި 

 ފަރާތުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ. އެ ،އެކުޔާމަޝްވަރާ

ފައިވާ މަހާއި މަހުގެ ދައިކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައް )ހ( .11 ލޭބަލްކުރުން 
އެނގޭނޭހެން ނުފޮެހވޭގޮތަށް  ގައި ެއކަންލުބާވަތްތަކުގެ ޭލބަ
 "This Product is Carbon Monoxide Treated“    އިނގިރޭސިބަހުން،

 ތަށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެެއވެ.މިގޮ

ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮްށގެން އުފައްދައިފައިވާ މަހާއި މަހުގެ  )ށ(  
އެނގޭނޭހެން ނުފޮހެވޭޮގތަށް ިއނގިރޭސި  ބާވަތްތަކުގެ ލޭަބލުގައި އެކަން
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މިގޮތަށް   "This product is filtered smoke treated“ ބަހުން،
 ންވާނެއެވެ.ލިޔެފައި އޮންނަ

      )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ލޭބަލް  އާއިމާއްދާގެ )ހ(  މި )ނ(  
 ،އިން އެޕްރޫވް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޭލބަލް ުހންަނންވާނީ. އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ]ބަންދުކުރި ާކބޯތަކެިތ  އިން .އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ

 MFDA-FCD STAN)ނަންބަރު: )ލޭބަލްކުރުމުގެ ޤައުމީ މިންގަނޑު 
4-2014 (Rev. 1 – 2016) ް[ އަދި ]ކާބަންޮމނޮްކސައިޑ)

މަހުެގ ާބވަތްތައް އުފެއްދުމުގެ ޤައުީމ ިމންގަނޑު[  ބޭނުންކޮށްެގން މަހާއި
ގައިވާ  MFDA-FCD STAN 03-2017 (Rev. 2 – 2021)))ނަންބަރު: 

 .ގޮތަށެވެ

މަޢުލޫމާތު  މަޢުލޫމާތު ެއއްކުުރމާިއ،
މަޢުލޫމާތު  ބެލެހެއްޓުާމއި،

 ފޯރުަވއިިދނުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް  ލިބިގެން، ވަނަ މާއްދާގައި  4މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .12
މަހާިއ މަހުގެ  ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ބޭުންނކޮށްގެން އުފައްދާ

އުފެއްދުންތަކާބެހޭ މަުޢލޫމާތު، ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން، 
ށްފައިވާ ]މަސްވެރިކަމާބެހޭ ބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮމިނިސްޓްރީގެ ވެ

ލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު[ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢުމަ
ުބނެވިދިޔަ ގޮތުގެ މަތީން މަޢުލޫާމތު އެއްކޮށް ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ. އަދި 

ޢުލޫމާތު މި މަ ން މިނިސްޓްރީއަށް ތީކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަ އުސޫލުގައި
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

)ފަހެއް(  5މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ މަޢުލޫމާތު، މަދުވެގެން  )ށ(  
ތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. އަދި ކައުމުއްދަތަށް ރައް އަހަރުދުވަހުގެ

ލިޔެކިޔުންތައް، މައްސަލަ  ގުޅޭ ކަމާ މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ 
 .ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެން ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ

ބަާޔންކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީއަށް ޯފރުކޮށްދޭ  އިމި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ނ(  
 ފުރިހަމަ މަުޢލޫމާތުކަމަށް ވާންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު،

މޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ  ބަންކާ )ރ(  
މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ދައުލަތުގެ ކަާމބެހޭ އިާދރާތަކުން 

ވަނަ މާއްދާގައި  4ގަވާއިދުގެ  ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި، މި
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮްށދޭންާވނެއެވެ.
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   3ބާބު 
 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުން 

މި ގަވާއިދުގައި މަނާކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމެއް ކުރުން ނުވަތަ  (ހ) .13 މަނާ ހަރަކާތްަތއް 
         ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް 
  ،މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކުރުމާއި

 ގަވާއިދުގައިވާ ލައިސަންސުގެ ޝަރުޠަކާ ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކާ ިޚލާފުވުންމި 
 ގޮތުގައެވެ. ކުށެއްގެބެލެވޭނީ 

ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ނުވަަތ ގަވާއިދުގެ ދަށުން  މި (ށ)  
 މަކީ މަާނކަމެކެވެ.ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅު

ފަރާތަކަށް ފިޔަވަޅު  ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ، އެބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި މި (ނ)  
މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި )R-74/2020 ގަވާއިދު ނަްނބަރު އަޅާނީ، 

ގަވާއިދާ ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކަށް ިއދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޖޫރިމަނާކުރުމާބެހޭ 
 .ންނެވެތީގޮތުގެ މަ ތްތަކާ އެއްގޮތްވާއަގައިވާ އިޖުރާ (ގަވާއިދު

 މަނާ ހަަރކާތްތަކަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކަށް ނުވަތަ  (ރ)  
ގައިވާ ގޮތުގެ  5 އާއި ޖަދުވަލު 4ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި ،ފިޔަވަޅު އަޅާނީ

 ންނެވެ.ތީމަ

  4ބާބު 
 މާނަކުރުން 

އެހެން ގޮތަކަށް ޮގތުން،  ހިމެނިފައިވާ ޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއްފުމި ގަވާއިދުގައި ލަ .14 މާނަކުރުން 
ގަވާއިދުގައި އަްނނަިނވި ލަފުޒުތަކާއި  ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަނުވާހައި ިހނދަކު، މި

ޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ ފުއެވަނީ، އެ ލަ ޢިބާރާތްތަކަށް ީދފައި
 މާނަކުރުމެވެ.

ކުރުމުގެ ކަންކަން  އެކުއަކަލްޗަރ ،]މިނިސްޓްރީ[ ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ )ހ(  
ހިމެނޭގޮތުން މަސްވެރިކަމުގެ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.ހަ
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ކުރުމުގެ  ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، އެކުއަކަލްޗަރ ]މިނިސްޓަރ[ )ށ(  
ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން މަްސވެރިކަމުގެ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ 

 ވާލުވެފައިވާ ވަޒީރަށެވެ.ހަމަސްއޫލިއްޔަތު 

ޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ލްކަމަށް ުބނެަފއި އެވަނީ، މޯ ]އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ[ (ނ)  
 ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށެވެ. 

މަހުގެ ބާވަތްތައް ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮްށގެން މަހާއި ] (ރ)  
ތާޒާ މަހާއި ަމހުގެ ބާަވތްތަުކގައި  ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، [އުފެއްދުން

 [ފިލްޓަރޑް ސްޯމކް]ނުވަތަ  [ކާބަންޮމނޮކްސައިޑް]ހުންނަ ކުލަ 
 ބޭނުންކޮށްެގން ބަދަލުކޮްށ، އެ ކުލަ ދިގުމުއްދަތަކަށް ދެމެހެއްޓުމަެށވެ.

ކަމަށް ުބެނފައި އެވަނީ، ކާބަންމޮނޮކްަސއިޑް  [ރީކޯލލްކުރުން] (ބ)  
މަހުގެ ބާަވތްތައް އެކްްސޕޯޓު  ފައިވާ މަހާއިދައިބޭނުންކޮށްެގން އުފައް

 އުމަށެވެ.ކުރި ފަރާތަށް، އެކްސްޕޯޓުކުރި ތަކެތި އަނބުރާ ގެނަ

ޤާނޫނު ަންނބަރު  ،]ތަންފީޛީ އޮފިސަރު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ޅ)  
ަދށުްނ ހަދާ ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( 2019/14

ވަނަ މާއްދާގެ  57ޤާނޫނުގެ  ޓަކައި އެ  ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް
 ށެވެ.ކަފައިވާ ކޮންމެ އޮފިސަރަޅައިދަށުން ކަނޑައަ

ޤާނޫނު ަންނބަރު  ،ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ] (ކ)  
ވަނަ  58ގެ ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) 2019/14

 ކަށެވެ.ކުރާ ފަރާތްތަނުއައްޔަ މާއްދާގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީން

 [ ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ:މަސްވެރިކަންކުރުން] (އ)  

 ؛މެރުމަށާއި ބޭނުމަށް މަސް ހޯދުން، ނެގުމަށާއި، ހިފުމަށާއި (1)   

ނުވަތަ މެރުމަްށ ، ނެގުމަށް، ހިފުމަށް، މަސް ހޯދުމަށް (2)   
 ؛މަސައްކަތްކުރުން

މެރުްނ ، ނެގުން، ހިފުން، މަސް ހޯދުން ،ކަންކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެ (3)   
ނުވަތަ މަސް ބޭނުންކަމުގައި ހިމެނޭ އެނޫންވެސް އެހެްނ 

 ؛ރަކާތްތައް ހިންގުންހަ
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މަސް ޖަމާކުރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ، "ރޭޑިއޯ ބީކަން" ހިމެނޭގޮތަށް (4)   
ހޯދުްނ ، ުގޅޭ ސާމާނު ބެހެއްޓުން އާލާތް ނުވަތަ އެގްރިގޭޓްކުރުމާ

 ؛ނުވަތަ އަނބުރާ ހޯދުން

     މޫދުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށެއްގެ އެއްގަމުގައި  (5)   
   ،ވަނަ ނަންބަރާއި( 2)، ( ވަނަ ނަންަބރާއ1ިމި މާއްދާގެ )

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 4ވަނަ ނަންބަރު ނުވަަތ )( 3)
 ރަާކތެއް ހިންގުމަށް ތައްޔާރުވުމަށްހަފައިވާ އެއްވެސް ބަޔާންކޮށް

 ޓަކައި އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގުން.

މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަަތ  ،]އުޅަނދު[ ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ (ވ)  
ންމުގޮެތއްގައި އާކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  މަސްވެރިކަން

ރަކާތެއް ހިންގުމަށް ހަމަސްވެރިކަން ނުވަތަ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި 
ބޭނުންކުރާ ބާަވތެއްގެ އެއްވެސް އުޅަނދެއް، ކަނޑު ބޯޓެއް ނުވަތަ 

 އެނޫންވެސް އުޅަނދަކަށެވެ.

 2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،]ކުށް[ ކަމަށް ުބނެފައި އެަވނީ (މ)  
ގެ ަދށުްނ ާޤނޫނު މިއަދި  ގައި )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(

އިދާރީ  ފައިވާޅައިކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަ ލާ ގަވާއިދުތަކުގައިވައިއެކުލަ
 ކުށްތަކަށެވެ.

  ގިނަދުވަހަްށ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީޕްރޮސެސްކުރުން[ ] (ފ)  
ޓަކައި ޕެކެޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ބަންދުކުރުމަށް ނުަވތަ މަހަްށ  ބެހެއްޓުމަކަށް

 ރަކާތްތަަކށެވެ.ހައެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ހިންގާ 

ކެޔޮޅު[ ކަމަށް ބުނެފަިއ  –]ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް  (ދ)  
ރަކާތްތަކުގެ ހަމަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި  ،އެވަނީ

މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމަށާއި މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި 
ރަކާތްތައް ހިންގުމަްށ ބޭުނންާވ ލައިސަންސާއި ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް ހަ

 މިނިސްޓްރީން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ނިޒާމަށެވެ.

ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގެ ފައި އެވަނީ، ނެ.ޕީ" ކަމަށް ބުސީ"އެޗް.އޭ.ސީ. (ތ)  
ހެޒަރޑް ތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ނިޒާމެއް ކަމުގައިވާ ކައުރައް

 ށެވެ. އެނަލިސިސް ކްރިޓިކަލް ކޮންޓްރޯލް ޕޮއިންޓަ
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]ފެސިލިޓީ[ ކަަމށް ުބނެފައި އެަވނީ، މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ހަރަކާތް  (ލ)  
 ހިންގާ ތަނަށެވެ.  

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު  .15 ފެށުން ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

______________________
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1ޖަދުވަލު   

 ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ތަންތަން ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑު 

 ،ބާަވތްތައް އުފަްއދާ ތަންަތނާއި ބޭނުންކޮށްެގން މަހާއި މަހުގެ ނުވަތަ ިފްލޓަރޑް ސްމޯކްކާބަންމޮނޮކްސައިޑް  .1
މިިނސްޓްރީ އޮފް  ،މިންގަނޑުތައް އަންނަނިވި މިންގަނޑުތަކާ އެއްޮގތަށެވެ. މި ،އުފައްދާ ތަކެތި ހުންަނންވާނީ

ލާޙެއް ގެނެސްފިނަަމ ޞްކަށް އެއްވެސް އިމިންގަނޑުތަ ގައި ޝާއިޢުޮކށްފައި ވާނެއެވެ. އަދި މިޓުހެލްތުގެ ވެބްސައި
 އެއްގޮތަށެވެ. ޙާލާޞްއެންމެފަހުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އި ،ޢަމަލުކުރަންވާނީ

     އިން ގަބޫލުކުރާ  (އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ) މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ )ހ(
 ގެ ނިޒާމާއި މިންގަނޑު؛. އެޗް.އޭ.ސީ.ސީ.ޕީ

މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެްއދުމުގެ ޤައުމީ މިންގަނޑު،  ބޭނުންކޮށްެގްނ މަހާއި ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް )ށ(
 MFDA-FCD STAN 03-2017 (Rev. 2 – 2021)) ނަންބަރު:

 ނަންބަރު:، ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި ޭލބަލްކުރުުމގެ ޤައުމީ މިންގަނޑު )ނ(
MFDA-FCD STAN 4-2014 (Rev. 1 – 2016) 

 ؛ (MFDA-FCD GP 1-2018) :ނަންބަރު، އޮފް ފުޑް ހައިޖީންޖެނެރަލް ޕްރިންސިޕަލް  )ރ(

 ؛ (FS1/2007/182ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަްނތަނާެބހޭ އާންމު ގަވާއިދު ) )ބ(

ރ ފޮގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް  (އޭ.އޯއެފް.) ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އޯގަނައިޒޭޝަން )ޅ(
  .CXC 52-2003)ފިޝް އެންޑް ފިޝަރީ ޕްރޮޑަކްޓްސް )

ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ތަނެއްގަިއ  .2
 އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަހާއި މަހުގެ އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއް ތައްޔާރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ތަނެއް ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް ސްމޯ .3
            މަހުގެ އެހެން ބާވަތެއް އުަފއްދާ ތަނަކާއި ސީދާގޮތުން ގުޅިފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ، 

ސް ތަނެއްގަިއ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަރަޙައްދު ނުވަތަ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ނުވަތަ މިފަދަ އެހެންވެކައުމަސް ރައް
 ކޮށް ނުވަތަ ބަހައްޓާޮގތަށް އިްނިތޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައި ހުރެގެން ުނވާނެއެވެ. ކައުއެހެން ބާވަތެއްގެ މަހެއް ރައް

ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ތަނެއްގަިއ  .4
     ނުވަތަ ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންުކރާ ނުވަތަ ތަކެތި ޅޭ ގެންގު ފައިބޭނުންކުރާ ހި

ފެސިލިޓީއެއްގައި ގެންގުޅޭ ސާމާނަށް  ސާމާނަކީ ހަމައެކަނި އެ ހައިމަސް ޕެކްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެ
 ވާންވާނެއެވެ.
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2ޖަދުވަލު   

 
 ގެ މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދައި، އެކްސްޕޯޓު ކުރުމު މޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި  ކާބަން  

 ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތައް 
 
ކުރުމުގެ  ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފަްއދައި، އެކްސްޕޯޓު ސްމޯކް ރޑްފިލްޓަކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ( ހ)

 ރަކާތް ހިންގާ ތަން ހަ

ހަމައެކަނި ލައިސަންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ތަން ބޭުނންކުރަންވާނީ އިމަހާ (1)
ހުއްދަ ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ  އުފެއްދުމަށް ތަނުގައި ހަމައެކަނި ލައިސަންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުފެއްދުްނތައް

 އުފެއްދުމަށެވެ.ތެރޭގައި 

ތަނުގައި ލައިސަންސް ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ  (2)
ވެސް ބާއްވައި، ފިޝަރީޒް އެންފޯސްމެންޓް އޮފިސަރެއް ނުވަތަ  ފައިވާ ކޮޕީއެއް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިހައިޖަ

ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް  އެ  ،ނަމަދިއްޖެއެ އް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރެ
 ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ ދައްކަންވާނެއެވެ.  

ވަނަ  (3)ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  5މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، މި ގަވާއިދުގެ  (3)
މުއްދަުތ ހަމަވުމުގެ ، ނުވަތަ ސެޓުފިެކޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނަމަ އިގެ މުއްދަތުނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ހުއްދަ

 އެ ހުއްދަ ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓު އައުކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން. ،ކުރިން

 )ށ( ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ބާވަތް 

ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް މޮނޮްކސައިޑް  ބަންކާހަމައެކަނި  ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ފެސިލިޓީތަކުގައި އުފެއްދޭނީ މި
 .އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކެވެ ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން

 ( މަސް ގަތުން ނ)

ހަމައެކަނި މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިާވ  ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާްތތަކުން މަސް ގަންަނންވާނީ
  އުޅަނދުތަކުންނެވެ.
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 ރިޕޯޓް ފޮނުވުން  (ރ)

ލޫާމތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ ޢު]މަސްވެރިކަާމބެހޭ މަގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޓުމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައި (1)
 ފުސީލުގޮތުގެ ަމތީން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ަފރާތްތަކުން މަސް ގަނެފައިވާ ގޮުތގެ ތަ އުސޫލު[ އާ އެއްގޮތްވާ

 )ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު( މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ލޫމާތު ޢު]މަސްވެރިކަމާބެހޭ މަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ،އިޕާރޗޭސް ރިޕޯޓުތަކުގަ (2)
 .އެެހނިހެން މަޢުލޫމާތު ހިަމނަންވާނެެއވެ ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު[

o ް؛ފުސީލު ވިއްކި އުޅަނދުގެ ތަ މަސ 
o ީ؛ޚުމަސް ގަނެފައިވާ ތާރ 
o  ާ؛ފުސީލުބާވަްތތަކުގެ ބަރުދަނުގެ ތަ އެ ކާިއ،ބާވަތްތަގަނެފައިވ 
 

އްޙަ ޞަ ، މަޢުލޫމާތު ކަމުގައްޔާއިފުރިހަމަ ، މަޢުލޫމާތު ކަމުގައްޔާއި މިގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު (3)
 މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުަމށް ަމސްވެރިންގެ ފަރާތުން އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ  ންލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތު  (4)
އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާަތކާ ހިއްސާ  .ސިއްރުކަން ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ

 ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

 ވަރުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން ޒް އޮބްޒާ ( ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށާއި ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންނަށާއި ފިޝަރީ ބ)

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ   R/2020-75ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( އާއި 2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އޮފިސަރުންނާއި ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ތަންފީޛީ އޫފަރާތުގެ މަސް މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު( އާ ގުޅިގެން އެ

ފައިވާ ފަރާތްަތކުން ކުރާ ކަންކަމުގައި ދީ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީން ނަށާއިވަރުންރޭންޖަރުންނާއި ފިަޝރީޒް އޮބްޒާ ފިޝަރީޒް
 ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

 މަނާ ހަރަކާތްތައް  (ޅ)

 .ޕްރޮސެސްކުރުން މަސްގަނެއް ނެތް އުޅަނދުތަކުން ސަންސެއްޙަ ލައިޞަ (1)

ލާފަށް ޚިވަކި މަސްވެރިކަމެއްގައި މަސްގަތުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެދަށް އަގު )ފްލޯ ޕްރައިސް( އާ  (2)
 އެއަށްވުރެ ދަށް އަގަކަށް މަސްގަތުން ނުވަތަ މަސް ގަތުމަށް ހުަށހެޅުން. 

އެއް ހަމައެއް  ދުވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަސްވެރި އުޅަނދުތަކާމެ އި، އައިސް، ތެޔޮ ފަދަ އްޔާމަސްގަތުމުގަ (3)
 .ނުގެންގުޅުން

ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ މަސް ރާއްޖޭގައި ވިއްކުން ނުވަތަ  އި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކްމޮނޮކްސައިޑާ ކާބޮން (4)
 .އުޅުން އްކަތްކުރަންވިއްކަން މަސަ
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ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ މަސް އެތެރެކުރުން މަނާ ޤައުމުތަކަްށ  ސްމޯކްކާބޮން މޮނޮކްސައިޑާއި ފިލްޓަރޑް  (5)
 .އެފަދަ މަސް އެކްސްޕޯޓުކުރުން ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ީދފައިވާ ފެސިލިޓީއެއްގައި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ނުވަތަ ކާބަން ޮމޮނކްސައިޑް ޓްރީޓް ވާއިގަ މި (6)
ނުކުރާ އުފެއްދުމެއް އުފައްދާ ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި މިފަދަ ފެކްޓްރީއަކުން އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަހުގެ 

ވެސް އެހެން  އުފެއްދުމަށް އުފައްދާ ވިއްކުމަކީ ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް 
 ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ބާވަތެއްގެ މަހެއް ޕްރޮސެސް ކޮށް 

ކުރެވޭނީ( ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް  ލިބިފައިވާ ފެސިލިޓީއަކުން މަސް ވިއްކޭނީ )އެކްސްޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުއިގަވާ މި (7)
ފެސިލިޓީގައި  އުމަކަށެވެ. މިޤަފައިވާ މަސް ވިއްކުމަށް ހުއްދަ ދައިނުވަތަ ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައް

ވެސް  ކުރުމަކީ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ވިއްކުމަކީ ދިވެިހރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް އިދައުފައްވަތެއް އެހެން ބާ
 މަނާކަމެކެވެ. 
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 3ޖަދުވަލު 

 
ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމުގެ  އި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ކާބަން މޮނޮކްސައިޑާ 

 ލައިސަންސް ފީ 
 

  

 ކެޕޭސިޓީ  ޑެއިލީ ޕްރޮސެސިންގ ލައިސަންސް ފީ )ދިވެހި ރުފިޔާ(

)ފަސްހާސް(   ދަށް  ރެޓަނަށްވު 1 -/5,000

)ދިހަހާސް(   ަޓނާ ދެެމދުގެ ތަންތަން  5ޓަނުން ފެށިގެން  1 -/10,000

)ފަނަރަހާސް(   ަޓނާ ެދމެދުގެ ތަންތަން  10ޓަނުން ފެށިގެން  5 -/15,000

)ފަންސަވީސްހާސް(   ތަްނތަން  ތީޓަނަށްވުރެ މަ 10 -/25,000
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 4ޖަދުވަލު 

 ފިޔަވަޅުތައް ފައިވާ ކުށްތަކާއި އި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަ 

 ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ޖޫރިމަނާ )ދިވެހި ރުފިޔާ( ކުށް  #

ކާބަން ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ނެތި  ލައިސަންސް 1
ބޭނުންކޮށްގެން މޮނޮކްސައިޑް 

 .ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުން

ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ  ރުފިޔާ -/20,000
ރުފިޔާ  -/300އިތުރުން 

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް( -/10,000)

ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ  ރުފިޔާ -/1,000 .ނެތުންޕްރޮސެސްކުރާ ތަނުގައި ލައިސަންސް  2
ރުފިޔާ  -/300އިތުރުން 

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް( -/10,000)

      ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ 6މި ގަވާއިދުގެ  
ވަނަ ނަްނބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  (3)

ގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ހުއްދައެއް .އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ
 .ނެތުން

ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ  ރުފިޔާ -/10,000
ރުފިޔާ  -/500އިތުރުން 

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް( -/20,000)

ކާބަްނ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ނުވަތަ  3
މޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން 

 ދީފައިވާ ބާވަތްތައް  މަށް ހުއްދަޕްރޮސެސްކުރު
ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ބާވަތެއް ފިޔަވައި އެހެން 

 .ކުރުން ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތެއް

ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ   ރުފިޔާ -/100,000
ރުފިޔާ  -/5,000އިތުރުން 

ރުފިޔާއާ  -/200,000)
 ހަމަޔަށް(

ނެތް  މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސެއް 4
 .އުޅަނދަކުން މަސްގަތުން

 - ރުފިޔާ -/20,000

ލައިސަންސްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  5
ޕްރޮސެސްކުރާނެ ގޮތްތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް 

 .ތަބާނުވުން

 - ރުފިޔާ -/20,000
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އެފަދަ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރުން ަމނާކޮށްފައިވާ  6
ފައިވާ ުދމާއި ކާބަން ކޮށްޤައުމުތަކަށް ފިލްޓަރ

މޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން 
ބާވަތްތައް  ދާއް ފައުޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ މަސް 

އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކަށް 
 އެކްސްޕޯޓްކުރުން ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރަން

 .މަސައްކަތްކުރުން

ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  ރުފިޔާ   -/400,000
ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑް 

 ކުރުން

ފިްލޓަރޑް ނުވަތަ  ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް 7
ފައިވާ ދައި ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްސްމޯކް 

އުފެއްދުމެއް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ވިއްކުން 
 .ނުވަތަ ވިއްކަން އުޅުން

ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  ރުފިޔާ  00,0004/-
 ކުރުން ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑް

ފިްލޓަރޑް ނުވަތަ  ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް 8
ފައިވާ ދައި ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްސްމޯކް 

ގަވާއިދުގައި  އުފެއްދުމެއް މި
ން ތީފައިވާ ގޮތުގެ މަޅައިކަނޑައަ

  .ލޭބަލްކޮށްފައި ެނތުން

 - ރުފިޔާ -/20,000

ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް  9
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 .ށަނޭޅުންރިޕޯޓް/މަޢުލޫމާތު ހު

 - ރުފިޔާ -/5,000

ން ތީން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަނިސްޓްރީމި 10
ތުގެ މަސްވެރިންގެ އަތުން ލިބޭ މަޢުޫލމާ

ނުވަަތ  ސިއްރުކަން ނުހިފެހެއްޓުން
މިނިސްޓްރީ ނޫން ފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު 

 .ހާމަކުރުން

 - ރުފިޔާ -/20,000

ނުވަތަ ޮދގު މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަނޫން  11
 .މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަެހޅުން

 - ރުފިޔާ -/20,000



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި                 R-73/2023ގަވާިއދު ނަްނބަރު:            83 އަދަދު:             52 ވޮލިުއމް:
 

18 

 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކންކަމުގެ ލުތާވަ މި .12
އިތުރުން، ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ 

 .އެހެން އެއްވެސް ކަމަކާ ޚިލާފުވުން

ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ  ރުފިޔާ -/5,000
ރުފިޔާ  -/500އިތުރުން 

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް( -/10,000)

_____________ 


