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 :ލިއުއްވާނެގޮތްމިރިޕޯރޓުގެ ބިބިލިއޮގްރެފިކް އެންޓްރީ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، ، ޗް ސެންޓަރްލަތު، މެރިން ރިސާރޙާ މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ .2004. ސީ. އާރ.އެމް

 .ޞ30މާލެ، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް، 

 އަކަށް 2004  ން މާރުޗ2003 ޑިސެމްބަރުމިރިޕޯރޓަކީ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން 
މިރިޕޯރޓް . އްގެ މައްޗަށް ބަލާ އެކުލަވާލެވިފައިާވ ރިޕޯރޓެކެވެއެވުނު ސާރވޭކުރެ

އްަމދު ޙަމު. މަރިޔަމް ސަލީމާއި ޑރ. އެކުލަވާލުމުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އފއ
 . ޝިހާމް އާދަމެވެ

 
ތެރި ކޮމެންޓްސް ވާ އަދި ބޭނުންއްމިރިޕޯރޓުގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ ވަރަށް ރަގަޅަށް ކިއު

އަދި .  ޝުކުރު ދަންނަވަމެެވރަށްޞީނަهللا  އަބުދު.އި ޑރށާފާތިން ޙަމީދަ.  ޑރއްވާފާވާތީދެ
މީާދ ހު ފަ.އފއ ކޮށްދެއްވިއިމްލާކުށް ފާހަގަކޮށް ބަހުގެ ޤަވާއިދަށް ރިޕޯރޓް އިސްލާހު

 .  ހާއްޞަ ޝުކުރެއްދަންނަވެމެވެއިސްލާމަށް
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 އެގްޒެކެޓިވް ސަމަރީ

 
މިަޔރުމަްސވެރިކަްނ ާރއްޭޖގަިއ . ްނމުކޮށް ުކރާ ަމސްވެރިކަެމއްޫނެނވެާޢމިަޔރުމަްސވެރިކަމަީކ ކުީރޒަމާުނގަިއ : 1

 .ކުަރން ފެށުާމއި އެުކގަެއވެއާިއ ިމޔަރު ލޮނުމަްސ އެކްްސޕޯރޓް  ރަަހިމޔަުރން އުަފްއާދ މިަޔރު އުފުޅާވެަފއިަވނީ 
ާބވަެތއްެގ ގޮުތގަިއ  އެކްްސޕޯރޓްކުރެޭވ ިއތުުރ . ެގ ފަުހއަަހރުތަުކަގއެވ1970ެއެކްްސޕޯރްޓ ވިޔަާފރިފެިށފަިއަވީނ މި

  .ެއވެުޑގަނ ހިސާުބގ1985ަ ކަށިމިަޔރުެތޔޮ އެްކސްޕޯރޓްކުަރން ެފށިފަިއވަީނ
 
ެއއީ ަފރުމިަޔރުމަްސވެރިަކާމ . ަމސްެވރިކަމެކެވެިމޔަރު  ބާވަެތއްގެ 3ޮގތެްއގައި ރާއްޭޖަގިއ ކުރެވެނީ ންމުޢާ: 2

ނޑުިމޔަރުމަްސވެރިކަާމ އަިދ  އަަޅއިެގްނ އޮަލނބަްށ އަާޅ ޭލނު ކަިށމިަޔރުމަްސވެރިކަމަީކ .  ަކށިިމޔަރުމަްސވެރިަކމެވެކަ
ފަރުިމޔަުރަމސްވެރިކަާމއި ަކނޑުިމޔަރުަމސްެވރިކަން . ންާބނާ ބާަވތެެކވެ މީޓަރު ފުނ800ު-500 ރާއްޭޖގެ ައތޮުޅަތކުގެ ބޭރު

 . އަޅަިއެގްނނެވެ) ިގލްނެޓް(ގެްނ ައތުަނނުަގާޔއި، ައދި ދަުއ ިއކުރަނީ ޭލނުައޅަިއގެްނނާއި، ފަްއތަ
 
ެގސަބަބުން  ިމަޔރުގެ ީމ. ަލހުްނދަރިަމިއވާ، ައިދ ވިާހފަހަރަކު ަމދުައދަެދއް ވިާހ ބާވަތެެކވެ، ލަުހންބޮޑުވާމިޔަރަީކ : 3

މިހެްނެވ ިމޔަަރށް .  ތަކެކެވެޮޓކުގެ އުފެްއުދންެތރިކަން ަދށް ާއބާދީއާބާީދއަކީ އުުމުރފުރާެގ ދޭތެެރުދރު އަިދ ސް
އިުތރުެވ ފުާޅވެްއޖެަނމަ އޭެގ ސްޓޮަކށް  ވަަރށް އަމާޒުކުެރިވގެްނ ކުރެވޭ މަްސވެިރކަމުެގ ިމންަވުރ އެކަީށެގން ުނވާ

 ޮއްތ ިމންަވރަްށ ިއޔާދަކުުރަމކީ ިއ މިޮގތަްށ މިަޔރުެގ ސްޓޮުކ ީހަނރުވެްއެޖނަަމ ކުީރގަ.ހީނަރުަކން ާއދެެއވެފަސޭަހއިްނ ވަރަްށ
  . ާރއްޭޖގަިއ މިާހރު ަވރަށް ދަްށވެަފއިާވ ދެމަްސވެރިަކމެވެފަރުިމޔަރުމަްސެވރިކަމާ ކަިށމިަޔުރމަސްެވރިކަމަކީ. އުަދނގޫަކމެކެވެ

 
ްޤތިާޞދުެގ ެއންެމ މަިއ މަަސއްކަތެއްކަުމގަިއވާ ަފތުރުެވރިކަމާ ވަަރށްބޮޑަށް ގުޅިަފިއާވ މިޔަރަކީ މިާހރު ރާްއޭޖގެ އި: 4

 ައންަނ  ދުުށމަްށްއގިނަަބޔަކީ ާރއްޭޖގެ ީރތި ަކނޑުައޑީގެ ަމންޒަުރތަގެ  ފަތުުރވެިރްނކުާރރާްއެޖއަށް ިޒޔާަރތް. އެއްޗެކެވެ
.  ިޒޔާރަތްުކރެެއވެރާްއޖެައްށބަޔަކު ްއއެަތޭޅ މަންަޒރުދުުށމަްށ ގަިއ މިޔަުރއުކޮްށ ަކނޑުއަީޑޞަްއހާީމެގތެޭރން، . ބަޔެކެވެ

ަވީނ މިާހރު ފެްނނަަވރު  ާރއްޭޖެގ ފަރުތަކުގެ ަކިއރިން ިމޔަރުހިިފފައިާވތީ  އެކަީށގެން ުނވާ ިމންަވރަށް ިމޔަރުނަަމވެސް، 
.  ެއދޭކަމެެކވެމީހުްނުމގެ ދާއިާރަގއި ުއޅޭ ިމހެްނވެ ަފުރމިޔަުރމަްސވެރިަކން ަމނާކުުރމަކީ ފަތުުރވެރިކަ. ވެވަރަްށ ަމުދވެފަެއ

 ިމަޔުރ ކުްނ ައތޮޅ7ައޮްތ ޙާލަާތއި މިޔަުރ ުދށުމަްށ ަފތުުރވެިރންކުރާ ހޭަދައށް ބަލާ ރާްއޖޭެގ ފަރުިމޔަރުމަްސެވރިކަން މިހާުރ
 . މަާނ ކުރައްވާަފެއވެ ހުެގ މުްއަދތަށް އަހަުރ ދުަވ10  ން ެފށިެގްނ1998 ވަީނ ހިފުްނ
 
 ަމސްެވރިްނނަްށ .ެވރިކަމާިއ ދޮީށގަިއކުރާ ަކނޑުމަުހެގ ަމސްެވރިކަމާެވސް ވަީނ ވަަރްށބޮޑަށް ގުޅިަފެއވެިމޔަރުަމސް :5

މިކަމަްށ ޙައްެލްއ ިމހެްނެވ . ޔަުރ ހުްނަނ މަސްައއިުނން މިޔަުރެނގުުމން ަމސްވެރިަކން ެދަރވެެއވެޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއި ިމ
  . ިމޔަުރހިފުްނ ަވނީ މަނާކުެރިވފައެވެައކުން ތިަލ ޖޭެގ ަމޝްހޫުރ ެދެވރިކަްނ ކޮްށއުޅޭ ރާްއމަސްގެަނއުަމށްޓަކަިއ 

 
 ޯދނި 132މިައތޮޅުތަުކގައި މިޔަުރމަްސވެރިކަުމގައި .   އަތޮެޅްއގަެއވ12ެރާއްޭޖގައި ިމހާރު ިމޔަުރމަްސެވރިކަންކުރަީނ : 6

ގައި މަސްެވރިކަމަްށ ަރޖިސްޓްރީކުެރވިފަިއާވ ތަުކޅުިމއީ އެއަޮތ. ރަކާްތތެރިެވެއވެޙަަޓއިްމގޮުތގަިއ  ފުލްޓައިްމގޮުތަގާޔއި ާޕރޓް
މިީއ ފުލްޓައިްމ ގޮުތގައި .  މީހުްނެނވ528ެރަާކްތތެރިަވީނ ޙަމިއަޮތޅުތަުކަގއި މިަޔރުމަްސވެިރކަމުގަިއ .  ެއވ18ެ%ދޯީނގެ 

ަމސްެވރިކަުމެގ ރުޖުމްަލ ިމޔަ.  މީހުްނނެވ328ެ މީހުްނނާއި ޕާރޓް ަޓއިްމޮގުތގައި މަަސއްކަތްުކރާ 200މަސައްކަތްކުާރ 
ރާްއޖޭެގ .  އެވ5.3ެ% ަމސްވެިރންެގ ގޮުތގަިއ ާއމުަދީނ ހޯދާީމހުްނެގ އެއަޮތޅުަގއިރަކާތްތެިރަވނީ ޙަމަސައްކަުތަގއި 

 . އެެވ3.5%މަސްެވރިްނގެ ިނސްބަތުްނ މިާހރު މިޔަުރމަްސވެރިކަުމގަިއ ޙަރަކާްތތެިރވަީނ 
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ނާޑ ލިބެީނ ަހްނޏަކަށް ަމހަކު ރާްއޖޭަގއި ިމހާރު މިަޔރުމަްސެވރިކަން ކުާރ ދޯ: 7 ޯދންޏެްއަގއި  .  ރުފިާޔެއވ20313ެަރދުކަ
މިަޔރު .  ަމްސދުަވހުަގެއވ3ެއަަހރުުދވަުހގެ ތެޭރގަިއ މަަހށްަދނީ   ައިދ މުިޅ. ީމހުންެނވ4ެޖުމްަލގޮެތއްަގިއ މަހަްށދަީނ 

 .   ރުިފޔާެއވެ މިލިަޔނ7.92ްަދނީ އަކީ ާއމުުޖމްލަ ލިޭބ  މަސްެވރިކަްނ ކުާރ ހުިރހާމީުހްނނަްށ 
 
) އުރަަހ، ލޮުނއެޅިަމސް، ކަިށމިަޔުރ ެތޔޮ( މެޓްރިްކ ަޓނު ތަކެިތ 400  ވަަނއަހަުރ މިަޔރުްނ އުފަްއދާފަިއާވ 2003: 8

ނުޑން ުއފައްާދ ާބވަތްަތ.  މިިލއަްނ ރުިފޔާ ލިބިަފއި ެވއެވ14.626ެއެކްސްޕޯރޓްޮކށްެގން    ްއިމއީ ޖުްމލަ ކަ
ިމޔަުރން ުއފައްާދ ބާަވތްތަުކން ެއންެމ ައގުޮބޑު އެއްޗަކީ މިަޔރު .  ެއވ2ެ%ަދނީެގ މު ާއއެކްސްޕޯރޓްޮކށްެގން ލިބިަފއިާވ

މިއީ .  މިިލޔަްނ ުރފިާޔލިބިފައިެވެއވ11.38ެ މެޓްރިކް ޓަނު އުަރހަ ޭބުރކޮށްގެްނ 21.115 ަވނައަަހރު 2003. އުރަަހއެވެ
 . އެވ77ެ%ޖުމްލަ ިމޔަުރގެ ާބވަްތތަކުން ލިިބފަިއވާ އާުމދަީނެގ 

 
ފަުތރުެވރިްނ މިޔަުރ ޭއެގ ޒާުތގަިއ  ރާްއޖެއަްށ ިޒޔާރަތްުކރާ ިމްނވަރަްށ ބަލާ، ާވ ރާއްޭޖެގ ފަުރތަކުގަިއ ިމޔަުރ މަުދވެފަިއ:9

 ެފންަވރެްއގަިއ ިމަޔރު ިހާމޔަތްކުުރަމށް  އަޤްާވީމަބިއނަލްދިރިުއޭޅ ަމންޒަުރ ުދށުަމްށ ޭހދަކުރާމިްނވަުރ އެނިގހުެރ  އަިދ 
ގޮވާާލފާާވީތ ލަފާެދވިފަިއވަީނ މުހުލަެތއް ދިުނމަށްފަހު ފަރުިމަޔރާިއ ަޖމާައތުން މާ ކާބޯތަކެްއޗާއި ބެހޭ ގެ ަދނުޑެވރިކަ. އދ

ނޑުިމޔަރުްނ ުއފައްާދ ާބވަްތތަްއ ާރއްެޖއި ނާކުރާިއުރ ވިސްަންނ ެޖހޭ މިޮގތަްށ ަމ. ްނ އެްކސްޕޯރޓްކުުރްނ މަނާކުުރމެވެކަ
ޓަަކއި ކުެރވިާދނެ ކަންތަކާިއ އެިޅާދނެ ފޫބެްއދުަމށް ޮކންެމވެްސވަރަކަްށ ގެއްުލން ވާ ކާއި، މަސްެވރިްނނަްށތަކަންތަްއ

 . ވާެނވެާފފިޔަވަަ◌ޅުެގ ަމްއޗަށް އަިލއަުޅވާލާ
 

++++++++++
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  ލަތުލަތުޙާޙާ  މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެމިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، ސެންޓަރ ރިސާރޗް މެރިން

 ރުފުޢާތަ. 1
 

ވަރަށް މަދުމިންވަރަކަށް ކުރަމުން  ފެށުމުގެ ކުރިން  މާރކެޓް އެކްސްޕޯރޓްއި ރާއްޖޭގަމިޔަރު މަސްވެރިކަމަކީ 
  މެއިންނާއި ސަރުބީން ބޭނުމަކީ މިޔަރުގެ ހަމައެކަނިމިޔަރުން ކުރާ ބާނާ އެދުވަސްވަރު. އައި މަސްވެރިކަމެކެވެ

 .  އެއްޗެކެވެނުނުންކުރެވުބޭއެދުވަސްވަރު  އުނގުޅުމަށް ހަރުގައިދޯނިފަމިޔަރުތެލަކީ .  އުފެއްދުމެވެތެޔޮމިޔަރު
 

 ެގ 1970 ގުޅިގެން އެޅުމާއި އިންޖީނު އޮޑިފަހަރުގައި ރިޔަލު ފެށުމާއި ސިނާޢަތެއް ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިރާއްޖޭގަ
 މިއައި.  ކުރިއަރަމުންނެވެމުންފުޅާވަ ހަލުވިޮކށް ވަރަށް އައީ އިގްތިޞާދު ރާއްޖޭގެ ފެށިގެން ފަހުއަހަރުތަކުން
.   ކުރިއަރަމުންނެވެއައީ ވިޔަފާރިވެސް ކުރެވޭ ބޭރުޤައުމުތަކާއިއެކު ތެރެއިން ގެތަރައްޤީ ސާދީއިޤްތި ކުރިއެރުމާއި

ނޑުންނެގޭ ކޮށްޞައްހާ  ންއަމިއްލަފަރާތްތަކު ކުރުމަށް އެކްސްޕޯރޓް ބޭރުޤައުމުތަކަށް ބާވަތްތައް  އުފައްދާ އަދި ކަ
  . ފުޅާވަމުންނެވެ ހަލުވިކޮށް ރަށްވަ ވިޔަފާރިއައީ ކުރަމުންއައި

 
ކުރުމަށް މަސްވެރިން  ރުފުކުރެވުނު ގިލްނެޓަކީ މިޔަރުމަސްވެރިކަންމިދުވަސްވަރު އަލަށް ތަޢާ ހަމަރާއްޖޭއަށް 

ކުރީގައި ވަދުމަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރެވުނު ކުދި މިކަމާގުޅިގެން  .ވި އެއްޗެކެވެވެރިކުރު އިތުރަށް ޝައުގު
. ރެވަރީގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރުން އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ދިޔައެވެއިންޖީނުއޮޑިފަހަރުގައި އަތޮޅުކައިރީގަޔާއި އެތެ

ރޓްކުރެވޭ މިޔަރު ބާވަތްތަކުގެ މިންވަރު ފުޅާވުމާއި ސީދާގުޅުން ހުރިކަމަކީ އެކްސްޕޯ މިޔަރުމްަސވެރިކަން
އި ތަކުގަމުޔާ ޤައުއިރުމަތީ އޭޝީކީ މިޔަރު އުރަހައަ. މިޔަރު އުރަހާއި މިޔަރު ލޮނުމަހެވެ . މެވެ ދިއުއިތުރުވަމުން

ނޑަމިޔަރު ވޭ ކުރީގައި އެއްލާލެ. މު ބާވަތެކެވެމުހިން ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެއްގެކާނާ  ކީމަސްގަ
ނޑަކީ މިއަދި .  ވެފައެވެމިހާރުވަނީއްކަމުގައި ޤައުމުތަކަށް ވިކޭބާވަތެގެން ލޮނުމަސްއުފައްދައި ޔަރުގެ ކޯކަށިގަ

 . ރ އެއްގެގޮތުގައި ބޮޑުއަގުދީފައިގަންނަ އެއްޗެކެވެވެނިއައްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ސުރާ
 

 ވަނަ 1980 ތައާރުފުކުރެވުނީ ތެޔޮ ކަށިމިޔަރު  ރާއްޖެއަށްގޮތުގައި ބާވަތެއްގެ  އެކްސްޕޯރޓު އުފެއްދޭ މިޔަރުން
 އަިދ އެންޑަރސަން  (ބެލެވެއެވެ ކަމުގައިގެ ފަރާތުން ވިޔަފާރިވެރިން ޖަޕާނުގެ ޒިޔާރަތްކުރި ރާއްޖެއަށް އަހަރު
 އެކުލެވޭ އޭގައި ތެލަކީ ކަށިމިޔަރު އުފައްދާ މެއިން ގެ ޔަރުކަށިމި ފުނުންބޭނޭ، އާދެ). 1993 އަޙްމަދު
 . މުގައި އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ ބާވަތެކެވެބޭނު ގެމްޕައުންޑްކޮ ންސްކޮއޯލި

 
  ރަނގަޅަްށ ވަނީ ގޮތްކުރަމުންއަންނަ މަސްވެރިކަން މިޔަރު ރާއްޖޭގައި އައިއިރު ހަމައަށް އާއި 1980

 ކުރާ ބާނަން ކަށިމިޔަރު ފުނުގައިއުޅޭ ބިނާވެފައި ވަނީ މަސްވެރިކަންއާދެ، ރާއްޖޭގައި މިޔަުރ .ހަރުދަނާވެފައެވެ
، މަސްވެރިކަމާއި ފަރުމިޔަރު ކުރާ އަމާޒުކުރެވިގެން މިޔަރަށް އުޅޭ ކައިރީގައި ފަރުތަކުގެ ކަށިމިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި

ނޑުން އަތޮޅުބޭރާ އަދި ނޑުމިޔަރު  ރާކުއި މާކަ  . ކަމުގެ މަށްޗަށެވެމަސްވެރި ކަ
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  މިޔަރުެގ ބަޔޮލޮޖ1.1ީ
 

ރޑް މިޔަރު ވައްތަރުގެ 37 މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ؛   1993 އަޙްމަދު އަދި އެންޑަރސަން (ވެކުރެވިފައިވެއެ ރެކޯ
 އަށެއްކަ ދިޔަވޭތުވެ އެއްބަަޔކީ ދެބައިކުޅަ ތެރެއިން މީގެ. )1998 މެރެޓް އަދި އެންޑަރސަން، އާދަމް

ރޑް ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ންރާއްޖެއި ތެރޭގައި އަހަރުދުވަހުގެ  މިޔަރުގެ .ބާވަތްތަކެވެ ކުރެވިފައިވާ ރެކޯ
 މީގެ. ތަކެކެވެވިހާބާވަތް ދަދެއްޢަ މަދު ވިހާފަހަރަކު އަދި ދަރިމައިވާ ލަހުން، ލަހުންބޮޑުާވ ހުރިހާބާވަތަކީވެސް

. ވެކެއާބާދީަތކެ ދަށް އުފެއްދުންތެރިކަން ޓޮކުގެސް ދުރުދޭތެރެ ގެރައިއުމުރުފުދެ  އާބާދީއަކީ މިޔަރުގެ ސަބަބުން
މައްޗަށްގޮސް މަސްވެރިކަން  މިންވަރު ކަމުގެމަސްވެރި ކުރެވޭ އަމާޒުކުރެވިގެން މިޔަރަށް ،މިހެންވެ

 ސްޓޮކަށް އޭގެ އްޖެނަމަމަސްވެރިކަން ބަލަހައްޓާ ރާވާހިންގުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއްނޭޅިފުޅާވަމުންދާއިރު 
މުގައި ނެގޭމިންވަރު ކޮންޓްރޯލެއްނެތި މަސްވެރިކަ މިގޮތަށް އަދި.  އާދެއެވެ ހީނަރުކަން ފަސޭހައިން ވަރަށް

 ދަކުރުމަީކޔާއި އޮތްމިންވަރަށް ކުރީގައިއާބާދީ އެ  ނަމަގޮސްފި ދަށަށް ގެ އުފެއްދުންތެރިކަންސްޓޮކްއިތުރުވެ 
 ދިގު ގޮތެއްގައި އެެދވޭ އެންމެ ފައިދާ ދެމެހެއްޓެނިވި އްސަނދިކަމުގެމު މިޔަރުގެ ،ވުމާއެކު. ދަތިކަމެކެވެ ވަރަށް

ރާވާ ހިންގާ އަދި  ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކަމާއި ވިސްނުންތެރި ވަރަށް  ހޯދުމަށްޓަކައި މުއްދަތަކަށް
 . ބެލެހެއްޓެންޖެހެއެވެ

 
 .މެގިނައިން ނެގޭ މަސްވެރިކަން އެންއްއި، އެބާވަތްތަގެ މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި ބޭނޭ މިޔަރާރާއްޖޭ: 1 ތާވަލު

   Fishery Type 
English Name Scientific Name Divehi Name Deep Reef Ocean 

Bluntnose sixgill shark Hexanchus griseus Madu Miyaru **   
Taiwan gulper shark Centrophorus niaukang Kashi miyaru ***   
Leafscale gulper shark Centrophorus squamosus Kashi miyaru ***   
Mosaic gulper shark Centrophorus tessellatus Kashi Miyaru ***   
Variegated shark Stegostoma fasciatum Hithi Miyaru  *  
Tawny nurse shark Nebrius ferrungineus Nidhan miyaru  *  
Whale shark Rhincodon typus Fehurihi †    
Smalltooth sand tiger Odontaspis ferox Daiy dhigu miyaru * *  
Crocodile shark Pseudocarcharias kamoharai ? Miyaru   * 
Pelagic thresher shark Alopias pelagicus Kandi maiyaru   * 
Bigeye thresher shark Alopias vulpinus Kandi miyaru   * 
Bigeye thresher shark Alopias superciliosus Kandi miayru   * 
Shortfin mako shark Isurus oxyrinchus Woshimas miyaru   * 
Longfin mako shark Isurus paucus Woshimas miyaru   * 
False catshark Pseudotriakis microdon Hikandhithun miyaru *   
Silvertip shark Carcharhinus albimarginatus Kattafulhhi miyaru  ** * 
Bignose shark Carcharhinus altimus Mendhan miyaru   ** 
Grey reef shark Carcharhinus amblyrhynchos Thial miyaru  *  
Silky shark Carcharhinus falciformis Ainu miyaru   *** 
Blacktip shark Carcharhinus limbatus ? miyaru  *  
Oceanic whitetip shark Carcharhinus longimanus Feekanfaiy miyaru   ** 
Blacktip reef shark Carcharhinus melanopterus Falhumathi dhon 

miyaru 
 **  

Spotail shark Carcharhinus sorrah Dhon miyaru    
Tiger shark Glaecerdo cuvier Femunu  * * 
Sicklefin lemon shark Negaprion acutidens Olhufathi miyaru  *  
Blue shark Prionace glauca Andhun miyaru   * 
Whitetip reef shark Triaenodon obesus Faana miyaru  **  
Scalloped hammerhead shark Sphyrna lewini Kaaligandu miyaru  * * 
Smooth hammerhead shark Sphyrna zygana Kaaligandu miyaru   * 

*** major target species; ** regularly taken; * occasionally taken; † Protected species, Source: Anderson and Waheed 1999; 
Anderson 2002. 
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  ރާއްޖޭަގއި ކުރެވޭ ިމޔަރުމަްސވެިރކަނ1.2ް
 

 ކަށިމިޔަރު އެއީ. ކުރެއެވެ މިޔަރުމަސްވެރިކަމެއް ގެތިންވައްތަރެއް ރާއްޖޭގައި ދެންނެވުނެހެން ކުރީގައި
ނޑުމިޔަރު  އަދިފަރުމިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި  ރާއްޖޭގެ ގައިއެވަނީ 1 ތާވަލު. މަސްެވރިކަމެވެ ކަ
ވެސް  ގިނައިންބޭނޭ މަސްވެރިކަންއްއަދި އެބާވަތްތަ. ބާވަތްތަކެވެގެ މިޔަރު ބާނާއުޅޭ ންމުކޮށްޢާ މަސްވެރިކަމުގައި

 . ެއވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ
 

 ފަރާތުގައި އިރުމަތީ އަދި ހުޅަނގު އަތޮޅުތަކުގެ ރާއްޖޭގެ މިއީ  :ކަށިމިޔަރު މަސްވެރިކަން 
، އާދަމް (އެވެބޭނެ ތިންބާވަތެއް ކަށިމިޔަރުގެ މިމަސްވެރިކަމުގައި. މަސްވެރިކަމެކެވެ ކުރާ ފުންހިސާބުތަކުން

 ވެސްޔަރުތުންމި ހިކަނދި މިޔަރާއި ދަތްދިގު ދިއަ). 1998 އެންޑަރސަން އަދި މެރެޓް
 މީޓަރާއި 800-250 ކުރަނީ މަސްވެރިކަންކަށިމިޔަރު .)1 ތާވަލު (ވެއެވެ ބޭނޭކަމަށް މިމަސްވެރިކަމުގައި

 ކުރެވޭ މިޔަރުން ބޭނޭ މިމަސްވެރިކަމުގައި. އަޅަިއގެންނެވެ ލޭނު އަޅާ އޮލަނބަށް ފުނުން ދެމެދުގެ
 މިމަސްވެރިކަމަށް. ކުރުމެވެ އެކްސްޕޯރޓް ޖަޕާނަށް އުފައްދާ ތެޔޮކަށިމިޔަރު ބޮޑުއަގު ބޭނުމަކީ ހަމައެކަނި

 ގާތަށްދިދާ ހުސްވުމާ ކަށިމިޔަރު ރާއްޖެއިން އެއްމައްސަލައަކީ ބޮޑު އެންމެ އޮތް ދިމާވެފައި މިއަދު
ބިފައިާވ ލޫމާތު ލިޢު މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރަށް މަ.ގޮސްފައިވާކަމެވެ ދަށަށް ސްޓޮކު ކަށިމިޔަރުގެ

މަސްވެރިކަން އެންމެ . ތިނަދޫގައެވެ. ކުރަމުންދަނީ  ހަމައެކަނި ގދ  މިހާރުގޮތުގައި މިމަސްވެރިކަން
 މިލިޔަްނ 1.8  ބޭނިމިޔަރު ކަށިގެ މެޓްރިކް ޓަނ237ު ގައި 1983އާދެ ، ގިނައިން ކުރިދުވަސްވަރު

 . ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ
 

 ކުރެވޭ އަމާޒުކުރެވިގެން އުޅޭމިޔަރަށް ގާތުގައިފަޅުފަރުގެ  ގެރަށްތަކު މިއީ :ފަރުމިޔަރު މަސްވެރިކަން 
 އަދި ފަރުތަކުންނާއި އެތެރެވަރީގެ ރާއްޖޭގެ ކުރެވެނީ މިމަސްވެރިކަންވުމާއިއެކު . މަސްވެރިކަމެވެ

. ލޭނުއަޅައިގެންނެވެ އަދި ނަނުފައްތައިގެން ނުންކޮށްގެންނާއިބޭ ގިލްނެޓު މަތީގައި ތިލަތަކުގެ
 ފަރުމިޔަރު.  ލޮނުމަހެވެ މިޔަރު އުރަހައާިއ މިޔަރު ކީތަކަބާވަތް އުފައްދާ މިޔަރުން ބޭނޭ އިމަސްވެރިކަމުގަ
 ތަފްީޞުލ އިތުރު ގުޅުމުގެ ހުރި ފަތުރުވެރިކަމާއި (ގުޅިފައިވާ ސީދާގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމާ މަސްވެރިކަމަކީ

 މަްސވެރިކަމަކީ ބޮޑު މައްސަލަ މެއެން ންތެރެއި މަސްވެރިކަމުގެ މިޔަރު ވުމުން ކަމަކަށް) އެވަނީ ތިރީގައި
 ތަުކންސާހާދި ދިމާވެފައިވާ ލަތްތަކުގައިޙާމަދު  ބައެއް އަދި، ބައެއްފަހަރު މިމަސްވެރިކަމުގައި. މިއެވެ
 މިޔަރުގެ އެއްޗަކީ ބޮޑުއަގުލިބޭ އެންމެ މަސްވެރިންނަށް. ވެއެވެފާހަގަކުރެ ދިމާވެފައިވާކަން މައްސަލަ ބޮޑެތި

 މިޔަރު އާންމުކޮށް މަސްވެރިންނަކީއެ ނުވަތަ ދަށްދުވަސްވަރެއްގައި އަގު ލޮނުމަހުގެ ވެފައި އުރަހަކަމުގައި
ނޑާފައި އުރަހަ މިޔަރުގެ ބައެއްނަމަ ނުކުރާ މަސްވެރިކަން  ވޭގޮތްލެށްދޫކޮ މަރާނުލާ މިޔަރު ކަ

 ނުވާތީއި ވަކިބާވަތެއްގެ މިޔަރަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ނެގިފަ ހިސާބު ތަފާސް މިޔަރުގެ . ދިމާވެފައިވެއެވެ
 ތަކެތިކަން އުފައްދާފައިވާ މިޔަރަކުން ކޮންބާވަތެއްގެ އީއެ އްއައިޓަމްތަ ކުރެވޭ އެކްސްޕޯރޓް އަދި

، ނަމަވެސް. ނެތެވެ ގޭކަށެއްނއެ މިންވަރެއް ހިފިފައިވާ ފަރުމިޔަރު ސީދާ ބަޔާންނުކުރެވޭތީ
ޒަކީ އަމާތަމަ އަދި އެންމެ އިސް އެންމެފުރަ މަސްވެރިންގެ އައިދުވަސްވަރު ފެށިގެން މިޔަރުމަސްވެރިކަން

ވީމާ މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވަނީ ފަރުމިޔަރުގެ . ފަރުމިޔަރެވެ
 .)1998، އެންޑަރސަން(ކަށެވެ ތަބާވަތް
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ނޑުމިޔަރުމަސްވެރިކަން  ނޑުން ރާއްޖޭގައި :ކަ  ޑުގޮތެއްގައިނމައިގަ މަސްވެރިކަން މިޔަރު ކުރާ މާކަ
ނޑުމަހާއެކު މަދުމަދުން ،ނަމަވެސް. ފައްތައިގެންނެވެ ނަނު، އަޅައިގެންނާއި ލޭނު ކޮށްއުޅެނީ  އައިން ކަ
 މިބާވަތުގެ ފަހަރު ބައެއް އަދި. ހަދައެވެ ބާނާ ދޮށިން އޮއިވާލިމިޔަރު މިޔަރާއި އައިންމަތީ އުޅޭ ހަދައިގެން

 އުފައްދާ މިމަސްވެރިކަމުންވެސް. އެވެނަގާއެުޅ) ހިފާފައި އުރަހާގައި( އަތުން މަސްވެރިން މިޔަރު
 ހިއްކައިގެން ކޯކަށިގަޑު މިޔަރުގެ ބޮޑެތި ދިއަ. މިޔަރުލޮނުމަހެވެ އާއި އުރަހަ މިޔަރު ބާވަތްތަކަކީ

 ުޑނމައިގަ ދިމާވެފައިވާ މިމަސްވެރިކަމުން  .ވިއްކާހަދައެވެ ފިހާރަތަކަށް ވެނިއަރފަތުރުވެރިންގެ ސު
 މިޔަރު ސަބަބުން ގުޅުމެއްގެ ހުރި މަސްވެރިކަމާއި އައިނު ކުރާ ދޮށިން މިމަސްވެރިކަމާއި މައްސަލައަކީ

 މިހެންވެ. ބުނުމެވެ ބުނާ މަސްވެރިން ކަމަށް ކުރާ އަސަރު ނޭދެވޭ މަސްވެރިކަމަށް ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުން
 . އުފެދެއެވެ ހަމަނުޖެހުން މެދުގައި ފަރާތްތަކުގެ ކުރާ މަސްވެރިކަން މިދެބާވަތުގެ

 

 ސްވެރިކަާމއި ފަތުރުވެރިކަްނމިޔަރުމަ 1.3
 

 ވަސީލަތް ދެމެދު ފަތުރުވެރިކަމާއި ކަމަށްވާ ދާއިރާ އިޤްތިޞާދީ އެންމެބޮޑު ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި މިޔަރު
ނޑުގެ ސީދާގުޅަިފއިވަނީ ފަތުރުވެރިކަން ރާއްޖޭގައި. ވެއެވެ މައްސަލަތަކެއް ހިއްސާކުރުމުގެ . މާހައުލާެއވެ ކަ

ނޑުގެ ފީނާމީހުން. ދެކަމެވެ އުޅޭ ކޮށް ިފލުވުމަށްޓަކައި މުނިފޫހި ފަތުރުވެރިން މަކީފީނު ކުރުމާއި ސްނޯކަލް  ކަ
 އޭގެ މިޔަރު އްސަކޮށްޙާ. ވެރިވެއެވެޤުޝައު ދުށުމަށް އުޅޭގޮތް ޭއެގޒާތުގައި މަސްމަހާމެހި ދިރުންތަކާއި
 އަންދާޒާ )1993 (މަދުޙުއަ އާއި އެންޑަރސަން. ވެރިވެއެވެޤުދުށުމަށް ވަރަށް ޝައު  އުޅޭގޮތްތަބީޢީޒާތުގައި
 އެއްގެ އާމްދަނީ ސީދާ ފީނައިގެން ތަންތަނަށް  ބެލުމަށް މިޔަރު އަހަރު ވަނަ 1992 ގޮތުގައި ކުރައްވާފައިާވ

 އުރަހަ މިޔަރު މަހާއި މިޔަރު ބަލާއިރު އާަޅ ދަދާއިޢަމި. ލިބިފައިވެއެވެ ޑޮލަރު އެމެރިކާ މިލިއަން 2.3 ގޮތުގައި
 އެމެރިކާ މިލިއަން 0.7 ކުރެވެނީ ލަފާ ކަމަށް ލިބުނު އެއަހަރު ގޮތުގައި މްދަނީއެއްގެއާ އެކްސްޕޯރޓްކޮށްގެން

  ޔަރަކުންމި އެންމެ ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގައި ފީނާ އަިދ އެދުވަސްވަރު ކުރެވުނު ދިރާސިާއން ދައްކަނީ . ޑޮލަރެވެ
 އަްނގައިދެނީ މިއިން). 1993، އަހުމަދު އާއި އެންޑަރސަން(މުގައެވެ ކަ ލިބޭޭނ ޑޮލަރު 3300އަހަރަކު 
 ގޮތުގަިއދިރޭ  މަރާލުމަށްވުރެ ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯރޓް، ފަރުމިޔަރު އުޅޭ ތަންތަނުގައި ޑައިވްކުރާ މަޝްހޫރު
 ކުރުމަށްޓަކައި ހިމާޔަތް މިޔަރު މިހެންކަމުން .އަގުބޮޑުކަމެވެ ގުނައެްއ އެތައް ލިބޭފައިދާ އެއިން އުޅުމުން ފަރުގައި

 ފެންނަމިޔަރުގެ އެންމެގިނައިން ޑައިވުކުރާއިރު  .ބާރުއަޅައެވެ ބޮޑަށް ވަރަށް ދާއިރާއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ނުޑ އްދުތަކުންޙަބައެއްސަރަ އަދި މިޔަރާއި ކައްޓަފުޅި ތިލަމިޔަރާއި ފަޅުމިޔަރާއި ފާނަމިޔަރާއި ކީބާވަތްތަކަ  ކާލިގަ
  ).1 ތާވަލު (މިޔަރެވެ

 
 މަތީން ދެފަހަރެއްގެ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ވީހާވެސް މައްސަލަތައް އުފެދޭ މެދުދެ ފަތުރުވެރިކަމާ މަސްވެރިކަމާ މިޔަރު

 25 ޖުމްލަ މިހާރު. މަނުާކރެވިފައެވެ ވަނީ ނުވަތަ ހިފުން މިޔަރުނެގުން އްދުތަކުންޙަފީނާސަރަ މަޝްހޫރު
. )1ކުރެހުން  (އެވެހިމާޔަތްކުރެވިފަ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަބީޢީގޮތުގައި އްދުތަކުގެޙައެސަރަ ސަރަހައްދުވަނީ

 މަސްވެރިންނާއި މިޔަރު ގައި 1988. އެންވެރިކަމެވެ މަސްވެރިަކމަކީ ހަމައެކަނި ކުރެވޭ އްދުތަކުންޙަމިސަރަ
 މުހިންމު އެންމެ ތުރުވެރިކަމުގެފަ  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް އްމައްސަލަތަ އުފެދޭ ދެމެދު ފަތުރުވެރިކަމާއި

 މިޔަރު އްދުގައިޙަސަރަ މޭލު 12 ފެށިގެން ބޭރުން އަތޮޅު، އެތެރެވަރީގައްޔާއި ގެއަތޮޅު 7ހިމެނޭ  އްދުގައިަޙސަރަ
 ކުރައްވާފައެެވ މަނާ ވަނީ އަހަރުުދވަހަށް 10 ފެށިގެން ނ1998ް ސެޕްޓެމްބަރ 8 ކުރުން މަސްވެރިކަން

  ).1 ކުރެހުން(
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 ަކނުޑމަސްވެރިަކްނގެ  މިޔަރުމަސްވެރިކަާމއި ދޮށ1.4ީ
 

ނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަކީ ޑުނމައިގަ ރާއްޖޭގެ ނޑުމަސް. މަސްވެރިކަމެވެ ކަ ނޑުގެ އައިނާއި ކަ  ފަށަލައިގާ މަތީ ކަ
 ކުރެވިފައެވެ ފާހަގަ ރަގަޅަށް ވަރަށް ވަނީ އުޅޭކަްނ ގުޅިގެން، )މިޔަރު އައިންމަތީ ޚާއްސަކޮށް (މިޔަރާ އުޅޭ
 ނެގުމުން މިޔަރު އައިނުން ނޑުމަސްކަ ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މަސްވެރިން ).1993، އަހުމަދު އާއި އެންޑަރސަން(

ނޑުމަހުގެ  އައިނުން ކުރަމުންދާ މަސްވެރިކަން ދޯނިފަހަރު މިސަބަބަށްޓަކައި. ދަށްވެއެވެ މަސްވެރިކަން ކަ
 މިޔަރު އްދުންޙަސަރަ މޭލު 3 ވަށައިގެން ފަތީގެކަނދު އޮއިވާލި އަދި .މަނާކުރެވިފައެވެ ވަނީ މިޔަރުނެގުން

 އިތުރަށް މީގެ އަދި .ކުރެވިފައެވެ މަނާ ވަނީ ކުރުންވެސް މަސްވެރިކަމެއް ވަތެއްގެބާ އެހެން މަސްވެރިކަމާއި
 ކުރެހުން (މަނާކުރެވިފައެވެ މިޔަރުނެގުން ވަނީ ތިލައަކުންވެސް 2 މުހިންުމ މަސްވެރިކަންކުރާ އަތޮޅުތަކުގެ ދެކުނު

1.( 

  

 މިޔަރުމަސްވެރިކަާމގުިޅފައިވާ ަޤވާިއދުތަްއ 1.5
 

ނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމެވެއަދިވެސް  އިސްކަމެއްދޭ މަސްވެރިކަމަކީ އެންމެ ރާއްޖޭގައި މިހެންވުމާއި އެުކ . ކަ
ނޑުމަސްވެރިކަމަށް އަމާޒުކުރެވިގެންނެވެ . މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަށް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ކަ

ނޑުމަހުގެ މަސްވެރިން ޝަ ގިނަޤަވާއިދު ހެދުމުގެ އަޞްލަކަށް ކުވާކުރެވި އެކަމަށް ފިޔަވަޅެއް ވެފައިވަނީ ކަ

 ހިމާޔަތް މިޔަރު ރާއްޖޭގައި: 1 ކުރެހުން
 . ތަންތަން، ސަރަޙައްދުތަކާއި ކުރެވިފައިވާ

          Shark fishing banned

           Protected seamounts

       Protected dive sites

                3 mile radius from FADs
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ތިރީގައި މިވަީނ . ވެކެސީދާ މިޔަރު ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވަނީ ވަރަށް މަދުޤަވާއިދެ. އެޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ
 . ގުޅުން ހުރިޤަވާއިދުތަކެވެ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤަވާއިދުގައި ހިމެނޭ މިޔަރުމަސްވެރިކަމާ

 
ނޑުގެ މެދުތެރޭގައި އޮންނަ ހުވަދު އަތޮޅާއި ހައްދު  ތިލާގައި ) ދެރަހާ(ންމައްޗާއި ދެމެދުގައިވާ ހުވަދޫކަ

 73 އުތުރު ތޫލު - ދަގީގު 18 ދަރަޖަ 01މަނާކުރެވޭ ސަރަޙައްދަކީ . ލޭނު އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ެލ  މ5ޭ އިރު އަޟުރު މިސްރާބު އެއީ ތިލައަކަށް ބަލައި މިޕޮއިންޓްގެ ވަށައިގެން - ދަގީގު 18ދަރަޖަ 
 ނޮވެމްބަރު 28 މިޤަވާއިދު ހެދިަފއިވަނީ  ).1ކުރެހުން (ގެ ސަރަޙައްދެވެ )ރޭޑިއަސް(ހުރަސް ކުރު

  ގައ1996ި

 
މަސްވެރިން މަސްވެރިކަން ކުރާ މަޝްހޫރު އި ހައްދުންމަތީގެ މިޤަވާއިދުގައި އެބުނާ ސަރަޙައްދަކީ ހުވަދުއަތޮޅާ

ނޑުމަހާއިއެކު އައިނުގައި އޭުޅ  ކޭގޮުތގައި އައިންމަތީމަސްވެރިން ދެ.  ނުވަތަ ސަތޯރަހައެވެސަތޯތިލައެވެ ނުވަތަ ކަ
މިޤަވާއިދު ހެދިފައި މިވަނީ މިސަރަޙައްދުގައި .  މަސްތިލަނުވާގޮތްދިމާވެއެވެ މަސްވެރިކަން ދެރަވެންމުމިޔަރުނެގު

ނޑުމަސްވެރިންނާއި މިޔަރުމަސްވެރިންނާ އި ދޭތެރޭޖެހޭ މަސްވެރިކަން ކުރާމަސްވެރިން މިކަމާ ޝަކުވާކުރުމުން ކަ
 . މައްސަލަ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައެވެ

 
 

 އިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ 1995 ޖޫން 24 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުން 3 ޤާނޫނުގެ މާއްދާ  
އިޢްލާން (މެރުން އަދި ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ ، ބޭނުން، އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުން ފެހުރިހި ހިފުން

  ).FA-A1/29/95/39ނަމްބަރު 
 

 ކީ މިހެންކަމުން މިބާވަތަ. ފެހުރިއްސަކީ މުޅިދުނިޔޭން މިބާވަތް ނެތިގެންހިގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރުހީވެފައި ބާވަތެކެެވ
ލިސްޓްގައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ގެ ވާރލްޑް ކޮންޒަރވޭޝަން ޔުނިއަން ގެ ރެޑްލިސްޓް އޮފް ތްރެޓްންޑް އެނިމަލސް

ނޑައެޅިފައިވާ ބާވަތެކެވެ ކަމަށް އިޖާބަދިނުގެ ގޮތުންނާއި މަދުންނަމަވެސް މި  އިދު ހެދިފައިވަނީރާއްޖޭން މިޤަވާ. ކަ
 . ރާއްޖޭން ފެހުރިހި  ބާނާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ މަޤްސަދުގައެވެ

 
 

ނޑުގައި ތިރީގައި ބުނެފައިވާ    ޕޮއިންޓް ގުޅާލެވޭ ހަތަރެސްކަން 4 އައްޑު އަތޮޅު ހުޅަނގު ދެކުނު ކަ
 . ދުގައި ލޭނުއެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެގޮޅީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައް

o  ުދަގީގ55ު ދަރަޖަ 72 އިރު އަޟުރު - ދަގީގު  45،  ދަރަޖ00ަދެކުނު ތޫލ  
o  ުދަގީގ53ު ދަރަޖަ 72 އިރު އަޟުރު - ދަގީގު  55،  ދަރަޖ00ަދެކުނު ތޫލ  
o  ުދަގީގ08ު ދަރަޖަ 72 އިރު އަޟުރު - ދަގީގު  00،  ދަރަޖ01ަދެކުނު ތޫލ  
o  ުދަގީގ11ު ދަރަޖަ 72 އިރު އަޟުރު - ދަގީގު 53ރަޖަ،  ދ00ަދެކުނު ތޫލ  

 
ކުރީގައި އިޝާރާތްކުރެވިފައިވާ ފަދައިން މިޤަވާއިދު .  ގައެވ1997ެ ޑިސެމްބަރު 10މިޤަވާއިދު ހެދިފައިވަނީ 

ނޑުމަސްވެރިންނާއި މިޔަރުމަސްވެރިންގެ ދެމެދުގައި އުފެދޭ  ހެދިފައިވަނީ އިސްވެބުނެވުނު ސަބަބަްށޓަކައި ކަ
  .ކުޑަކުރުމަށެވެނުޖެހުން ހަމަ
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް ގެ އިޢުލާނު ނަމްބަރު 
E/95/32 ،27 ުސަރަޙައްދަކީ އެތަންތަން ޤުދުރަތީ އަދި ތަބީީޢ 15 ގައިވާ 1995 ސެޕްޓެމްބަރ 

 1999 އޮކްޓޯބަރ 21އަދި ހަމަ .  ސަރަޙައްދު ތަކެވެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމައް ޓަކައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައި
 ސަރަޙައްދެއްވެސް ހަމަ މިބޭނުމަށްޓަކައި 10 އިޢްލާނުގާ ވާގޮތުގެމަތިން އިތުރު C/99/38-10ގެ 

 ).1ކުރެހުން (ވަނީ ހިމާޔަތްކޮށްފައެވެ 
 

 ތަންތަން ހިމާޔަތްކޮށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މުހިންމު  ފަތުރުވެރިން ޑައިވްކުރުމަށް މިޤަވާއިދު ހެުދމުގެ ބޭނުމަކީ
މިޤަވާއިދުގެ ހެުދމުގެ އަދި . ތަނުގެ ތަބީޢީ އަދި ޤުދުރަތީގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށެވެއެތަންތަނުގެ ރީތިކަން އެ
ޙިޔާުރ މިސަރަޙައްދުތައް . ސަރަޙައްދުތަކުން މަިޔރުނެގުން މަނާކުރުން ހިމެނެއެވެމަޤްސަދުގެ ތެރޭގައި މި

 1މިތަންތަން ކުރެހުން . މަޝްވަރާގެ ދަށުންނެވެގެ ޑައިވިންގ އިންސްޓަރަކުން ރިސޯރޓްތަކުގެ ކުރެވިފައިވަނީ
 .ގައި ފާހަގަކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ

 
 

 ސެޕްޓެމްބަރު 08 މޭލު ބޭރު ސަރަޙައްދުގައި 12ތިރީގައިއެވާ އަތޮޅުތަކުގެ ބޭރުދުނިން ފެށިގެން  
ތެއްގެ މިޔަރުމަސްވެރިކަމެްއ ކުރުމަކީ  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ބާވ10ަން ފެށިގެން 1998

 .މަނާކަމެކެވެ
 

o މާޅޮސްމަޑުުލ 
o ފާދިއްޕޮުޅ 
o ުމާލެ އަތޮޅ 
o ިއަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރ 
o ިއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރ 
o ުފެލިދެ އަތޮޅ 
o ުއައްޑު ައތޮޅ 

 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް އެންްޑ  ގައި ހެދުނު މިޤަވާއިދަކީ އޭރުގެ 1998
 ސަރަޙައްދުން މިޔަރު 15 ގެ އިއުލާނުގެ ދަށުން މަނާކުރުވެނު 1995 ސެޕްޓެމްބަރު 27ޔަރަންމަންޓުގެ އެންވަ

ހޫރު ޝްނުކުރެވިއްޖެނަމަ މަ ހިފުން ނުހުއްޓޭކަމަށް ފަތުރުވެރިން ބުނެ އަދި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މިޔަރުހިފުން މަނާ
ބުނާތީ އެކަމަށް ޙައްލެއް ގެނައުމަށް  ކަމަށް ފާނެޑައިވްކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުން މިޔަރު ފެނުން ނެތިގެން ގޮސް

 .  ހެދިފައިވާ ޤަވާިއދެކެވެ
 
 

ނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް FA-A1/29/92/16އިޢްލާނު ނަމްބަރު     ގައި އަންގާފައިވާގޮތުން ކަ
 . ގެއްލުންވާގޮތަށް އޮއިވާލިން މިޔަރު ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
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   FA-A1/29/96/39 (23/09/1990); FA-F1/2/90/28 އިޢްލާނު ނަމްބަރު  

MF/34/81/48 , (08/10/1996) (10/11/1981) ްގައިވާގޮތުން މަސްވެރިންނަށ 
 މޭލުގެ ރޭޑިއަސް ހިމެނޭ 3ލުއިފަސޭހައަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާ ދެއްވާފައިވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގެ 
ނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ބާވަތެ އްގެ މަސްވެރިކަމެއް ކުރުމަކީ ސަރަޙައްދުން ކަ

 .ކަންވެސް ހިމެނެއެވެވެރިމީގެތެރޭގައި މިޔަރުމަސް. މަނާކަމެވެ
 

މިއިޢުލާނު ކުރެވިފައިވަނީ މަސްވެރިން މިހާރު މަސްބާނާ އެންމެ މުހިންމު ސަރަޙަްއދުތަށް ކަމަށްވާ އޮއިވިާލ 
 . ސަދުގައެވެނެގުން މަނާކުރުމުގެ މަޤު އަދި ކަނދުފަތި ކައިރިން މިޔަރު ހިފުން

 

 ުދޞަ ރިޕޯރޓުގެ މަޤ1.6ް
 

  ވަނައަހަރ2004ު. މުން އަންނަ ދާއިރާއެވެކު ކުރިއަރައެފަތުރުވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގައި އަދިވެސް އެންމެ ހަލުވިކަމާ
  ރިސޯްޓ98  ރާއްޖޭގައި  ހުޅުވުމާއެކު ވަރަށް އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި ރިސޯރޓ11ުއިތުރުކުރެވުނު 

' އިކޯޓްއަރިޒަމް'ރުވެރިކަމާއި މެދު ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ މުހިންމު އެއްސިޔާސަތަކީ ފަތު. ވެއޮންނާނެ
މިޔަރު އްދުން ޙަޅިރާއްޖޭގެ ސަރަނީ މުމަސައްކަތް ކުރާފަރާތްތަކުން ދެކެ ދާއިާރގައި  އަށްވީހިނދު ފަތުރުވެރިކަމުގެ

 . ހިފުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ހެދިފައި އޮތުމެވެ
 

ނޑުވެިރކަމާއި ބެހޭ ޖަމުއާގެ ކާނާ.ދ.ރާއްޖެއަކީ އ  ތުގެ ފަރާތުންޢަބަރު ޤައުމަކަށްވާތީ މިޖަމާމްމެޢިއްޔާގެ އި ދަ
ވެސް ރާއްޖެއިން ގޮވާލުންތަކަށް ވާދުނިޔޭގެމަސްވެރިކަން ބެލެހެއްޓުން ރާވާހިންގާ އަދި ހަރުދަނާކުރުމަށް ގޮވާލެވިފައި

 )ވޮލަންޓަރީ( 'ރީޒްަޝލް ފިބައޮން ރެސްޕޮންސިކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް 'މިގޮތުން . އިޖާބަދޭންޖެހެއެވެ
މަލީ ސިފަގެނައުމަށް ޢަންއަށް ޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަ އިންޓަރނޭވާއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައި

ނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ޖަމުއާހުރިހާ  ޤައުމުތަކުންވެސް އެއްބާރުލުމަށް ކާނާ މިޔަރު . ގޮވާލައެވެޢިއްޔާއިން އި ދަ
ހީނަރުވެފައިވާ އްދެއްގައި އަދި ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި ވެސް ޙަ ހުރިހާ ސަރަ ދުނިޔޭގެކަމަކީމަސްވެރި

ކޮށް އެކުލަވާލެވުނު ޞައްޙާ މަސްވެރިކަމަކަށްވާތީ މިޔަރުގެ ސްޓޮކް ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި މިޔަރަށް
ނަލް ޕްލޭްނ އޮފް އެކްޝަންއެއް ންގެ ދަށުން ކޮންމެ ޤައުމަކުންވެސް ނެޝަޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝައިންޓަނެ

 ސީދާމިކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ނެތްކަމުގަިއ ރާއްޖެއިން. ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ
މަސްވެރިކަމުގައި  (ންގް އެފަރޓްޝިގެ ފިދައިން މިޔަރުމަސްވެރިކަމުވާ ފައިވީނަމަވެސް ކުރިން އިޝާރާތް ކުރެވިފަ

 ހެދިފައިުހރި ،ނަމަވެސް. ޤަވާއިދުތަކެއް ވަނީ ހެދިފައެވެ ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމަށް މަދުކޮށް ސްޓޮކް  )ހޭދަވާިމންވަރު
ކަން ކުރުންމަނާ ންފީޒުނުކުެރވޭތީ މިޔަރުމަސްވެރި ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ތައްލުތަޞޫޢުޤަވާއިދު ތަކާއި 

 . ސަރަޙައްދުތަކުގައިވެސް މަސްވެރިކަން ކުރެވެއެވެ
 

، ރީްޒޝަފި އޮފް މިނިސްޓްރީ ބެހޭގޮތުންތަކާއި މައްސަލަ  އިސްވެބުނެވުނު ދަކީމަޤުސަ މިރިޕޯރޓުގެ
  މިހާރު މިޔަރުމަސްވެރިކަންއިތުރަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެކުރިން  ރިސޯސަސްއިން މެރިން އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

، މިންވަރާއި ރިވާރަކާތްތެޙަ މީހުން މިމަސްވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގައި މިހާރު. ދެނެގަތުމެވެ ލަތުޙާ އޮތް
 ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަދި.   މިރިޕޯރޓްގައި ބަލައިލެވޭނެއެވެމުދަނީއަށްއާ އިޤްތިޞާދީ ލިބޭ މަސްވެރިކަމުން
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 ތަކަށްއްކަންތަ ވިސްނަންޖެހޭދާއިރާއިން ގޮވާލާ ފަރުމިަޔރު މަސްވެރިކަން މުޅިން މަނާކުރުމަށް 
 ޒިޔާރަތްކޮްށ ރަށްތަކަށް ބައެއްމުހިންުމ ކުރާ މިޔަރުމަސްވެރިކަން ތައްޔާރުކުރުމަށް މިކަރުދާސް. އަލިއަޅުވާލެވޭނެއެވެ

 ކަރުދާހެއް ސުވާލު މިޔަރުމަސްވެރިކަމާގުޅޭ ހުރިހާރަށްތަކަށް އިރާއްޖޭގަ އަދި. ސާފުކުރެވުނެވެ ލޫމާތުޢުމަ
 ލޫމާތުޢުމަހެނިހެން މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ިމކަމާގުޅޭ އެ ފޮނުވައިގެން

 . ސާފުކުރެވުނެވެ

 ލޫމާތުޢުބޭނުންކުރެވުނު މަ އެކުލާވާލުމަށް  ރިޕޯރޓު.2
  މިޔަރުމަސްވެރިކަާމއި ބެހޭގޮުތން ކުރެުވނު ސާރވޭ: 2.1

 

 ފުރަތަަމ އެންމެ. ބޭނުންކުރެވުނެވެ ވަޞީލަތެއް އެއްކުރުމުގައި ތިން  ލޫމާތުޢުމަ އެކުލަވާލުމަށް މިރިޕޯރޓް
، ރަށެއްތޯއާއި ކުރާ މަސްވެރިކަން މިޔަރު އެރަށަކީ ފޮނުވައިގެން ސުވާލުކަރުދާހެއް ރަށްތަކަށް ގެރާއްޖެތެރޭ

 މިމަސައްކަތް. ބެލުނެވެ އުޅަނދުތޯ އްކިތަ ހަރަކާތްތެރިވަނީ ވެރިކަމުގައިމަސް ކުރާނަމަ މަސްވެރިކަން
 ވަނައަހަރުގެ މާރޗް އާިއ 2004ން  ފެށިގެއިންޑިސެންބަރު - ނޮވެމްބަރު ވަނައަހަރުގެ 2003 ކުރެވިފައިވަނީ

 މުހިންމު ކުރާ މިޔަުރމަސްވެރިކަން އަލީގައި ތަކުގެލޫމާތުޢުމަ އެއްކުރެވުނު ރުދާހުންކަ މިސުވާލު. ހަމައަށެވެ
 ލިބިފައިހުރި ކުރުމަށް މިސާރވޭ. ކުރެވުނެވެ އެއްސާރވޭ ބެހޭ މަސްވެރިކަމާ މިޔަރު ޒިޔާރަތްކޮށް ރަށްތަކަށް
ނޑައެޅިފައި މުއްދަތެއް އެންމެފަހު ވޭނެކުރެ ރަުދހަ ފައިސާ   އެންމެފުރިހަމަވާންވީ  އޮތުމާއިއެކު ކަ

 ބޭނުންވާގޮތަށް ވެސްއްސުވާލުތަ ސާރވޭ އަދި. ނުދެވިއެވެ ވަނީ ރަށްތަކަށްހުރިހާ ދާންވީ، ތައްޔާރީތަކާއި
ރޑް(  . ފާހަގަކުރަމެވެ ނުކުރެވިވާކަން ތައްޔާރު) ކުއެސްޗަނެއަރ ސްޓްަރކުޗާ

 
 : ދަދު ތަކަކީޢަރުދާހުގެ ކަވޭރސާފައިވާ ކުރެވި އިމަށްޓަކައި ދެވުނު ރަށްތަކާސާރވޭ ކުރު

  ކަރުދާސ2ް ، ކުޅުދުއްފުށި. ހދ. 1
 ރުދާސް ކ3ަ، މަޑުއްވަރީ. ރ. 2
  ކަރުދާސ4ް، މީދޫ. ރ. 3
  ކަރުދާސ5ް، މަހިބަދޫ. އއ. 4
 )ރަށަކު ނޫޅޭއެއްވެސް މަސްވެރިއަކު (، ގެތިނދަ. އދ. 4
  ކަރުދާސ5ް ،ރިނބުދޫ. ދ. 5
  ކަރުދާސ2ް، މާއެނބޫދޫ. ދ. 6

 
 މިޔަރު  އާއިރިކަމުގައި ލިބޭ އާމުދަނީލޫމާތަކީ މަސްވެޢުސާރވޭގައި އެއްކުރެވުނު އެންމެ މުހިންމު މަ
ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ފުރިފައިވާ ސާރވޭ ކަރުދާސް ވަރަށް  . މަސްވެރިކަމުގައި މީހުން ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރެެވ

 އެދުވަސްވަރަކީ މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ މޫސުްމ ކަމުގައި  އެއްސަބަބަކީ ޖެހުނު ން ދިމާވާމިގޮތަށް. މަދެވެ
ރަށެއްގައި ހޭދަކުރުމަށް  އަދި .  މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ރަށުގައި މަދުވުމެވެއެކުމާއިވު

 . ތުވެސް ަމދުވުމެވެޞަލިބުނު ފުރު
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 މިޔަރު މަސްވެރިކަމާއި  ވަނައަހަރ2002ު  ތިންވަނަ ވަޞީލަތަކީތު އެއްކުރިލޫމާޢުމަ ސްއެކުލަވާލަންމިކަރުދާ
މިއީ ރީޖަނަލް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޮނދަރން . ލޫމާތެވެޢުގެ މައެއްބެހޭގޮތުން  ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރެވިފައިވާ ސާރވޭ

 . ކަރުދާހެކެވެ ވާފައިތައްޔާރުކޮށް ވަނައަހަރު 2002 ރީޖަން ގައި މެކް އެލިސްޓަރ އެލިއަޓުން
 

 މިޔަރުމަސްވެރިކަުމގެ ތަފާސް ހިާސބު. 2.2
 

ރޑް ކުރުމަށް ވަނީ  މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގާ ފޯރމުތަކުގައި މިޔަރު ހިފުނުމިންވަރު ވަކިން ރެކޯ
ބާވަތް ވަކިން . ދަދެވެޢަ ރިޕޯރޓުކުރަންޖެހެނީ ޖުމްލަ މިޔަރު ހިފުނު ކަމަށްމިޔަރު  ހިފުނުމިންވަރު. ހަމަޖެހިފައެވެ

ރޑް ކުރާކަށެއް ނުޖެހެއެވެރެ  މަސްވެރިކަމެއްކަމުގައި ނުދެކެވޭތީ މާފުޅާކޮށް ކުރެވޭ މިމަސްވެރިކަމަކީ .ކޯ
ރިޒް ޝަ ފިބޭސިކް'ން އިން ނެރުއްވާ ޝަސެކްއެންޑް އިކޮނޮމިކް ރިސާރޗް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

މިޔަރު . އެވެއްވަ ރިޕޯރޓެއް ނުކުރަވަކިން މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު މިޔަރު ގައި'ޓިކްސްސްޓެޓިސް
ގައި ބޭސިކް ފިޝަރީޒް ސްޓެޓިސްޓިކްސް. އެއްކޮށެވެއާއި  3 ހިފުނުމިންވަރު ރިޕޯރޓްކުރެވެނީ ފަރުމަސް ގްރޫޕް

ތަފާސްހިސާބު . ގޮތުގައެވެ ބާވަތް' އެހެނިހެން'ޔަރު ރިފޯރޓް ކުރެވިފައިވަނީ ހުރިހާބާވަތެއްގެ ފަރުމަހާއި އެއްކޮށް މި
  މިޔަރުގެވާނު މިންވަރު ރިޕޯރޓްކުރެވެނީ  ބަރުދަނުން ކަމަށްވާތީ ރިޕޯރޓްކުރެވިފައިޝާޢިއުކުރެވޭއިރު މަސްހިފު

އެއީ މަސްވެރިން ބާނާ . އެވެކަމަށް ބެލެވިފައިވެ ކިލ20ޯން ފެކްޓަރ އަކީ ޝަުގނަކުެރވޭ ކޮންވާރދަދު  ޢަޖުމްލަ
  .  ކިލޯކަމުގައި ބެލެވިގެންނެވ20ެމިޔަރެއްގެ ބަރުދަނަކީ އެވްރެޖް 

 
 ދެއްދަ ޢަބުނާ ބަހުންގަނއަ ) ނުވަތައޮޑިވެރިން (މަސްވެރިން ނެގެމުންދަނީ އަދިެވްސ ހިސާބު ތަފާސް ރާއްޖޭގެ

ރޑް  ފޯރމުގައި 'މަސްރިޕޯރޓް' ނޯޓްކޮށް ކާތިބުން  އޮފީސްތަކުގެ ރަށްރަށުގެ  ރާއްޖޭގެ. ގްެނނެވެކުރެވި ރެކޯ
 ބާނާ އަދިދުވަސްވަރު ނުބޭލު ފުރިރަށަށް މަސްވެރިއުޅަނދު ބޭނޭހުރިހާމަހެއް، މަދު މީސްކޮޅު ރަށްތަކުގައި

 އެކަށޭނަ އެންމެ ރާއްޖެއަށް ނެގުމަށް ތަފާސްހިސާބު މިއީ ދުވަސްވަރު ބެހުނު މެދުގައި ފަުޅވެރިންގެ ރިހާމަހެއްހު
 ،ފުޅާެވ ކުރާސަރަޙައްދު މަސްވެރިކަން، އިތުރުވެ މިންވަރު މުގެމަސްވެރިކަ ،ނަމަވެސް. ބެލެވުނެވެ އިނިޒާމުކަމުގަ

 އިތުރުވަމުން މަސްވިއްކުން ރަށްރަށަށްވެސް އެހެނިހެން ރަށަށާއި ފުރި ދޯނި އަދި ގިނަވެ އްކުންފުނިތަ ސްގަންނަމަ
  . ކުޑަވަމުންނެވެ އިތުބާރު ކުރެވޭ ްށތަފާސްހިސާބަ ދަނީ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް ދިއުމާއެކު

 
އިާވ ންގަޝަސެކް އިކޮނޮމިކް ރިސާރޗް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ގެމިނިސްޓްރީ ތައްޔާރުކުރުމުގައި މިކަރުދާސް

 .ހޯދިފައިވެއެވެ މައުލޫމާތެއް ހުރިހާ މިންވަރުގެ ހުރި ރިޕޯރޓްކުރެވިފައި މިޔަރު އިން ޑޭޓާބޭސްމަސްވެރިކަމުގެ 
 މަސްވެިރކަމުެގ މިޔަރު އްދަދުތަޢަ ހުރި ކުރެވިފައި ރިޕޯރޓް ޖުމްލަ މަހެއްގައި ކޮންމެ އަށް 2003 ން 1995
 . އަންދާޒާ އާއި އަޅާކިޔުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ ކުރެވިފައިވާ އަދަދުތަކުން އެކްސްޕޯރޓް، ތުމަށާއިދެނެގަ މޫސުން

 
މިޔަރަކީ . ލޫމާތަކީ އެކްސްޕޯރޓް ހިސާބުތަކެވެޢުމިޔަރު މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބުގެ  އެންމެ މުހިންމު މަ
ަހރުގައި ތެޔޮލުމަށް މިޔަރު އަދި މިހާރު ދޯނިފަ، މާއިރާއްޖޭގެ މީހުން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތުގެ މަހަކަށް ނުވު

އެއީ  ބާވަތްތަކުން ކުރެވޭ އަންދާޒާ އެކިއަހަރުތަކުގައި އެކްސްޕޯރޓުކުރެވިފައިވާންމުކޮށް ބޭނުން ނުކުރާތީ ޢާތެޔޮ 
 .  ކަުމގައިބެލެވޭނެއެވެރާއްޖޭގައި ޖުމްލަ މިޔަރު ހިފޭމިންވަރު
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 ޑިސްކަޝަންސް އަދި ނަތީޖާ. 3
 މިްނަވރުހިފިފައިވާ  މިޔަުރރާއްޖެިއން 3.1
 

 މިންވަރުގެ ހިފިފައިވާ މިޔަރު ންރާއްޖެއި ނުވާތީ ނެގިފައި ފުރިހަަމއަށް ތަފާސްހިސާބު ދެންނެވުނުހެން ކުރީގައި
 ފުރަތަމަ. ކުރެވިދާނެއެވެ އަންދާޒާ ދެގޮތަކަށް މިްނވަރު ހިފިފައިވާ މިޔަރު ،ނަމަވެސް. ގެއެވެނނޭ ދަދެްއޢަ އަސްލު

 ބަރުދަނަށް މިޔަރުގެ ބަލާ ކިހާމިޔަރަކަށްތޯ ނިސްބަތްވަނީ މިންވަރު ބާވަތްތަކުގެ ކުރެވިފައިވާ އެކްސްޕޯރޓް ތަކީގޮ
 ތަކެއް ފެކްޓަރ ންޝަކޮންވާ ވަނީ) 1993 (އަހްމަދު އާއި އެންޑަރސަން ކުރުމަށްޓަކައި މިކަން. ވެމެބަދުަލކުރު

 :މިއަންދާޒާތަކަކީ. އަންދާޒާކޮށްފައެވެ
 
  )ތާޒާ (  ކިލޯ ބަރުދަނ70.33ު  =  އުރަހަ ކިލ1ޯޕޯރޓް ކުރާގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ  އެކްސް-

 ފަރުމިޔަރު
 ކަށިމިޔަރު) ތާޒާ( ކިލޯ ބަރުދަނު 4.4= ތެޔޮ  ކިލޯ 1 ކަށިމިޔަރު -
 މިޔަރުށިކަ) ތާޒާ( ކިލޯ ބަރުދަނު 3.75=  ލީޓަރު ތެޔޮ 1 ކަށިމިޔަރު -

 
މިޔަރުގެ ޖުމްލަ ކޮށްފައިވާ ރު އަންދާޒާކުރާނެ ދެވަނަ ގޮތަކީ މަސްވެރިން ރިޕޯރޓްވަމިންން މިޔަރު ހިފުނުރާއްޖެއި

ވެސް ބުނެވުނުހެްނ ކުރީގައި. ދަދެވެޢަ މަސްވެރިން ރިޕޯރޓްކުރަނީ މިޔަރު ހިފުނު.ނެވެބޭނުން ކޮށްގެން ދަދުޢަ
. ށް ބަދަލުކުރެވިދާނެއެެވދަދު ބަރުަދނަޢަ މިޔަރުގެ  ކިލޯއަށް ބަލައިގެނ20ްމިޔަރެއްގެ އެވްރެޖް ބަރުދަނަކީ 

 . ގައި އެވަނީއެވެ 2ދެގޮތަށް ކުރެވިފައިވާ އަންދާޒާ ކުރެހުން މަތީގައި ބުނެވުނު 

 

އެކްްސޕޯރްޓ : ަވށްބޮާޅއި ޮރނގު. ހިފިފަިއވާ މިްނަވރު) ހުރިހާާބވަެތއް(ްނ ިމޔަުރ  އެިކއަހަުރތަކުަގއި ާރއްޖެިއ:2 ކުރެހުްނ
. ެގ އެސްިޓޭމޓްމަސްެވރިްނ ިރޕޯރޓްކުިރ މިްނވަުރ: ރަސްެގާއއި ރޮނގު ، ުކރެުވުނ އެސްިޓމޭޓްލޫާމތުްނޢުމަ

ނޑި ނޑިކެ  :ޫލމާުތޢުމަ.   އަޮތުޅން ިމޔަުރ ހިުފްނ މަނާުކރެުވނު ައހަރ7ުފަިއާވ ހުރަްސރޮނގު ދައްކަިއެދނީ މެުދރާއްޭޖގެ ކެ
 .)1999ދު ޙީ އަިދ ެއްނޑަރސަން ައދި ަވކަްސޓަމްސް، ންޝަސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެކް
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.  މެޓްރިކް ޓަނެވ575ެގާތްގަޑަކަށް އަހަރަކު ކީ ށް މިޔަރު ހިފިފައިވާ މިންވަރަ އާއި ހަމައ1975ަ ން 1963
ކުރެހުމުގައި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނެތުމުން ގެ ރު މިންވަވާނަމަވެސް، މިދުވަސްވަރު އެކްސްޕޯރޓްކުރެވިފައި

 ވަރަށް ހަލުވިކަމާއެކު މިޔަރު ހިފިފަިއވާ ންން ފެށިގ1975ެ.  ކީ އަންދާޒާމިންވަރެކެވެދެއްކިފައިވާ މިންވަރަ
 ވަނައަހަރާއި ހަމައަށް މިޔަރު 1990އޭގެފަހުން . އަރާފައިވެއެވެށް  މެޓްރިކް ޓަނ1500ަޑަކަށް ނމިންވަރު ގާތްގަ

ކުރެހުން (ވަރުގައި ހުރެފައިވެއެވެ  ޓަނާއި ދޭތެރޭގައި، ނަމަވެސް އެކ2000ި ޓަނާއި 1100ހިފިފައިވާ މިންވަރު 
ލަފާކުރެވެނީ އެކްސްޕޯރޓް ބާޒާރުގައި އެކިމިންވަރަށް ބަދަލުއައިސްފާވާ ސަބަބެއްކަމަށް  އެކިއަހަރުމިގޮތަށް ). 2

  އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވޭމިންވަރާއްން މިޔަރުގެ ބާވަތްތަށް ޑިާމންޑް ހުރި މިންވަރާ ރާއްޖެއިބާވަތްތަކަގެމިޔަރު
މީގެ . އިވާ މިންވަރު ދަށަށް އަންނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެމިޔަރު ހިފިފައާއި ހަމައިން  1998. ގުޅުމެއްހުރީމައެވެ
އަށް އައިއިރު  އާއި ހަމ1998ަނަމަވެސް . މެވެކުން މިޔަރު ހިފުން މަނާކުރު އަތޮޅ7ަ ގައި 1998އެއް ސަބަބަކީ 

އަޓް، ރ އެލިމެކްއެލިސްޓަ(ފަރުމިޔަރުމަސްވެރިކަްނ  އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުކުރާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ 
 ގެ ކުރީއަހަރުތަކާއި 1990ން މިޔަރު ހިފޭމިންވަރު އިކޮންމެ ސަބަބަކާއި ހުރެނަމަވެސް ރާއްޖެ). 2002

 . އަޅާބަލާއިރު ވަރަށްބޮޑުތަން ދަށަށް ގޮސަްފއިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ
 

 މިންވަރާ ފައިވާ މަސްވެރިން ރިޕޯރޓްކުރެވި ވަރާއި ކުރެވުނުއަންދާޒާރުން މިންވަ އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވިފައިވާ
ށް އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވުނު އަ ވަނައަހަރާއި ހަމ2002ަނަމަވެސް، . ށް ފާހަގައެއްނުކުރެވެއެވެކަވާކަަމމާބޮޑުތަފާތެއް

އްކައިދެނީ ދަމީގެން  .  މަސްވެރިން ރިޕޯރޓްކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ ބޮޑެވެ،ބާވަތްތަކުން ކުރެވުނު އަންދާޒާ
 2003 އާއި 2002، އާދެ،  ފަހު ދެައހަރު،ނަމަވެސް. ރެވޭކަމެވެރެއް ރިޕޯރޓް ނުކުހުރިހާމިޔަމަސްވެރިން ހިފާ

  . މިންވަރު މައްޗެވެާވފައިގައި މަސްވެރިން ރިޕޯރޓްކޮށް
 

  ދޯނިފަހަާރއި މަސްވެިރްނ ރަށްތަކާއިރަކާތްތެރިވާޙަމިޔަރުމަސްވެރިކަުމގަިއ . 3.2
 

މީގެ ތެރެއިން ) . 2ތާވަލު (ރު މަސްވެރިކަން ކުރެއެވެ  ރަށެއްގައި މިޔ22ަ އަތޮޅެއްގެ 12މިހާރު ރާއްޖޭގެ 
ރާއްޖެތެރޭ ރަށްތަކަށް ސުވާލުކަރުދާސް .  ގައި ފާހަގަކޮއްފާ އެވަނީއެވ3ެ ރަށް ކުރެހުން 10މުހިންމު 

  މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރާމުޅި ރާއްޖޭގައިމިހާރު  ދައްކާގޮތުގައި އިން ނަތީޖާގެސާރވޭފޮނުވައިގެން ކުރެވުނު 
ނަމަވެސް  .ސައިޒަށްވުރެ ކުދި ދޯނިފަހަރެވެ  މިއީ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް ދާ ).2ާތވަލު ( ބައޮތެވެ އެނި ދ132ޯ

ނޑުމަސްވެރިކަމުގައި  ބައެއް  އަދި މީގެން .ރަކާތްތެރިވެފައިވާ ދޯނިފަހަރެވެޙަމިއިން ގިނަދޯނިފަހަރަކީ ކުރީގައި ކަ
.  ދޯންޏަކަށް ނުވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެވާސްޓްރީ ކުރެވިފައިދޯނި ފަހަރަކީ މިނިސްޓްރީގައި މަސްވެރިކަމަށް ރަޖި

 4ގިނައިން މަހަށްދަނީ .  މީހުންނެވ5ެ ނުވަތަ 4މިއިން ކޮންމެދޯންޏެއްގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި މަހަށްދަނީ 
 528  ތިބޭނީންދާށްގައި މަހަ ދޯނ132ީ މީހުންކަމުގައިބަލާ 4ދޯންޏަކުން މަހަށްދަނީ ).  3ތާވަލު (މީހުންނެވެ 

މީގެ ތެރޭގައި ފުލްޓައިމް މީހުންނާއި ހަމައެކަނި މޫސުމުގައި  . މަސްވެރިންކަމުގައި  ބެލެވިދާނެއެވެ
 އެންމެފުރިހަމަ  ދޯނިތޯ ބެލޭނެއްފުލްޓައިްމގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ކިތަ. މަސްވެރިކަމަށް ދާމީހުން ހިމެނެއެވެ

 މީހުން 8 މަސްވެރިންގެ ތެރެއިން 21ރވިޔު ކުރެވުނު އިންޓަ ނަމަވެސް .ލޫމާތެއް ިލބިފައެއް ނެތެވެޢުމަ
ނޑު މަސައްކަތަކީ މިޔަރު މަސްވެރިކަން   މީހުން 13އަނެއް . ކަމުގައެވެކުރުން ބުނެފައިވަނީ އެމީހުންގެ މައިގަ
 ،ވީމާ. ޮގތުގައި ކުރާކަމެއް ކަމުގައެވެބުނެފައިވަނީ މިޔަރުމަސްވެރިކަމަކީ އެމީހުންގެ ދެވަނަ މަސައްކަތެއްގެ 

 މީހުންނަކީ އާމުދަނީ ހޯދުމަށް ހަމައެކަނި މިޔަރު 38%މަސްވެރިކަމުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މިޔަރު 
މިހެންކަމަށް .   ނުވަތަ ފުލްޓައިމް ކޮށް މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރާމީހުންވެ.މަސްވެރިކަން ކުރާމީހުންނެވެ
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ރޓް ޕާ.  މީހުންނެވ200ެ  ތިބޭނީރާ ކޮށް މަސައްކަތް ކު  މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި ފުލްޓައިމްބަލައިފިނަމަ
 .  މީހުންނެވ328ެ ތިބޭނީ ޓައިމްގޮތުގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރާ
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ދަދެއް ޢަ މީހުންގެ ރަކާތްތެރިވާޙަމިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ އެހެނިހެން ދާއިރާގައި ދަދުތަކުގައި ޢަ ވާމަތީގައި ދެވިފައި
 2002.   އެކްސްޕޯރޓް ކުރާފަރާތްތަކެވެއް ާބވަތްތަ އެއީ މަސްލޮނުއެޅުމާއި، މިޔަރުން އުފައްދާ.ނުހިމެނެވެ

ވެރިކަން ނު ސާރވޭއިން އެނގޭގޮތުގައި އެދުވަސްވަރު އެރަށުގައި މިޔަރު މަސްވުގައި ކުރެވަނައަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ
އި މީގެ ތެރޭގަ). 2002މެކްއެލިސްޓަރ އެލިއަޓް، (އެވެ އިވެކުރެވިފަޓްރަކާތްތެރިވާކަމަށް ރިޕޯރޙަ ފަރާތް 6ކުރާ 
 އްމިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތަ. ސައްކަތް ކުރާ ދެފަރާތް ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން މިމ1970ަ

ޢިއު ޝާއެސް، .ސީ.ފީ.އީ (ވެއެވެ ފަރާތެއ23ް އެކްސްޕޯޓްކުރާ އް ބާވަތްތަގެ ވަނައަހަރު މިޔަރ2003ުދައްކާގޮތުން 
 .)ނުކުރެވޭ މައުލޫމާތު

 
 
 
 
 
 
 

 މިޔަރު މިހާރު ރާއްޖޭގައި: 3 ކުރެހުން
 .ރަށްތައް މުހިންމު ކުރާ މަސްވެރިކަން
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 .ގެ މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި ހިމެނޭ ދޯނިފަހަރާއި މަސްވެރިންގެ އަދަދުއްޖޭރާ: 2ތާވަލު 

 
Atoll Shark 

Fishing  
Vessels 

Registered 
vessels

Shark 
Fishermen* 

Number of 
fishermen 

Percentage 
of shark 

fishermen 

HDh 45 40 180 611 29.5 
Sh 12 69 48 1014 4.7 
N 1 34 4 395 1.0 

Ra 22 132 88 1287 6.8 
Ba 6 106 24 1162 2.1 
AA 9 39 36 730 4.9 
AD 9 45 36 387 9.3 
M 3 50 12 457 2.6 

Dh 13 58 52 514 10.1 
Th 2 54 8 1100 0.7 
Ga 6 56 24 1182 2.0 

GDh 4 46 16 1060 1.5 

Total 132 729 528 9899 5.33 

 ދަދާއި ގުނަކުރެވިފައިޢަރެޖް ފަޅުވެރިންގެ  އުޅަނދުފަހަރާއި  އެވަޖުމްލަ* 
 ރެޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ދޯނިފަހަރުގެ މައުލޫމާތު ފިޑެކްސް އިން

 .ދަދު ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެކްޝަން ިއންޢަޖުމްލަމަސްވެރިންގެ 
 

ރަކާތްތެރިާވ ޙަކި ރަށްރަށުގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި އެރިޕޯރޓްގައި ) 2002(މެކްއެލިސްޓަރ އެލިއަޓް 
 އުޅަނދު އުޅޭ މަސްވެރިކަމުގައި މިޔަރު ބަލާއިރު އަހަރުތަކާއަޅާ ނުވަދިހައިގެ. ދޯނިފަހަރުގެ ހިސާބު ދީފައިވެއެވެ

 މުހިންމު ންމެއެ މިޔަރުމަސްވެރިކަންކުރާ.  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ ކަމަށް މަދުވެފައިވާ ާރއްޖެއިން މުޅި ފަހަރު
، ނަމަވެސް. ކުރިއެވެ މިޔަރުމަސްވެރިކަން ދޯނި 80 ވަނައަހަރު 1998 ކުޅުުދއްފުށީގައި. ބެލެވޭ ހދ ރަށްކަމުގައި

). 3 ތާވަލު (ދޯންޏެވެ 45 ވަނީއިފަށްކޮ ރިޕޯރޓް ކުރާކަމަށް މިޔަރުމަސްވެރިކަން އެރަށުގައި މިހާރު
 މަސްވެރިކަމުެގ ކުޅުދުއްފުށީގައި މިހާރު މަކުރެއްވިގޮތުގައިހާ ރިޕޯރޓްގައި ގެ)2002 (އެލިއަޓް މެކްއެލިސްޓަރ
 އެރަށުގެ މަސްވެރިކަމަކީ މިޔަރު ތަކުގައި ފަހުއަހަރު ނުވަދިހައިގެ. ދަށްވެފައެވެ ވަނީ ބޭނުންތެރިކަން އިޤްތިޞާދީ

 އަހަރުވަނަ 2002 އަށް 11 %އިންސައްތަވަނީ މި. މަސައްކަތެކެވެ ލިއްބައިދިން މުދަނީއާ ލާއަށްޢިއާ %28
 މަސްވެރިކަމުެގ މިޔަރު ސަބަބުން ދާއިރާތަކުގެ ދުމަތުގެހި ތަރައްޤީވަމުންދާ މިރަށުގައި ހީވާޮގތުގައި. ދަށްވެފައެވެ
 . ކުޑަވެފައެވެ މިރަށުގައިވަނީ މުހިންމުކަން
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ރިވެފައިވާ ރަކާތްތެޙަ ދުވަސްވަރެއްގައި ބައެއްރަށްރަށުގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި 3ތަފާތު : 3ތާވަލު 

 .އްއުޅަނދުފަހަރުގެ އަދަދުތަ
Atoll / Island 1992 1998 2003 

  
HDh. Kulhudhufushi 10 80 45 

R. Maduvvari 41 22 10 
R. Meedhoo 46 12 12 

ADh. Dhangethi 12 5 7 
AA. Himandhoo 20 12 9 

F. Feeali 24 0 0 
Th. Vilufushi 8 6 1 

Total 161 137 84 
 ޕާރޓްޓައިމް އަދި ލޭނު އަާޅ އުޅަނދުފަހަރު މިއަދަދުތަކުގައި ހިމެޭނ، ފުލްޓައިމް
 )1993(އަޙްމަދު   ގެ މައުލޫމާުތ އެންޑަރސަން އާއ1992ި
 )1998(ަވހީދު  ގެ މައުލޫމާުތ އެންޑަރސަން އާއ1998ި
  މެސެޖް ސާރޭވގައި ކުރެވުނ2004ުގެ މައުލޫމާުތ 2003

 

 ލޫމާތުޢު މިޔަރުމަސްވެރިކަމާ ެބހޭ އިޤްތިާޞީދ މ3.3ަ
 

. ލޫމާތުން އެނގޭގޮތުގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރަނީ މޫސުމާއި ގުޅުވައިގެންނެވެޢުމަސްވެރިން ދީފައިވާ މަ
މާއި ހުޅަނުގ ރުވައިމޫސުއްސަކޮށް އިޙާ. އެްނމެގިނައިން މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރަނީ އިރުވައި މޫސުމުގައެވެ

މިޔަރު ލޫމާތުން އެގެނީ ޢުމަ ނެގުނު ތަކުން މަސްވެރިކަމުގެ ރިޕޯރޓުނަމަވެސް. މޫސުމް ބެދޭ މަޑުދުވަސްތަކުގައެވެ
މީގެން ދައްކުވައިދެނީ ހަމައެކަނި . )4ކުރެހުން (އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމެވެ -އެންމެގިނައިން ބާނާނީ ޖުލައި

ނޑުމިޔަރު މަސްވެރިކަމުގެ މޫ ސަބަބަކީ . ސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކަމަށް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެކަ
ނޑުމަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަމަށްވާތީއެވެ  .މިރިޕޯރޓްތަކަކީ ކަ

 
 .ސާލާޙުމިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ މުހިންމުރަށްތަކުގައި ކުރެވުނު ސާރވޭ ނަތީޖާގެ : 4ތާވަލު 

Atoll / Island Mean 
monthly 

Income Rf 

Mean Monthly 
Expenditure Rf. 

Mean. 
monthly 

profit, Rf. 

Mean # of 
crew 

Mean # of fishing 
days 

(per year) 

HDh. Kulhudhufushi 31,250 18,000 13,250 4.75 165 
R. Maduvvari 17,750 2,500 15,250 3.83 150 
R. Meedhoo 38,750 1,625 37,125 5.75 165 
ADh. Mahibadhoo 12,400 3,333 9,067 3.3 15 
Dh. Rinbudhoo 28,167 2,500 25,667 4 60 
Dh. Maaemboodhoo 47,500 7,750 39,750 5 90 

Combined averages 26,063 5,750 20,313 4.31 107.50 

 
ނޑާޙަ  ދޯންޏަކަށް ކުރާދުވަސްވަރު މަސްވެރިކަން ދޭހަވާގޮތުގައި ތާވަލުންމި . ލިބެއެވެ ރ20000 މަހަކު ރަދުކަ
 މަސްވެރިކަން ހުރި އެކިރަށްތަކުގައި، ހުރިމައުލޫމާތާއި މިތާވަލުގެ. މީހުންނެވެ 4-5 މަހަށްދަނީ ދޯންޏެއްގައި އަދި

 .އަންދާޒާކުރެވިދާނެއެވެ އާމުދަނީ ލިބޭ މަސްވެރިންނަށް ދަދުންޢަ ކުރާއުޅަދުފަހަރުގެ
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މިޔަރު މަސްވެރިންނާއި އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން ކުރެވުނު ސާރވޭގެ ރާއްޖެތެރެއަށްގޮސް  ގައިއެވަނީ 4ތާވަލު 
މަސްވެރިކަން ކުރާ ދޯންޏަކަށް މަހަުކ މިޔަުރ  ރުއިވުނު ހުރިހާ އިންޓަވިޔުތަކަށް ބަލާކުރެ. ލާސާ ނަތީޖާއެވެހު
ނޑާފައި ލިބޭ އާންމުދަނީޙަ  .ވެދުވަހުއެ 107ޖުމްލަ އަހަރުދުވަހެއްގައި މަހަށްދަނީ .  ރ އެވ20000ެއަކީ ރަދު ކަ

ރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދު ފަހަރުެގ ޙައި މަސްވެރިކަމުގައި ލޫމާތާޢުމިމަ. ވެ މަސްދުވަހުއ3ެކަށް ނނުވަތަ ގާތްގަޑަ
 ގައި އެވަނީ 5ތާވަލު .  ދަދު އެގުމުން ޖުމްލަ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމުދަނީގެ އަންދާޒާއެއް ކުރެވިދާނެއެވެޢަ

މުޅި ރާއްޖޭގެ މިޔަރުމަސްވެރިންނަށް )  ގައ2004ި-2003 (މިހާރުއާދެ . ވާ އަންދާޒާއެވެއިމިގޮތަށް ކުރެވިފަ
ނޑާޙަ(  .  މިލިޔަން ރުފިޔާއެވ7.92ެ ލިބޭ އާމުދަނީ އަކީ )ރަދުކަ

 
މިހާރު ރާއްޖޭގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކޮށްއުޅޭ ރަށްތަކާއި އެރަށްތަކަށް މިޔަރު މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ : 5ތާވަލު 

  .އަންދާޒާއާމުދަނީގެ 
 

Atoll/Island No. of shark 
fishing vessels 

No. of fishing 
months 

Gross profit 
MRf. 

HDh. Kulhudhufushi 45 135 2,700,000 
Sh. Kanditheemu 6 18 360,000 
Sh.Goidhoo 6 18 360,000 
N. Kudafari 1 3 60,000 
R. Maduvvari 10 30 600,000 
R. Meedhoo 12 36 720,000 
B. Kendhoo 6 18 360,000 
AA. Himandhoo 9 27 540,000 
AD. Dhangethi 7 21 420,000 
AD. Mahibadhoo 2 6 120,000 
M. Raiymandhoo 3 9 180,000 
Dh. Bandidhoo 3 9 180,000 
Dh. Rinbudhoo 4 12 240,000 
Dh. Maaemboodhoo 5 15 300,000 
Dh. Meedhoo 1 3 60,000 
Th. Vilufushi 1 3 60,000 
Th. Hirilandhoo 1 3 60,000 
Ga. Dhaandhoo 2 6 120,000 
Ga. Kondey 3 9 180,000 
Da. Dhiyadhoo 1 3 60,000 
GDh. Thinadhoo 3 9 180,000 
GDh. Nadallaa 1 3 60,000 
TOTAL Income 132 396 7,920,000 
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 އްރިސޯރޓްތަ (ންމާލެއި އާއި ރާއްޖެ ށ0032ް – 1995  .ބަތްހިފޭނިސް މިޔަރު މަސްމަހުގައި އެކިއެކި އަހަރެއްގެ : 4ކުރެހުން 

 . ސެކްޝަންސްޓެޓިސްޓިކް ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ ކޮމްޕައިލްކުރެއްވީ. މަޢުލޫމާތު ރިޕޯރޓްކުރި) ފިޔަވާ
 

ކަން ވަރަށް ރަގަޅަށް ކުޅުދުއްފުށި.  ރަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު ރަށަކީ ހދ22 ކުރާމިހާރު މަސްވެރިކަން 
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް  ލިބެނީ 35%އާމުދަނީގެ ގާތްގަޑަކަށް  ރާއްޖެއަށް މިޔަރު މަސްވެރިކަމުން ލިބޭއެއީ . އެނގެއެވެ

 . ހިމަންދޫ އެވެ. ދި އއޑުއްވަރީ، އަ މީދޫ އާއި މަ.އަނެއްމުހިންމު ރަށްތަކަކީ ރ. މަށްވާތީއެވެކަ
 

  މިޔަރުމަސްވެރިކަުމން އުފައްދާތަކެީތގެ އެކްްސޕޯރޓ3.4ް
 

، އެއީ މިޔަރު އުރަހަ. ރޓް ކުރެވޭ ތަކެއްޗެވެއެކްސްޕޯ ބާވަތަކީ ހުރިާހ އުފައްދާ މިހާރު މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި
 ކޯކަށިގަނޑު ރުގެ އަނގަޔާއި ބޮޑެތި މިޔަ އަދި ބައެއް ފަހަރު.މިޔަރު ލޮނުމަހެވެއަދި ، ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ
  އެކިއެކި އަހަރުތަކުގައި ގައިއެވަނ5ީކުރެހުން .  ފިހާރަތަކަށް  ވިއްކާހަދައެވެއަރިސްޓްގެ ޓުހިއްކައިގެން މާލޭ

ނޑު ތިންބާވަތް އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވުނު މިންވަރާއި އެކްސްޕޯރޓް ކޮށްެގން ލިބިފައިވާ  އެކްސްޕޯރޓްކުރެވުނު މައިގަ
.  ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ މިލިޔަްނ15 ތުވެދިޔަ ދެއަހަރު ތެރޭގައި، ކޮންމެ އަހަރަކު ޖުމްލަވޭ .އާމުދަނީއެވެ

ނޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ރާއްޖެއިން އަކީނަމަވެސް މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކަށް ލިބޭ އާމުދަނީ ލިބޭ އާންމުދަނީެގ  ބޭރުކުރެވޭ ކަ
 ). 6ކުރެހުން ( އެވެ 2%އެންމެ 
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ނޑު ބާވަތްތަކާއި އެ ކުގައިއަހަރުތަ އެކިއެކި: 5ކުރެހުން   ދަދުތަކަށް ޑިކްލެއަރޢަ އެކްސްޕޯރޓްކުރެވުނު މިޔަރުން  އުފައްދާ މައިގަ

: ލޫމާތުޢުމަ.  ކިލޯއަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ލީޓަރުން ހުރި ތެލުގެ އަދަދުތައްބައެއްއަހަރުތަކުގައި: ނޯޓް. އަގު ބީ .އޯ.ކުރެވުނު އެފް
 .ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ/ސެކްޝަން ޓިސްޓިކްސްސްޓެ ކޮމްޕައިލްކުރެއްވީ، ކަސްޓަމްސް

 

Shark (2%); 14.626 million Rf

Tuna (89%)

Reef Fish (2%)

Sea cucumber (4%)

Grouper (3%)

Marine Exports by product, 2003

 
ޖުމްލަ ިމޔަުރގެ . ބުނު އާުމދަީނއެކްްސޯޕރޓްކުރެުވނު ަކނޑުގެ ާބވަތްތަުކްނ ލިަގއި  2003ން  ާރއްޖެިއ:6ކުރެހުން 
 .ޫލމާުތ ކަސްޓަމްސްމަޢު.   މިލިަޔން ރުފިާޔެއވ14.6ެ ަދދަކީޢަކަށް ލިުބުނ ބާވަްތތަ

 
. އި ވެއެވެ އާއި ދެމެދު އެކިގޮތްގޮތަށް ބަދަލުވެފ2003ަ-1980 ލިބުނު އަހަރީ އާމުދަނީ މިޔަރުމަސްވެރިކަމަށް
). 5 ކުރެހުން( މިލިޔަން ރުފިޔާއެެވ 23މިއީ .  ވަނައަހަރުއެވ2000ެލިބިފައިވަނީ  އެއްއެންމެބޮޑު އާމުދަނީ

ފައިވާ އަގު އެއަހަރުގައި މައްޗަށް ނީ މިޔަރު ކިލޯއަކަށް ޖެހިދަދެއް އެކްސްޕޯރޓް ކޮށްގެން ލިބިފައިވަ ޢަމިހާމަތީ
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މިއީ އެހެން .  ރ ޖެހިފައިވެއެވ800ެޑަކަށް ނއަހަރު މިޔަރު އުރަހަ ކިލޯއަކަށް ގާތްގައެ. ގޮސްފައި ވާތީއެވެ
ރޑް މިންވަރެކެވެ   ). 7ކުރެހުން (އަހަރު ތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ރެކޯ

 
-15އަހަރަކު  ކީ ން އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވުނު މިންވަރަ ބަލާލާއިރު މިޔަރު އުރަހަ ރާއްޖެއިއަށްމުޅި ޓައިމް ސީރީްޒ

  އެންމެ ފަހު ދެައހަރު އެކްސްޕޯރޓް ،ނަމަވެސް). 5ކުރެހުން (ބެލެވިދާނެއެވެ ކަމުގައި   މެޓްރިކް ޓަނ25ު
 ވާމަސްވެރިކަމުގައި މިޔަރު ހިފިފައި އެއީ މުޅި. ކުރެވެފައިވާ މިންވަރު ކުޑަތަންކޮޅެއް ދަށަށް ގޮސްފައިވެއެވެ

މިޔަރު އުރަހަ އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ މިންވަރު އެއްވަރެއްގައި ) . 2ކުރެހުން (ވެސް މަދުވެފައިވާތީއެވެ މިންވަރު
 އަދި .  ޖެހިފައިވާ އަގު އަހަރެއް އަހަރަކަށް މައްޗަށް ގޮސްފާވެއެވެށްހިފެހެއްޓިފައި ުހރިނަމަވެސް މިޔަރު ކިލޯއަކަ

ކުރެހުން ( ވަނީ މައްޗަށްގޮސްފައެވެ ރަށްވެސް އަަހރުން އަހަދަދުޢަޖެހިފައިވާ ކަށް ލީޓަރަ ހަމަ ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ
 މިޔަރު ހިފުން މަދުވެފައިވާއިރުވެސް ބޭރު ޤައުމުތަކުން މިޔަުރން އުފައްދާ ރާއްޖެއިންއަހަރުން އަހަރަށް ). 7

ރެއްގައި އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވާކަމީ މިޔަރުމަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމުދަނީ އެއްވައެދޭ ބާވަތްތައް ގަންނަން 
ނޑުގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ދިމާވެފައިާވ . ވާކަމުގެ ހެއްކެކެވެހިފެހެއްޓި، ނުވަތަ އިތުރުވެފައި މިއީ ކަ

މުން ވެ ބޭނޭމިންވަރު މަދުވަވަރ އެކްސްޕްލޮއިޓް އޯ ބައޮލޮޖިކަލް ގޮތުން މަހުގެ ސްޓޮކް. ކެވެއާންމު މައްސަލައެ
 ހަރުދަނާ މަސްވެރިކަން ރާވާހިންގުމަށްމުން ދާކަމަށް ވަންޏާ ޑުވަޑިމާންޑް ބޮއްގެ އެބާވަތެދާއިރުވެސް 
 މަދު މިޔަރަކީ އާބާދީއަދި . ށެވެކަންވަނީ އަބަދުވެސް ދަތިކަމައްލުކުރުޙަގެންނޫނީ މައްސަލަ  އަޅައިފިޔަވަޅުތަކެއް

މަކީ ަވރަށް ފަސޭހައިން މަސްވެރިކަން ފުޅާވުށް ތީ މަހުގެ ސްޓޮކަށް ގެއްލުންވާވަރަލަހުންބޮޑުވާ ާބވަތެއްކަމަށްވާ
 . ވެކެވެދާނެކަމެ
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ލީޓަރަކަށް ޖެހިފައިވާ އެކްސްޕޯރޓް /ޑު އެކްސްޕޯރޓް ބާވަތްތަކުން ކިލޯނއެކި އަހަރުތަކުގައި މައިގަ: 7ކުރެހުން 

 .ން އިންޝަކަސްޓަމްސް، ކޮމްޕައިލް ކުރެވުނީ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެކް: ލޫާމތުޢުމަ. ދަދުޢަ
 
 

). 5ކުރެހުން (އެވެ ގަގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅ1980ުނައިން އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވުނީ ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ އެންމެގި
 ވަނައަހަރު 1984ން ފެށިގެން  ވަނައަހަރު ސުމަކ1979ުއުފެއްދުން އެކްސްޕޯރޓްކޮށްގެން ލިބުނު އާމުދަނީ މި

 ވަނައަހަރު މިއަގު 1988އެއަށްފަހު . )1999 ،އެންޑަރސަން އާއި ވަހީދު( މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެރިއެވެ 2.4
 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 1.8 ވަނައަހަރު މިއަދަދު 1991އަނެއްކާވެސް .   މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްވިއެވ0.6ެ

 ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ވަރަށްބޮޑަށް 1992އެކްސްޕޯރޓްކުރެވުނު މިންވަރާއި ލިބުނު އާމުދަނީ . އިތުރުވިއެވެ
މިގޮތުން .  އަށް އެކްސްޕޯރޓް ހުރީ ސުމެއްގައެވ2000ެން  އ1998ި އާއި 1995 .ދަށްވެފައިވެއެވެ

މިހެންވުމުން . ދަދު މަދުވުމާއި މަސްވެރިންނަށް ދެވޭ އަގު ދަށްވުމުންނެވެޢަދަށްވެފައިވަނީ ހިފޭ ކަށިމިޔަރުގެ 
ރު ފާއިތުވި ތިން އަހަ). 1999، އެންޑަރސަން އަދި ވަހީދު (.ދަށްވެފައިވެއެވެމަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމުދަނީ 

މިއެކްސްޕޯރޓް . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވިފައިވަނީ އަހަރަކު އެއްފަހަރުއެވެ
އެކްސްޕޯރޓްކުރާ ފަރާތުގެ ގުދަން ޗެކުކުރިއިރު  އެކްސްޕޯރޓްކުރަން . ކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެއްފަރާތުންނެވެ
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ގެ މުއައްޒަފުންނާއި ވާހަކަދެއްކުމުން އެގުނީ ނާއި ރަށުއޮފީސްތަކުމަސްވެރިން. ވެތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ތެޔޮހުއްޓެ
 .ތިނަދޫގައި ކަުމގައެވެ. ކަށިމިޔަރު މަސްވެރިކަން މިވަގުތު ކުރަނީ ހަމައެކަނި ގދ

 

 މިޔަރުެގ ސްޓޮކު މިހާރު އޮތް ޙާލަުތ. 3.5
 

އެއީ . މިންވަރަކަށްތޯ ބުނުން ދައްޗެވެލަތު މިހާރުދަށްވެފައި އޮތީ ކިހާޙާރާއްޖޭގެ މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ސްޓޮކް އޮތް
އެކުލެވޭ މަސްވެރިކަމަކަށް ވެފައި ) މަލްޓި ސްޕީސީސް( ތަފާތު ވައްތަރު ގެމިޔަރު މަސްވެރިކަމަކީ މިޔަރު
 މިޔަރުގެ ބައޮލޮޖީއާއި، ،ނަމަވެސް.  ލޫމާތު ނެގިފައި ނުވާތީއެވެޢު މިންވަރަށް މައެއްވެސްބާވަތަކުން ނަގަންވާ

އި، އަދި މަސްވެރިންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޙާކުގެ މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގެ ތާރީއެެހން ޤައުމުތަ
މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ބުނާ އެއްޗަކަށް ބުރަވެ ހުރެ ދެންނެވޭނީ ރާއްޖޭގެ މިޔަރު މަސްވެރިކަން ވަނީ ވަރަށް 

 . ރު އަދި ފަރުމިޔަރު ހިމެނެއެވެއްސަކޮށް ކަށިމިޔަހާމީގެ ތެރޭގައި . ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައި ކަމުގައެވެ
 

މިމަސްވެރިކަން ކުރާގޮތާއި، ކަށިމިޔަރު ތެލުން ލިބޭ އާމުދަނީ .  ގައެވ1980ެ ފެށިފައިވަނީ ކަށިމިޔަރުމަސްވެރިކަން
 އެންެމ މިމަސްވެރިކަމުގައި. ެގން ދިޔައެވެގުމުން ވަރަށްއަވަހަށް މިމަސްވެރިކަން ފުޅާވެނގިނަފަރާތްތަކަށް އެ

ނަމަވެސް އިސާިހތަކު ވަރަށްއަވަހަށް މަސްވެރިކަން .  ގެ ކުރީކޮޅެވ1980ެށް މިޔަރު ބޭނިފައިވަނީ ކަދަދަގިނައަ
މިޔަރަކީ ށިށް ވީ ކަކަބަމީގެ ސަބަ.  ގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ތަކުގައި މަސްވެރިަކން ނެތިގެން ގޮއްސިއެވ1990ެދަށްވެ 

 އުފެދިފައިވާ ރާއްޖެ  ޖިއޯފިޒިކަލް ގޮތުން.ށްވާތީއެވެ ބާވަތަކައުޅޭދިރި ) މީޓަރު 800-500(ވަކި ފުންމިނެއްގައި 
ޅޭ ހެބިޓެޓް ކުޑަވެފައި މިޔަރު އުކަށިވީމާ .  ގޮތުން މިފުންމިން ރާއްޖެ ވަށައި އޮންނަނީ ވަރަށް ހަނިކޮށެވެ

 ންމުރު ދިގުވުމުުޢމުރާއި، ވިހާމިންވަރު މަދުވުމާއި، ވިހާޢުގު ދިގު  އަދި މިޔަރު. މިންވަރު ކުޑައެވެގެސްޓޮކް
 . އާލާވާމިންވަރަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައެވެސްޓޮކް 

 
ވެރިންގެ އެހެންކަމުން މަސް. އްދުގައި އުޅޭ އެއްޗެކެވެޙަކައިރި ސަރަރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގެ ފަރުމިޔަރުގެ ބާވަތްތަކަކީ 

 1980 ދައްކާގޮތުގައި އިންނު ސާރވޭކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރެވު. ހދ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަމާޒަކަށް ވީ ފަރުމިޔަރެވެ
މެކް އެލެސްޓަރ (އްދުން ފަރު މިޔަރު ވަރަށް މަދުވެފައި ވާކަމަށް ވެއެވެ ޙަގެ މެދު އަހަރުތަކުގައި އެސަރަ

އްކަކީ މިދުވަސްވަރު މަސްވެރިން މުޅިންހެންވެސް ފަުރމިޔަރު މަދުވެއްޖެ ކަމުގެ ހެ). 2002އެލިއަޓް، 
ހާލަކުން ފަހަރަކު ނޫނީ މަސްވެރިން ފަރުމިޔަރަކަށް . އްދުތަކުން ކަމަށްވާތީއެވެޙަ ދުރު ސަރަނީމަސްވެރިކަން ކުރަ
މެކް އެލެސްޓަރ (އަދި މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނޭ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ . ލޭނެއް ނަާޅއެވެ

 2000ގޮތުން ނޮވެމްބަރ  ބުނާގެ ރިޕޯރޓު) 2002( އަދި ހަމަ މެކް އެލިސްޓަރ އެލިއަޓް ).2002އެލިއަޓް، 
 ތެރެއިން އެއްވެސް ޑައިވެއްގައި މިޔަރެއް ގެ ޑައިވ10ް މޮނިޓަރ ކުރަން ކުރި އްގައި ހދ އަތޮޅުގައި ފަރުތަ

ސީގެ ރީފް މޮނިޓަރިންގް . އާރ. ގައި ހދ އަތޮޅަށް ކުރެވުނު  އެމ2002ް އަދި ހަމަ މެއި .ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ
ހުސެން ޒާހިރު، އިސްމާއިލް ޙަީލމު ( މިޔަރެއް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ އްގައި ޑައިވުން ކުރެ އެއްވެސް ޑައިވ11ެ

 ވެސް ރާއްޖޭގެ އްމީގެން ދައްކައިދެނީ ފަރުމިޔަރުގެ ބާވަތްތަ).  2002ން ޖޫން ޝަޕާރސަނަލް ކޮމިޔުނިކޭ
 . އްދުން މިހާރު މަދުވެފައި ވާކަމުގައެވެޙަސަރަ
 

ނޑުތަކުގަ ނޑު މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކަކީ ބޭރު ކަ ނޑުމަހާއި އެއްގޮތަށް މިފަދަ މިޔަރު. އި އުޅޭ މިޔަރެވެކަ  ެގކަ
މިހެން .  އޭގެ ސްޓޮކް ފެތުރިފައިވާ ބާވަތެވެއްަދކަށްޙަބާވަތްތަކަކީ ދުރު ރާސްތާތަކަށް ދަތުރުކުރާ އަދި ފުޅާ ސަރަ
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ނޑުގެ ސަރަ ނޑުމިޔަރު މަސްވެރިކަމުޙަކަމުން  އިންޑިޔާ ކަ . އުޅެއެވެހިއްސާވާ ގިނަބަޔަކު ގައި އްދުގައި ކަ
ނޑު މިޔަރު މަސްވެރިކަމަކީ އެކަށީގެންގައި ސްރީލަންކާށްމިސާލަކަ ޔަކު ކުރަމުން ގެންދާ  ގިނަބަވާ ކަ

ނޑު މިޔަރުގެ ބާވަތްތަ. މަސްވެރިކަމެކެވެ  އްލޭނު އަޅައިގެންނާއި ގިލްނެޓުން  ގިނައަދަދަކަށް ކަ
 ގޮތުގައި ގެ ލޭނު މަސްވެރިކަމުގައި ބައިކެޗްއަދި ހަމަ ބޮޑު ކަންނެއްޔަށް ކުރާ. މިމަސްވެރިކަމުގައި ހިފެއެވެ

ހުރިހާ  ކުރާގޮތުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާކުރާ ގިނަބަޔަކު ޤަބޫލު. ވެސް ބޭނެއެވެއްމިޔަރުގެ ބާވަތްތަ
ނޑުމިޔަރު މަސްވެރިކަމަކީ ހީނަރުވެފައިވާ މަސްވެރިކަމެކެވެ ނޑުތަކުގައިވެސް ކަ . މިކަމަށް ބާރުދޭ ހެއްކަކީ އދ. ކަ

ނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ޖަމުގެ ކާނާ އްޔާއިން މިޔަރަށް އަމާޒު ކޮށްގެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްލޭން އޮްފ އިއާއި ދަ
ނޑައަޅައި އަދި އެކި އެކި ޤައުޝައެކް ކޮށް ސްޓޮކް ރިހެބިލިޓޭޓް މުތަކުގައިވެސް  މިޔަރު ހިމާޔަތްން ކަ

 . ލާފައިވާތީއެވެނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަން އެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ގޮވާޝަކުރުމަށްޓަކައި ނޭ
 
 

 މެނޭޖްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީ. 4
 

ލަުތ ޙާމިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީ އަކަށް ވާންޖެހޭނީ މިޔަރު މަސްވެރިކަން މިހާރު އޮތް 
 އަމާޒު އްތަޅުވަމިފިޔަ.  ލަސްނުކޮށް އެޅުމެވެްއއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައިތުރަށް ގޯސް ވިޔަ ނުދިނުމަށް 

 ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމާއި ،ފަރުމިޔަރުސްޓޮކް ކޮށް ކަށިމިޔަރާއިޞާއްޚާ  ސްޓޮކް،ގެމިޔަރުހޭނީ ކުރެވެންޖެ
 އަދި މިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން. ވެ ކުޑަކުރުމަށެއްފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިންނާއި ދެމެދެ ޖެހޭ މަްއސަލަތަ

މައްސަލަ އެޑްރެސްކޮށް އެކަން އިސްލާޙުކުރެވޭނެ ވޭ ރެކުނު ތަންފީޒު ފުރިހަމައަށްއް ޤަވާއިދުތަ ހެދިފައި ހުރިހާރުމި
ނޑުވަރިކަމާއި ބެހޭ   އާގެ ކާނާ.ދ.އަދި މިސްޓްރެޓެޖީ އާއި އ. ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބާތޯ ބެލެން ޖެހޭނެއެވެ އި ދަ

އުމުތަކުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ޤަޖަމާއަތުން ގޮވާލާފައިާވ އިންޓަރނެޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަންގެ ދަށުން 
 .   ން މިސްޓްރެޓެޖީ އާއި ގުޅުވައި އެކައްޗަކަށް ހެދުން މުހިންމެވެޝަނެޝެނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކް

 

  ލަފާދޭ ފިޔަވަޅު .4.1

 
 އަދި ވެފައި ފިޔަަވަޅކަށް ފަސޭހަ ތަންފީޒްކުރަން މިއީ :ކަށި މިޔަރު ތެޔޮ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން މަނާކުރުން

. އެއްޗެކެވެ ވިހާ ދުރުކޮށް ދޭތެރެ، ދިގު އުމުރު ކަށިމިޔަރަކީ. ވާނެއެވެ ކަށްޅަފިޔަވަ ފެންނާނެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު
ސްވަރަކީ މިދުވަ. ބޭނުންވާނެއެވެ މުއްދަތެއް ދިގު އިތުރުވުމަށް އާބާދީއެއް ކަށިމިޔަރުގެ މަދުވެފައިވާ ކަމުން މިހެން

ކުން މަސްވެރިންގެ އާމުދަނީ ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ ވަރަށް މަދުން ބޭރުކުރާ ދުވަސް ވަރަކަށްވާތީ މިކަން މަނާކުރުމަ
 .އަކަށް އަސަރެއްނުކުރާނެއެވެ

 
 އެއީ. ފިޔަވަޅެކެވެ ވާނެ އުނދަގޫ ތަންފީޒްކުރަން މިއީ : މަނާކުރުންންފަރު މިޔަރުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ބޭރުކުރު

ނޑުމިޔަރުން މިޔަރާއި ފަރު  ދެނެގަނެވޭނެ ތަފާތުމި. ދަތިވާނެތީއެވެ ދެނެގަންނަން ވަކިކޮށް ބާވަތްތައް އުފައްދާ ކަ
 މިހާރު. ކަމަކަށެވެ ބޭނުންވާނޭ މީހުން ހުނަރުވެރި ވަގުތާއި ގިނަ އެމަސައްކަތްވާނީ ސްވީކަމުގައިވިއަ ޮގތް

 ވާނީ ފިޔަވަޅަކަށް ފަދަ ޒްކުރެވޭތަންފީ ބަލިާއރު ގޮތަށް އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ ބާވަތްތައް އުފައްދާ މިޔަރުން
ނޑުމިޔަރުން މަނާކުރާއިރު ރުކުރުންބޭ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ފަރުމިޔަރުން  ބޭރުކުރުންވެސް ބާވަތްތައް އުފައްދާ ކަ



26                                     2004މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ    ،މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު

 ފަރުމިޔަރު ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންނަ ފުޅާވަމުން، އައުމާއި ދަށްވަމުން އާބާދީ ފަރުމިޔަރުގެ. މަނާކުރުމެވެ
 . ބޭނުންވެއެވެ ކުރުމަށް ތްހިމާޔަ ފަރުމިޔަރު ސަބަބުން އަސަރުގެ ކޮށްފާނެ މަސްވެރިކަމުން

 

ނޑުމިޔަރުން އުފައްދާ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން މަނާކުރުން މިއީ  :މުހުލަތެއް ދިނުމަށްފަހު ފަރުމިޔަރާއި ކަ
މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގެ ބަދަލުގައި . ތަންފީޒްކުރަން ފަސޭހަ އަދި ރަނގަޅު ނަތީޖާ ފެންނާނެ ފިޔަވަޅަކަށްވާނެއެވެ

 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް މިފިޔަވަުޅ 2 މަށްޓަކައި މަސްވެރިންނަށްމަސްވެރިންކުރާނެ އެހެން މަސައްކަތެއް ހޯދު
މިފަދަ މުހުލަތެއްގެ ބޭނުމަކީ ބައެއް ރަށްރަށުގެ .   ދިނުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފެނެއެވެއެޅުމުގެ ކުރިން

ތުރަށް އިންވެސްޓް މަސްވެރިން މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްތަކުގެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި އި
ން މަނާކުރުމުން މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގެ ރުމިޔަރުން އުފައްދާ ހުރިހާ ބާވަތެއް ބޭރުކު . ކުރުން ހުއްޓާލުމެވެ

ނޑުމަހުގެ މަސްެވރިކަމަށާއި ފަތުރުވެރިކަމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުވެގެން ދާނެއެވެ މިޔަރު . ސަބަބުން ކަ
ނޑުގޮތެއްގަ ކުރިން ބުނެވިފައިވާ ފަދައިން ރާއްޖޭގައި .  ރަށުގައެވ5ެ-4އި މިހާރު ކުރަނީ މަސްވެރިކަން މައިގަ

މިހެންކަމުން މިަޔރު .  މީހުންނެވ200ެމިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި ފުލްޓައިމް ކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ތިބީ 
ނީ ވަރަށް މަދު ނބުރެން ޖެހޭމަސްވެރިކަން ނެތިއްޖެނަމަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި  އެހެން މަސައްކަތަކަށް އެ

ކަމުގައި ވިޔަސް ) 3.55(%އުޅެނީ ޖުމްލަ މަސްވެރިންގެ މަދު ނިސްބަތެއް  މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގައި. ވެބަޔަކަށެ
. މިޔަރު މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ދޮރު ބަންދުވުމުން މިމީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑު އަސަރެއްކުރާނެއެވެ

އް މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވުމުން އަނެއް މަސްވެރިކަމަށް އެންނަކީ  ދިވެހި މަސްެވރި،ނަމަވެސް
ކުޅުދުއްފުށި މަސްވެރަިޔކު މިޔަރު މަސްވެރިކަން .މިކަމުގެ ކުޑަ މިސާލަކަށް ހދ. ފަސޭހައިން އެނބުރޭ ބަޔެކެވެ

 . ދަށްވުމުން މިޔަރަށް އަޅާ ލޭނު ބޮޑު ކަންނެލި ލޭނަކަށް ބަދަލުކުރި ކުރުން ބެލިދާނެއެވެ
 

މިޔަރު މަސްވެރިކަން ނުކުރެވޭ ގޮތް ވުމުން މަސްވެރިން ފަތުރުވެރިކަމާ ދޭތެރޭގައި ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް 
ސަބަބަކީ މިޔަރުން އުފައްދާ ތަކެތި ބޭރުކުރުން މަނާކުރުމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިންނަށް ލިބޭނޭ . ގެންގުޅެފާނެއެވެ

 ތަރައްޤީއަށް ބޮޑެތި ޢީރިކަމުގެ ސަބަބުން އިޖްތިމާފަތުރުވެ. ދާ ފައިދާއެއް އެމީހުންނަށް ނުފެންނާތީއެވެސީ
މިކަން . މަސްވެރިން އެމީހުންނަށް ކުރާ މި ނުސީދާ ފައިދާ ދެނެއެއް ނުގަނެއެވެ، ފައިދާތަކެއް ކުރިއަސް

ރޫޢު ޝްގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ މައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެހެންދާއިރާތަކުންނާއި މިނިސްޓްރީއިން ހިންގާ ރާއްޖެތެރޭޙަ
 .  މެދުވެރުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެވިދާނެއެވެއްލަތްތަޞީއާމުދަނީ ލިބިދޭނެ އެހެނިހެން ވަކާިއ ގުޅުވައިގެން ތަ
 
 

 :ފިޔަވަުޅތަކުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަަސރު ކުޑަކުރުން. 4.2
 

މަސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެނގުނީ މިޔަރު މަސްވެރިކަމުން ލިބޭފަދަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އެހެން  
. މިޔަރު މަސްވެރިކަމާ ދުރުވާން އެމީހުން ތައްޔާރަށް ތިބިކަމެވެ މަސައްކަތެއް އެމީހުންނަށް ލިބޭނަމަ

މީހުން ބުނީ އެހެން ބާވަތުގެ މިގޮތުން ކުރާނީ ކޮން ވައްތަރެއްގެ މަސައްކަތެއްތޯ އެހުމުން ބައެއް
އަދި ބައެއް މީހުްނ . މުގައެވެނޫނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކަ، ރޭނުމުެގ މަސައްކަތް، މަސްވެރިކަން

 . ވެރިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެޤުވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތަށް ޝައު
 

ނޑުމަހުގެ މަސްވެރިން ެއމީހުން ބާނާ މަސް.ރ  .  ބޯޓަށް ނުކިރޭކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރިއެވެ،އަތޮޅުގެ ކަ
ނޑުމަސް ވިއްކާލެވޭނެ ގޮތްތައް މިހާރަށްވުރެ  ރަނގަޅުނަމަ އެމީހުްނ މިޔަރު މަސްވެރިން ބުނަނީ ބޭނޭ ކަ



27                                     2004މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ    ،މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު

ނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް އެނބުރެން ޚިޔާލުކުރާކަމަށެވެ  ބޯޓަށް ވީހާވެްސ ،މިހެންކަމުން ބޭނޭ މަސް. ކަ
މިޔަރުގެ ހަރުދަނާ ކުރުމަކީ އިތުރަށް ނިޒާމް މަސްކިރާރަނގަޅަށް ، ގޮތް ހަދާގިނައިން ކިރުވޭނެ

 . ގެއްލުން ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ ރިންނަށްވާ އެކްސްޕޯރޓްކުރުން މަނާކުރުމުން މަސްވެއްބާވަތްތަ
 

. ގެ ޝަކުވާކުރިއެވެމަހިބަދޫގެ މަސްެވރިން އެމީހުން ބާނާ ފަރުމަސް ވިއްކާނުލެވުމު.އދ 
 8ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރުމާ ދުރުގައި ، ކުއެއްމަސްވެރިއަ

ރުމަސް ވިއްކާނުލެވޭތީވެ އަނެއްކާވެސް އެނބުރި މިޔަރު އަހަރު ދުވަހު ހުރުމަށްފަހު ބާނާ ފަ
މަސްވެރިން އަތުން ފަރުމަސް ގަތުމުގެ ބައެއް ރިސޯރޓުތަކުގައި . މަސްވެރިކަމަށް ދިޔަކަމަށް ބުންޏެވެ

ރިސޯޓްތަކުގައި އެމީހުން އަމިއްލަ ދޯނީގައި އަމިއްލަ ފަޅުވެރިން ލައްވާ ފަރުމުަހެގ އެބަދަލުގައި 
، ފުރުޞަތު ވީހާވެސް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެރިންނަށް އޮތްވީމާ . އެވެމަސްވެރިކަން ކުރެ

ގެ ފަރާތުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ދޯނިފަހަރުގައި ފަރުމަސްވެރިކަން ކުރުން މަނާކުރެވިފަިއ ތަކުޓުރރިސޯ
 . އޮތުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށް ފެނެއެވެ

 
ނޑިތީމަކީ މިޔަރު މަސްވެރިކަން ވަރަށް ފުޅާކޮށް ކަ.ގޮއިދޫ އާއި ށ.އުތުރުގެ ރަށްތުަކގެ ތެރެއިން ށ 

ނަމަވެސް ފަހަކަްށ އައިސް މިދެރަށުގެ ރައްޔިތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި . ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ދެރަށެވެ
ނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ ކެޓް ނުލިބުމުގެ ރއެމީހުން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް މާ. ދަ

ނޑުވެިރކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް އިތުބާރުހުރި މާ. ވެޝަކުވާ ކުރެއެ ކެޓެއް ރމިހެންކަމުން އެމީހުންގެ ދަ
 . ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެކެވެ

 
 މަސްވެރިންނަށް އާމްދަނީ ލިްއބައިދޭނޭ އެހެން މަސައްކަތްތަކަކީ ރުހެލިވާމިޔަރު މަސްވެރިކަމުން ދު 

، މަސްވެރިކަމާއި. ނެގަތުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ފެނެއެވެކޮބައިކަން ދެ
ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ އެމީހުންނަށް ކުރެވިދާނެ އެހެން ކަންތައްތަކަށް ވާއިރު ، ދަ

 . މިމަސައްކަތްތަކުން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް މާކެޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރަންޖެހިފައެވެ
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ނޑުމިޔަރުން އުފައްދާ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން މަނާކޮށްގެން މަސްވެރިން ހިފާ މިޔަރު   ފަރާއި ކަ
ޒެޑް ގައި ކުރާ މަސްވެރިކަމުަގއި ބައިކެޗް ގެ ގޮތުގައި ހިފޭ މިޔަރާ މެދު .އީ.މަދު ކުރެވެމުންދާއިރު އީ

ވެރިން މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހުގައިވެސް މި ބައިކެޗާއި މަސް. ވިސްނާލަންޖެހެއެވެ
ނޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އަދިވެސް އޮންނާނެއެވެ ޒެޑް ގެ .އީ.އީ. މެދު ވަކި ގޮތެއް ނިންމުން މައިގަ

 މިޔަރު 331 ވަނަ އަހަރު 2003 މިޔަރު އަދި 615 ވަނަ އަހަރު 2002މަސްވެރިކަމުގައި 
ނަމަވެސް، . ދަދެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ ޢަޒެޑުން ހިފޭމިަޔރުގެ މަދު. ިމއީ އީއީ.މަށް ވެއެވެހިފުނުކަ

މިޔަރާމެުދ ހަދާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ވަރަށް ދަތި ގޮތަށްހިފޭ ދަެދއް ކަމުގައި ނުވިޔަސް މިޢަމިއީ ބޮޑު 
 .  ކަމަކަށް ވާނެއެވެ
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