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  ސަމަރީ އެގްޒެކެޓިވް

 
އި ފުޅާވެފައިވަނީ މިޔަރުމަސްވެރިކަން ރާއްޖޭގަ. ންމުކޮށް ކުރާ މަސްވެރިކަމެއްނޫނެވެޢާމިޔަރުމަސްވެރިކަމަކީ ކުރީޒަމާނުގައި : 1

އެކްސްޕޯރޓް  މި.ކުރަން ފެށުމާއި އެކުގައެވެއާއި މިޔަރު ލޮނުމަސް އެކްސްޕޯރޓް  މިޔަރުން އުފައާްދ މިޔަރު އުރަހަ
ބާވަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަށިމިޔަރުތެޔޮ  އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ އިތުރު . ގެ ފަހުއަހަރުތަކުގައެވ1970ެވިޔަފާރިފެށިފައިވަނީ 
   .އެވެޑުގަނ ހިސާބުގ1985ަ ށިފައިވަނީއެކްސްޕޯރޓްކުރަން ފެ

  
އެއީ ފަރުމިޔަރުމަސްވެރިކަމާ . މަސްވެރިކަމެކެވެމިޔަރު  ބާވަތެއްގެ 3ންމުގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ކުރެވެނީ ޢާ: 2

 ޅުތަކުގެ ބޭރުއަޅައިގެން ރާއްޖޭގެ އަތޮއޮލަނބަށް އަޅާ ލޭނު  ކަށިމިޔަރަކީ .ކަށިމިޔަރުމަސްވެރިކަމެވެކަނޑުމިޔަރުމަސްވެރިކަމާ އަދި 
ފަރުމިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުމިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރަނީ ލޭނުއަޅައިގެންނާއި، .  މީޓަރު ފުނުންބާނާ ބާވަތެކެވ500-800ެ
  . އަޅައިގެންނެވެ) ގިލްނެޓް(ގެން އަތުނަނުގަޔާއި، އަދި ދައު އިފައްތަ

  
މީގެސަބަބުން  މިޔަރުގެ އާބާދީއަކީ .  މަދުއަދަދެއް ވިހާ ބާވަތެކެވެލަހުންދަރިމައިވާ، އަދި ވިހާފަހަރަކު، ލަހުންބޮޑުވާމިޔަރަކީ : 3

މިހެންވެ މިޔަރަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކުރެވޭ .  ތަކެކެވެޓޮކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށް އާބާދީއުމުރުފުރާގެ ދޭތެރެދުރު އަދި ސް
 .ފަސޭހައިން ހީނަރުކަން އާދެއެވެ އޭގެ ސްޓޮކަށް ވަރަށްއިތުރުވެ ފުޅާވެއްޖެނަމަ ވަރަށް މަސްވެރިކަމުގެ މިންވަރު އެކަށީގެން ނުވާ

ފަރުމިޔަރުމަސްވެރިކަމާ .  އްޮތ މިންވަރަށް އިޔާދަކުރުމަކީ އުދަނގޫކަމެކެވެއިމިގޮތަށް މިޔަރުގެ ސްޓޮކު ހީނަރުވެއްޖެނަމަ ކުރީގަ
   . ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވަރަށް ދަށްވެފައިވާ ދެމަސްވެރިކަމެވެކަށިމިޔަރުމަސްވެރިކަމަކީ

  
. މިޔަރަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ އެންމެ މައި މަސައްކަތެއްކަމުގައިވާ ފަތުރުވެރިކަމާ ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ އެއްޗެކެވެ: 4

، މީގެތެރެއިން.  އަންނަ ބަޔެކެވެ ދުށުމަށްއްގިނަބަޔަކީ ރާއްޖޭގެ ރީތި ކަނޑުއަޑީގެ މަންޒަރުތަގެ  ފަތުރުވެރިންކުރާރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް
އެކަށީގެން ނުވާ ނަމަވެސް، .  ޒިޔާރަތްކުރެއެވެރާއްޖެއަށްބަޔަކު އްއެތަގައި މިޔަރުއުޅޭ މަންޒަރުދުށުމަށް ކޮށް ކަނޑުއަޑީޞައްހާ

މިހެންވެ . ވެވަނީ ވަރަށް މަދުވެފައެމިހާރު ފެންނަވަރު  ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގެ ކައިރިން މިޔަރުހިިފިފައިވާތީ  މިންވަރަށް މިޔަރު
 ގޮސްފައިވާފަރުމިޔަރުމަސްވެރިކަން .  އެދޭކަމެކެވެމީހުންސްވެރިކަން މަނާކުރުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އުޅޭ ފަރުމިޔަރުމަ

 10  ން ފެށިގެނ1998ް   މިޔަރު ހިފުންކުން އަތޮޅ7ަޙާލަތާއި މިޔަރު ދުށުމަށް ފަތުރުވެރިންކުރާ ހޭދައަށް ބަލާ ރާއްޖޭގެ 
   . އަދި މުއްދަތު ހަމަވުމުން ވަނީ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅިއެވެ. ކުރެވުނެވެމަނާ ހުގެ މުއްދަތަށްއަހަރު ދުވަ

  
 މަސްވެރިންނަށް .މިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި ދޮށީގައިކުރާ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާވެސް ވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅިފައެވެ :5

މިކަމަށް ޙައްލެއް މިހެންވެ . ކަން ދެރަވެއެވެޔަރު ހުންނަ މަސްއައިނުން މިޔަރުނެގުމުން މަސްވެރިޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި މި
   . މިިޔަރުހިފުން ވަނީ މަނާކުރެވިފައެވެއަކުން ތިލަ ވެރިކަން ކޮށްއުޅޭ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދެމަސްގެނައުމަށްޓަކައި 

  
ދާއިމީ  ދޯނި 46އި މިއޮަތޅުތަކުގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގަ.  އަތޮޅެއްގައެވ8ެރާއްޖޭގައި މިހާރު މިޔަރުމަސްވެރިކަންކުރަނީ : 6

.  އެވ9.6ެ%ގައި މަސްވެރިކަމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ދޯނީގެ ތަކުމިއީ އެއަތޮޅު. ރަކާތްތެރިވެއެވެޙަގޮތުގައި ވަގުތީގޮތުގަޔާއި 
ންނާއި  މީހ51ުގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދާއިމީމިއީ .  މީހުންނެވ184ެރަކާތްތެރިވަނީ ޙަމިއަތޮޅުތަކުގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި 

 އެއަތޮޅުގައިރަކާތްތެރިވަނީ ޙަމަސައްކަތުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ޖުމްލަ މިޔަރު.  މީހުންނެވ133ެގޮތުގައި މަސްައކަތްކުރާ ވަގުތީ
ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ނިސްބަތުން މިހާރު މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި .  އެވ3.3ެ%މަސްވެރިންގެ ގޮތުގައި އާމުދަނީ ހޯދާމީހުންގެ 

  . އެވ1.5ެ%ވަނީ ޙަރަކާތްތެރި
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ދޯންޏެއްގައި  .  ރުފިޔާއެވ39800ެރަދުކަނޑާ ލިބެނީ ހަރާއްޖޭގައި މިހާރު މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރާ ދޯންޏަކަށް މަހަކު : 7
.  މަސްދުވަހުގައެވ5.5ެއަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަހަށްދަނީ   އަދި މުޅި. މީހުންނެވ5ެ ނުވަތަ 4ޖުމްލަގޮތެއްގައި މަހަށްދަނީ 

  .   ރުފިޔާއެވެ މިލިޔަނ10ްދަނީ އަކީ އާމުޖުމްލަ ލިބޭ   މަސްވެރިކަން ކުރާ ހުރިހާމީހުންނަށް މިޔަރު
  
) ޔަރު ތެޔޮއުރަހަ، ލޮނުއެޅިމަސް، ކަށިމި( ތަކެތި ގެ މެޓްރިކް ޓަނ233ު އަހަރު މިޔަރުން އުފައްދާފައިވާ ވަނ2007ަ: 8

 އެކްސްޕޯރޓްކޮށްގެން އްމިއީ ޖުމްލަ ކަނޑުން އުފައްދާ ބާވަތްތަ.  މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައި ވެއެވ3.26ެ އެކްސްޕޯރޓްކޮށްގެން
 2007. މިޔަރުން އުފައްދާ ބާވަތްތަކުން އެންމެ އަގުބޮޑު އެއްޗަކީ މިޔަރު އުރަހައެވެ.  އެވ0.24ެ%ދަނީގެ މުުލިބިފައިވާ އާ
މިއީ ޖުމްލަ މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކުން . އެވެ މިލިޔަން ރުފިޔާލިބިފައިވ1.3ެ މެޓްރިކް ޓަނު އުރަހަ ބޭރުކޮށްގެން 14.79ވަނައަހަރު 

  . އެވ42ެ%ލިބިފައިވާ އާމުދަނީގެ 
  
ފަތުރުވެރިން މިޔަރު އޭގެ ޒާތުގައި  ޒިޔާރަތްކުރާރާއްޖެއަށް  މިންވަރަށް ބަލާ، ވާ ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގައި މިޔަރު މަދުވެފައި:9

ގެ .  ފެންވަރެއްގައި މިޔަރު ހިމާޔަތްކުރުމަށް އދ އަޤްވާމީއިނަލްބަދިރިއުޅޭ މަންޒަރު ދުށުމަށް ހޭދަކުރާމިންވަރު އެނގިހުރެ  އަދި 
ކަނޑުމިޔަރުން ގޮވާލާފާވާތީ ލަފާދެވިފައިވަނީ މުހުލަތެއް ދިނުމަށްފަހު ފަރުމިޔަރާއި ޖަމާއަތުން ދަނޑުވެރިކަމާ ކާބޯތަކެއްޗާއި ބެހޭ 

ތަކާއި، ނާކުރާއިރު ވިސްނަން ޖެހޭ ކަންތައްްށް މަމިގޮތަ. ން އެކްސްޕޯރޓްކުރުން މަނާކުރުމެވެއުފައްދާ ބާވަތްތައް ރާއްޖެއި
ޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތަކާއި އެޅިދާނެ ފިޔަވަަޅުގެ މައްޗަށް ފޫބެއްދުމަށްގެއްލުން ކޮންމެވެސްވަރަކަށް  ވާ މަސްވެރިިންނަށް
  . ވާނެވެފާއަލިއަޅުވާލާ

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

  ރުފުޢާތަ. 1
  

ވަރަށް މަދުމިންވަރަކަށް ކުރަމުން އައި  ފެށުމުގެ ކުރިން މާރކެޓް އެކްސްޕޯރޓްރާއްޖޭގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަމަކީ 
 ތެޔޮމިޔަރު  މެއިންނާއި ސަރުބީން ބޭނުމަކީ މިޔަރުގެ ހަމައެކަނިމިޔަރުން ކުރާ ބާނާ އެދުވަސްވަރު. މަސްވެރިކަމެކެވެ

  .  އެއްޗެކެވެނުބޭނުންކުރެވުއެދުވަސްވަރު  އުނގުޅުމަށް ހަރުގައިދޯނިފަމިޔަރުތެލަކީ . އުފެއްދުމެވެ
  

 ގެ 1970 ގުޅިގެން އެޅުމާއި އިންޖީނު އޮޑިފަހަރުގައި ރިޔަލު ފެށުމާއި ސިނާޢަތެއް ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިރާއްޖޭގަ
 ކުރިއެރުމާއި މިއައި.  ކުރިއަރަމުންނެވެމުންފުޅާވަ ހަލުވިކޮށް ވަރަށް އައީ އިގްތިޞާދު ރާއްޖޭގެ ފެށިގެން ފަހުއަހަރުތަކުން

 ކޮށްޞައްހާ.  ކުރިއަރަމުންނެވެއައީ ވިޔަފާރިވެސް ކުރެވޭ ބޭރުޤައުމުތަކާއިއެކު ތެރެއިން ގެތަރައްޤީ އިޤްތިސާދީ
 ކުރަމުންއައި ންފަރާތްތަކުއަމިއްލަ ކުރުމަށް އެކްސްޕޯރޓް ބޭރުޤައުމުތަކަށް ބާވަތްތައް އުފައްދާ އަދި ކަނޑުންނެގޭ
   . ފުޅާވަމުންނެވެ ހަލުވިކޮށް ރަށްވަ ވިޔަފާރިއައީ

  
ކުރުމަށް މަސްވެރިން އިތުރަށް  ރުފުކުރެވުނު ގިލްނެޓަކީ މިޔަރުމަސްވެރިކަންމިދުވަސްވަރު އަލަށް ތަޢާ ހަމަރާއްޖޭއަށް 

 ބޭނުންކުރެވުނު ކުދި އިންޖީނުއޮޑިފަހަރުގައި ކުރީގައި މަސްވެރިކަމަށްމިކަމާގުޅިގެން  .ވި އެއްޗެކެވެވެރިކުރު ޝައުގު
ފުޅާވުމާއި  މިޔަރުމަސްވެރިކަން. ޔާއި އެތެރެވަރީގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރުން އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ދިޔައެވެބޭރުގަައަތޮޅު

މިޔަރު އުރަހާއި މިޔަރު  . މެވެ ދިއުއިތުރުވަމުންރޓްކުރެވޭ މިޔަރު ބާވަތްތަކުގެ މިންވަރު ސީދާގުޅުން ހުރިކަމަކީ އެކްސްޕޯ
. މު ބާވަތެކެވެމުހިން ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެއްގެއި ކާނާތަކުގަމުއިރުމަތީ އޭޝީޔާ ޤައުކީ މިޔަރު އުރަހައަ. ލޮނުމަހެވެ

 . ވެފައެވެމިހާރުވަނީއްކަމުގައި ޤައުމުތަކަށް ވިކޭބާވަތެގެން އުފައްދައި ލޮނުމަސް ކީމަސްގަނޑަމިޔަރު ވޭ ކުރީގައި އެއްލާލެ
  . ވެނިއަރ އެއްގެގޮތުގައި ބޮޑުއަގުދީފައިގަންނަ އެއްޗެކެވެއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ސުޔަރުގެ ކޯކަށިގަނޑަކީ ރާމިއަދި 

  
 އަހަރު ވަނަ 1980 ތައާރުފުކުރެވުނީ ތެޔޮ ކަށިމިޔަރު  ރާއްޖެއަށްގޮތުގައި ބާވަތެއްގެ  އެކްސްޕޯރޓު އުފެއްދޭ މިޔަރުން
). 1993 އަޙްމަދު އަދި އެންޑަރސަން  (ބެލެވެއެވެ ކަމުގައިގެ ފަރާތުން ވިޔަފާރިވެރިން ޖަޕާނުގެ ޒިޔާރަތްކުރި ރާއްޖެއަށް

މުގައި ބޭނު ގެމްޕައުންޑްކޮ ންސްކޮއޯލި އެކުލެވޭ އޭގައި ތެލަކީ ކަށިމިޔަރު އުފައްދާ މެއިން ގެ ޔަރުކަށިމި ފުނުންބޭނޭ، އާދެ
  . އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ ބާވަތެކެވެ

  
 .ހަރުދަނާވެފައެވެ  ރަނގަޅަށް ވަނީ ގޮތްކުރަމުންއަންނަ މަސްވެރިކަން މިޔަރު ރާއްޖޭގައި އައިއިރު ށްހަމައަ އާއި 1980

 ކަށިމިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި ކުރާ ބާނަން ކަށިމިޔަރު ފުނުގައިއުޅޭ ބިނާވެފައި ވަނީ މަސްވެރިކަންއާދެ، ރާއްޖޭގައި މިޔަރު
  ކުރާއި މާކަނޑުން އަތޮޅުބޭރާ އަދި، މަސްވެރިކަމާއި ފަރުމިޔަރު ކުރާ ގެންއަމާޒުކުރެވި މިޔަރަށް އުޅޭ ކައިރީގައި ފަރުތަކުގެ

 . ކަމުގެ މަށްޗަށެވެމަސްވެރި ކަނޑުމިޔަރު
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   މިޔަރުގެ ބަޔޮލޮޖ1.1ީ
  

؛   1993 އަޙްމަދު އަދި އެންޑަރސަން (ވެކުރެވިފައިވެއެ ރެކޯރޑް މިޔަރު ވައްތަރުގެ 37 މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި
 އަހަރުދުވަހުގެ ދިހަވަރަކަށް ދިޔަވޭތުވެ އެއްބަޔަކީ ދެބައިކުޅަ ތެރެއިން މީގެ. )1998 މެރެޓް އަދި ންއެންޑަރސަ، އާދަމް
، ލަހުންބޮޑުވާ ހުރިހާބާވަތަކީވެސް މިޔަރުގެ .ބާވަތްތަކެވެ ކުރެވިފައިވާ ރެކޯރޑް ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ންރާއްޖެއި ތެރޭގައި
ދެ  އާބާދީއަކީ މިޔަރުގެ ސަބަބުން މީގެ. ތަކެކެވެވިހާބާވަތް ދަދެއްޢަ މަދު ވިހާފަހަރަކު އަދި ދަރިމައިވާ ލަހުން

 ކުރެވޭ އަމާޒުކުރެވިގެން މިޔަރަށް ،މިހެންވެ. ވެކެއާބާދީތަކެ ދަށް އުފެއްދުންތެރިކަން ޓޮކުގެސް ދުރުދޭތެރެ ގެއުމުރުފުރައި
ބަލަހައްޓާ ރެގިޔުލޭޓްކޮށް، ކަން މަސްވެރިމައްޗަށްގޮސް މަސްވެރިކަން ފުޅާވަމުންދާއިރު  މިންވަރު ކަމުގެމަސްވެރި

 އަދި.  އާދެއެވެ ވެގެންހީނަރު ފަސޭހައިން ވަރަށް ސްޓޮކް އޭގެ އްޖެނަމަރާވާހިންގުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއްނޭޅި
  ނަމަގޮސްފި ދަށަށް ގެ އުފެއްދުންތެރިކަންސްޓޮކްމުގައި ނެގޭމިންވަރު ކޮންޓްރޯލެއްނެތި އިތުރުވެ މަސްވެރިކަ މިގޮތަށް

 މުއްސަނދިކަމުގެ މިޔަރުގެ ،ވުމާއެކު .ދަތިކަމެކެވެ ވަރަށް މަކީވުދަކުރުޔާއި އޮތްމިންވަރަށް ކުރީގައިއާބާދީ އެ
 ކަމާއި ވިސްނުންތެރި ވަރަށް  ހޯދުމަށްޓަކައި މުއްދަތަކަށް ދިގު ގޮތެއްގައި އެދެވޭ އެންމެ ފައިދާ ދެމެހެއްޓެނިވި

  . ޓެންޖެހެއެވެރާވާ ހިންގާ އަދި ބެލެހެއް ރައްކާތެރިކަމާއެކު
 

  . އެންމެގިނައިން ނެގޭ މަސްވެރިކަންއްއި، 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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  ން ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ މިޔަރުމަސްވެރިކ1.2ަ
  

، މަސްވެރިކަމާއި ކަށިމިޔަރު އެއީ. ކުރެއެވެ މިޔަރުމަސްވެރިކަމެއް ތިންވައްތަރެއްގެ ރާއްޖޭގައި ދެންނެވުނެހެން ކުރީގައި
 ންމުކޮށްޢާ ގައިމަސްވެރިކަމު ރާއްޖޭގެ ގައިއެވަނީ 1 ތާވަލު. މަސްވެރިކަމެވެ ކަނޑުމިޔަރު  އަދިފަރުމިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި

  .  ގިނައިންބޭނޭ މަސްވެރިކަންވެސް އެވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެއްއަދި އެބާވަތްތަ. ތަކެވެބާވަތްގެ މިޔަރު ބާނާއުޅޭ
  

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

 .)1 ތާވަލު (ވެއެވެ ބޭނޭކަމަށް މިމަސްވެރިކަމުގައި ވެސްޔަރުތުންމި ހިކަނދި މިޔަރާއި ދަތްދިގު އަދި). 1998
. އަޅައިގެންނެވެ ލޭނު އަޅާ އޮލަނބަށް ފުނުން ދެމެދުގެ މީޓަރާއި 800-250 ކުރަނީ މަސްވެރިކަންކަށިމިޔަރު

 ޖަޕާނަށް އުފައްދާ ތެޔޮކަށިމިޔަރު އަގުބޮޑު ބޭނުމަކީ ހަމައެކަނި ކުރެވޭ މިޔަރުން ބޭނޭ މިމަސްވެރިކަމުގައި
 ރާއްޖެއިން އެއްމައްސަލައަކީ ބޮޑު އެންމެ އޮތް ދިމާވެފައި މިއަދު މިމަސްވެރިކަމަށް. ކުރުމެވެ އެކްސްޕޯރޓް
 މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރަށް .ގޮސްފައިވާކަމެވެ ދަށަށް ސްޓޮކު ކަށިމިޔަރުގެ ތަށްގާދިދާ ހުސްވުމާ ކަށިމިޔަރު

 .ގައެވެށ އަތޮޅު އަދި ތ އަތޮޅުހަމައެކަނި ކުރަމުންދަނީ    މިހާރުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިމަސްވެރިކަންޢުމަ
 އޮވެފާ ދާދިފަހުން އަނެއްކާވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓިފައި  ވަރަކަށް އަހަރު 15މިމަސްވެރިކަމަކީ ވޭތުވެދިޔަ 

 237 ގައި 1983އާދެ ، މަސްވެރިކަން އެންމެ ގިނައިން ކުރިދުވަސްވަރު. ފެށެމުން އަންނަ މަސްވެރިކަމެކެވެ
 .  މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވ1.8ެ  އޭގެ ތެޔޮއެކްސްޕޯރޓްކޮށްގެން ބޭނިިމިޔަރު ކަށިގެމެޓްރިކް ޓަނު

 

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

 މިޔަރުން ބޭނޭ މަސްވެރިކަމުގައި. ލޭނުއަޅައިގެންނެވެ އަދި ނަނުފައްތައިގެން ނުންކޮށްގެންނާއިބޭ ގިލްނެޓު މަތީގައި
 ފަތުރުވެރިކަމާ މަސްވެރިކަމަކީ ފަރުމިޔަރު.  ލޮނުމަހެވެ މިޔަރު އުރަހައާއި މިޔަރު ކީތަކަބާވަތް އުފައްދާ

 ވުމުން ކަމަކަށް) އެވަނީ ތިރީގައި ތަފްޞީލު އިތުރު ގުޅުމުގެ ހުރި ފަތުރުވެރިކަމާއި (ގުޅިފައިވާ ސީދާގޮތުން
 މިމަސްވެރިކަމުގައި. މިއެވެ މަސްވެރިކަމަކީމިޔަރު ބޮޑު މައްސަލަ އެންމެ ންތެރެއި މަސްވެރިކަމުގެ މިޔަރު

 ދިމާވެފައިވާކަން މައްސަލަ ބޮޑެތި ތަކުންސާހާދި ދިމާވެފައިވާ ލަތްތަކުގައިޙާމަދު  ބައެއް އަދި، ބައެއްފަަހަރު
 އަގު ލޮނުމަހުގެ ވެފައި އުރަހަކަމުގައި މިޔަރުގެ އެއްޗަކީ ބޮޑުއަގުލިބޭ އެންމެ މަސްވެރިންނަށް. ވެއެވެފާހަގަކުރެ

 މިޔަރުގެ ބައެއްނަމަ ނުކުރާ މަސްވެރިކަން މިޔަރު އާންމުކޮށް މަސްވެރިންނަކީއެ ނުވަތަ ދަށްދުވަސްވަރެއްގައި
ވަކިބާވަތެއްގެ  ހިސާބު ތަފާސް މިޔަރުގެ . ދިމާވެފައިވެއެވެ ވޭގޮތްލެށްދޫކޮ މަރާނުލާ މިޔަރު ކަނޑާފައި އުރަހަ

 ކޮންބާވަތެއްގެ އެެއީ އްއައިޓަމްތަ ކުރެވޭ އެކްސްޕޯރޓް އަދި ނުވާތީސްބަތްވާގޮތަށް ނެގިފައި މިޔަރަށް ނި
 ގޭކަށެއްނއެ މިންވަރެއް ހިފިފައިވާ ފަރުމިޔަރު ސީދާ ބަޔާންނުކުރެވޭތީ ތަކެތިކަން އުފައްދާފައިވާ މިޔަރަކުން
އެންމެފުރަތަމަ އަދި އެންމެ  ސްވެރިންގެމަ އައިދުވަސްވަރު ފެށިގެން މިޔަރުމަސްވެރިކަން، ނަމަވެސް. ނެތެވެ
ވީމާ މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވަނީ . ޒަކީ ފަރުމިޔަރެވެއަމާއިސް 

 .)1998، އެންޑަރސަން(ކަށެވެ ތަފަރުމިޔަރުގެ ބާވަތް

  
 ކޮށްއުޅެނީ ޑުގޮތެއްގައިނމައިގަ ންމަސްވެރިކަ މިޔަރު ކުރާ މާކަނޑުން ރާއްޖޭގައި :ކަނޑުމިޔަރުމަސްވެރިކަން 

 އުޅޭ ހަދައިގެން އައިން ކަނޑުމަހާއެކު މަދުމަދުން ،ނަމަވެސް. ފައްތައިގެންނެވެ ނަނު، އަޅައިގެންނާއި ލޭނު



7                                       މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ     ،2 މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު

 މަސްވެރިން މިޔަރު މިބާވަތުގެ ފަހަރު ބައެއް އަދި. ހަދައެވެ ބާނާ ދޮށިން އޮއިވާލިމިޔަރު މިޔަރާއި އައިންމަތީ
 އާއި އުރަހަ މިޔަރު ބާވަތްތަކަކީ އުފައްދާ މިމަސްވެރިކަމުންވެސް. ނަގާއުޅެއެވެ) ހިފާފައި ގައިއުރަހާ( އަތުން

 ފިހާރަތަކަށް ވެނިއަރފަތުރުވެރިންގެ ސު ހިއްކައިގެން ކޯކަށިގަޑު މިޔަރުގެ ބޮޑެތި ދިއަ. މިޔަރުލޮނުމަހެވެ
 އައިނު ކުރާ ދޮށިން މިމަސްވެރިކަމާއި އަކީމައްސަލަ ޑުނމައިގަ ދިމާވެފައިވާ މިމަސްވެރިކަމުން  .ވިއްކާހަދައެވެ
 ކުރާ އަސަރު ނޭދެވޭ މަސްވެރިކަމަށް ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުން މިޔަރު ސަބަބުން ގުޅުމެއްގެ ހުރި މަސްވެރިކަމާއި

 ހަމަނުޖެހުން މެދުގައި ފަރާތްތަކުގެ ކުރާ މަސްވެރިކަން މިދެބާވަތުގެ މިހެންވެ. ބުނުމެވެ ބުނާ މަސްވެރިން ކަމަށް
  .ދެއެވެއުފެ

  

  މިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަން 1.3
  

 ހިއްސާކުރުމުގެ ވަސީލަތް ދެމެދު ފަތުރުވެރިކަމާއި ކަމަށްވާ ދާއިރާ އިޤްތިޞާދީ އެންމެބޮޑު ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި މިޔަރު
 ފީނުމަކީ ކުރުމާއި ސްނޯކަލް .މާހައުލާއެވެ ކަނޑުގެ ސީދާގުޅިފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަން ރާއްޖޭގައި. ވެއެވެ މައްސަލަތަކެއް
 އޭގެޒާތުގައި މަސްމަހާމެހި ދިރުންތަކާއި ކަނޑުގެ ފީނާމީހުން. ދެކަމެވެ އުޅޭ ކޮށް ފިލުވުމަށްޓަކައި މުނިފޫހި ފަތުރުވެރިން
. އެވެވެރިވެޤުދުށުމަށް ވަރަށް ޝައު  އުޅޭގޮތްޒާތުގައި ތަބީޢީ އޭގެ މިޔަރު އްސަކޮށްޙާ. ވެރިވެއެވެޤުޝައު ދުށުމަށް އުޅޭގޮތް

  ބެލުމަށް މިޔަރު އަހަރު ވަނަ 1992 ގޮތުގައި ކުރައްވާފައިވާ އަންދާޒާ )1993 (މަދުޙުއަ އާއި އެންޑަރސަން
 އަޅާ ދަދާއިޢަމި. ލިބިފައިވެއެވެ ޑޮލަރު އެމެރިކާ މިލިއަން 2.3 ގޮތުގައި އެއްގެ އާމްދަނީ ސީދާ ފީނައިގެން ތަންތަނަށް
 ލަފާ ކަމަށް ލިބުނު އެއަހަރު ގޮތުގައި އާމްދަނީއެއްގެ އެކްސްޕޯރޓްކޮށްގެން އުރަހަ މިޔަރު މަހާއި މިޔަރު ބަލާއިރު
 ތަންތަނުގައި ފީނާ އަދި އެދުވަސްވަރު ކުރެވުނު ދިރާސާއިން ދައްކަނީ . ޑޮލަރެވެ އެމެރިކާ މިލިއަން 0.7 ކުރެވެނީ
 މިއިން). 1993، އަހުމަދު އާއި ންއެންޑަރސަ(މުގައެވެ ކަ ލިބޭނޭ ޑޮލަރު 3300އަހަރަކު   ޔަރަކުންމި އެންމެ ދިރިއުޅޭ

  މަަރާލުމަށްވުރެ ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯރޓް، ފަރުމިޔަރު އުޅޭ ތަންތަނުގައި ޑައިވްކުރާ މަޝްހޫރު އަންގައިދެނީ
 ހިމާޔަތް މިޔަރު މިހެންކަމުން .އަގުބޮޑުކަމެވެ ގުނައެއް އެތައް ލިބޭފައިދާ އެއިން އުޅުމުން ފަރުގައި ގޮތުގައިދިރޭ
 ފެންނަމިޔަރުގެ އެންމެގިނައިން ޑައިވުކުރާއިރު  .ބާރުއަޅައެވެ ބޮޑަށް ވަރަށް ދާއިރާއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ށްޓަކައިކުރުމަ

 މިޔަރެވެ ކާލިގަނޑު އްދުތަކުންޙަބައެއްސަރަ އަދި މިޔަރާއި ކައްޓަފުޅި ތިލަމިޔަރާއި ފަޅުމިޔަރާއި ފާނަމިޔަރާއި ކީބާވަތްތަކަ
   ).1 ތާވަަލު(
  

 މަތީން ދެފަހަރެއްގެ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ވީހާވެސް މައްސަލަތައް އުފެދޭ ދެމެދު ފަތުރުވެރިކަމާ ވެރިކަމާމަސް މިޔަރު
 ސަރަހައްދުވަނީ 25 ޖުމްލަ މިހާރު. މަނާކުރެވިފައެވެ ވަނީ ނުވަތަ ހިފުން މިޔަރުނެގުން އްދުތަކުންޙަފީނާސަރަ މަޝްހޫރު
ކުރުން  އްދުތަކުންޙަމިސަރަ. )1ކުރެހުން  (ހިމާޔަތްކުރެވިފައެވެ ށްޓަކައިދެމެހެއްޓުމަ ތަބީޢީގޮތުގައި އްދުތަކުގެޙައެސަރަ
 އުފެދޭ ދެމެދު ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިންނާއި މިޔަރު ގައި 1998. އެންވެރިކަމެވެ މަސްވެރިކަމަކީ ހަމައެކަނި ހުއްދަ

 އަތޮޅުގެ 7ހިމެނޭ  އްދުގައިޙަސަރަ މުމުހިން އެންމެ ތުރުވެރިކަމުގެފަަ  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް އްމައްސަލަތަ
 ސެޕްޓެމްބަރ 8 ކުރުން މަސްވެރިކަން މިޔަރު އްދުގައިޙަސަރަ މޭލު 12 ފެށިގެން ބޭރުން އަތޮޅު، އެތެރެވަރީގައްޔާއި

އަދި މިމުއްދަތު މިއަހަރު ތެރޭގައި  ).1 ކުރެހުން( ކުރެވުނެވެ މަނާ އަހަރުދުވަހަށް 10 ފެށިގެން ނ1998ް
   .  އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެހަމަވެފައިވާއިރު
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 ކަނޑުމަސްވެރިކަންގެ  މިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި ދޮށ1.4ީ
 

 އުޅޭ ފަށަލައިގާ މަތީ ކަނޑުގެ އައިނާއި ކަނޑުމަސް. މަސްވެރިކަމެވެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަކީ ޑުނމައިގަ ރާއްޖޭގެ
 އެންޑަރސަން (ކުރެވިފައެވެ ފާހަގަ ރަގަޅަށް ވަރަށް ވަނީ އުޅޭކަން ގުޅިގެން، )މިޔަރު މަތީއައިން ޚާއްސަކޮށް (މިޔަރާ
 ކަނޑުމަހުގެ ނެގުމުން މިޔަރު އައިނުން ކަނޑުމަސް ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މަސްވެރިން ).1993، އަހުމަދު އާއި

 ވަނީ މިޔަރުނެގުން އައިނުން މުންދާކުރަ މަސްވެރިކަން ދޯނިފަހަރު މިސަބަބަށްޓަކައި. ދަށްވެއެވެ މަސްވެރިކަން
 ބާވަތެއްގެ އެހެން މަސްވެރިކަމާއި މިޔަރު އްދުންޙަސަރަ މޭލު 3 ވަށައިގެން ފަތީގެކަނދު އޮއިވާލި އަދި .މަނާކުރެވިފައެވެ
 ހިންމުމު މަސްވެރިކަންކުރާ އަތޮޅުތަކުގެ ދެކުނު އިތުރަށް މީގެ އަދި .ކުރެވިފައެވެ މަނާ ވަނީ ކުރުންވެސް މަސްވެރިކަމެއް

  ).1 ކުރެހުން (މަނާކުރެވިފައެވެ މިޔަރުނެގުން ވަނީ ތިލައަކުންވެސް 2
   

          Shark fishing banned

           Protected seamounts

       Protected dive sites

                3 mile radius from FADs

 ހިމާޔަތް މިޔަރު ރާއްޖޭގައި: 1 ކުރެހުން
 . ތަންތަން، ސަރަޙައްދުތަކާއި ކުރެވިފައިވާ

  އްޤަވާއިދުތަރިކަމާގުޅިފައިވާ މިޔަރުމަސްވެ 1.5
  

މިހެންވުމާއި އެކު . ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމެވެއަދިވެސް އެންމެ އިސްކަމެއްދޭ މަސްވެރިކަމަކީ  ރާއްޖޭގައި
ގިނަޤަވާއިދު . ވިފައިވަނީ ކަނޑުމަސްވެރިކަމަށް އަމާޒުކުރެވިގެންނެވެއެކުލަވާލެ އިދުތައްކަމުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާމަސްވެރި

ސީދާ . ވެފައިވަނީ ކަަަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިން ޝަކުވާކުރެވި އެކަމަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ ހެދުމުގެ އަޞްލަކަށް
 ޤަވާއިދުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ރާއްޖޭގެ ވަނީއެ ތިރީގައި. ވެކެވާއިދެމިޔަރު ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވަނީ ވަރަށް މަދުޤަ

  . ގުޅުން ހުރިޤަވާއިދުތަކެވެ މިޔަރުމަސްވެރިކަމާ ހިމެނޭ
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 އެޅުމަކީ ލޭނު ތިލާގައި) ދެރަހާ (އޮންނަ މެދުތެރޭގައި ހުވަދޫކަނޑުގެހުވަދު އަތޮޅާއި ހައްދުންމައްޗާއި ދެމެދުގައިވާ  

 އަޟުރު އިރު - ދަގީގު 18 ދަރަޖަ 73 ތޫލު އުތުރު - ދަގީގު 18 ދަރަޖަ 01 ސަރަޙައްދަކީ މަނާކުރެވޭ. މަނާކަމެކެވެ
ކުރެހުން  (އްދެވެޙަސަރަ ގެ)ރޭޑިއަސް (ކުރުުހުރަސް މޭލެ 5 ވަށައިގެން ޕޮއިންޓްގެމި ބަލައި ތިލައަކަށް އެއީ މިސްރާބު

 . ގައެވ1996ެ ނޮވެމްބަރު 28ފައިވަނީ  މިޤަވާއިދު ހެދި .)1

  
މަސްވެރިން މަަސްވެރިކަން ކުރާ މަޝްހޫރު އި ހައްދުންމަތީގެ އިދުގައި އެބުނާ ސަރަޙައްދަކީ ހުވަދުއަތޮޅާމިޤަވާ

ނުވަތަ ކަނޑުމަހާއިއެކު އައިނުގައި އުޅޭ  މަސްވެރިން ދެކޭގޮތުގައި އައިންމަތީ.  ނުވަތަ ސަތޯރަހައެވެ.ސަތޯތިލައެވެ
މިޤަވާއިދު ހެދިފައި މިވަނީ މަިސަރަޙައްދުގައި . ތްދިމާވެއެވެ މަސްތިލަނުވާގޮ މަސްވެރިކަން ދެރަވެންމުމިޔަރުނެގު

މަސްވެރިކަން ކުރާމަސްވެރިން މިކަމާ ޝަކުވާކުރުމުން ކަނޑުމަސްވެރިންނާއި މިޔަރުމަސްވެރިންނާއި ދޭތެރޭޖެހޭ މައްސަލަ 
  . ކުޑަކުރުމަށްޓަކައެވެ

  
 

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

A1/29/95/39.(  
  

 ކީތަމިހެންކަމުން މިބާވަ.  ބާވަތެކެވެވާން މިބާވަތް ނެތިގެންހިގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރުހީވެފައިފެހުރިއްސަކީ މުޅިދުނިޔެއި
ލިސްޓްގައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސްގެ ވާރލްޑް ކޮންޒަރވޭޝަން ޔުނިއަން ގެ ރެޑްލިސްޓް އޮފް ތްރެޓްންޑް އެނިމަލް

ގޮތުންނާއި މަދުންނަމަވެސް ކަމަށް އިޖާބަދިނުގެ މި  ން މިޤަވާއިދު ހެދިފައިވަނީއްޖެއިރާ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ބާވަތެކެވެ
  . އްޓުވުމުގެ މަޤްސަދުގައެވެން ފެހުރިހި  ބާނާތީ އެކަން ހުރާއްޖެއި

  
 

 ޕޮއިންޓް ގުޅާލެވޭ ހަތަރެސްކަން ގޮޅީގެ 4 އައްޑު އަތޮޅު ހުޅަނގު ދެކުނު ކަނޑުގައި ތިރީގައި ބުނެފައިވާ  
 . ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ލޭނުއެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

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 53 ދަރަޖަ، 00ދެކުނު ތޫލ  

  
 ކުރީގައި އިޝާރާތްކުރެވިފައިވާ ފަދައިން މިޤަވާއިދު ހެދިފައިވަނީ . ގައެވ1997ެ ޑިސެމްބަރު 10މިޤަވާއިދު ހެދިފައިވަނީ 

   .ކުޑަކުރުމަށެވެއިސްވެބުނެވުނު ސަބަބަށްޓަކައި ކަނޑުމަސްވެރިންނާއި މިޔަރުމަސްވެރިންގެ ދެމެދުގައި އުފެދޭ ހަމަނުޖެހުން 
  
 

  އިޢުލާނު ނަމްބަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް ގެ 
E/95/32 ،27 ުސަރަޙައްދަކީ އެތަންތަން ޤުދުރަތީ އަދި ތަބީޢީ ގޮތުގައި 15 ގައިވާ 1995 ސެޕްޓެމްބަރ 
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-10 ގެ 1999 އޮކްޓޯބަރ 21އަދި ހަމަ . ތަކެވެ ހިމާޔަތްކުރެވިފައި ސަރަޙައްދުދެމެހެއްޓުމައް ޓަކައި
C/99/38 ުއްދެއްވެސް ހަމަ މިބޭނުމަށްޓަކައި ވަނީ  ސަރަޙ10ަ އިޢްލާނުގާ ވާގޮތުގެމަތިން އިތުރ

 ).1ކުރެހުން (ހިމާޔަތްކޮށްފައެވެ 
  

ޒިޔާރަތް ކުރާ މުހިންމު ތަންތަން ހިމާޔަތްކޮށް އެތަންތަނުގެ   ފަތުރުވެރިން ޑަައިވްކުރުމަށް މިޤަވާއިދު ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ
 ހެދުމުގެ މަޤްސަދުގެ ތެރޭގައި މިޤަވާއިދުދި އަ. ތަނުގެ ތަބީޢީ އަދި ޤުދުރަތީގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށެވެރީތިކަން އެ

 ރިސޯރޓްތަކުގެ ޙިޔާރު ކުރެވިފައިވަނީމިސަރަޙައްދުތައް . ސަރަޙައްދުތަކުން މިޔަރުނެގުން މަނާކުރުން ހިމެނެއެވެމި
 . ގައި ފާހަގަކުރެވިފައި އެވަނީއެވ1ެމިތަންތަން ކުރެހުން . މަޝްވަރާގެ ދަށުންނެވެގެ ޑައިވިިންގ އިންސްޓަރަކުން

 

ން 1998 ސެޕްޓެމްބަރު 08 މޭލު ބޭރު ސަރަޙައްދުގައި 12ތިރީގައިއެވާ އަތޮޅުތަކުގެ ބޭރުދުނިން ފެށިގެން  
 .ކުރުން މަނާ ކުރެވުނެވެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަަތަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މިޔަރުމަސްވެރިކަމެއް 10ފެށިގެން 

 . ޅޭގޮތުން އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެއަދި މިކަމާ ގު. މިމުއްދަތު މިހާރު ވަނީ ހަމަވެފައެވެ
 

o ުމާޅޮސްމަޑުލ 

o ުފާދިއްޕޮޅ 

o ުމާލެ އަތޮޅ 

o ިއަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރ 

o ިއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރ 

o ުފެލިދެ އަތޮޅ 

o ުއައްޑު އަތޮޅ 

  
ވަޔަރަންމަންޓުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެން ގައި ހެދުނު މިޤަވާއިދަކީ އޭރުގެ 1998

 ސަރަޙައްދުން މިޔަރު ހިފުން ނުހުއްޓޭކަމަށް 15 ގެ އިއުލާނުގެ ދަށުން މަނާކުރުވެނު 1995 ސެޕްޓެމްބަރު 27
ހޫރު ޑައިވްކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުން ޝްނުކުރެވިއްޖެނަމަ މަ ފަތުރުވެރިން ބުނެ އަދި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މިޔަރުހިފުން މަނާ

  .  ބުނާތީ އެކަމަށް ޙައްލެއް ގެނައުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދެކެވެ ކަމަށް ސްފާނެމިޔަރު ފެނުން ނެތިގެން ގޮ
  

 ގައި އަންގާފައިވާގޮތުން ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް FA-A1/29/92/16އިޢްލާނު ނަމްބަރު   
 . ގެއްލުންވާގޮތަށް އޮއިވާލިން މިޔަރު ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

 
 , FA-A1/29/96/39 (23/09/1990); FA-F1/2/90/28   MF/34/81/48 އިޢްލާނު ނަމްބަރު  

 ގައިވާގޮތުން މަސްވެރިންނަށް ލުއިފަސޭހައަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާ (10/11/1981) (08/10/1996)
 މޭލުގެ ރޭޑިއަސް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުން ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން 3ދެއްވާފައިވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގެ 

މީގެތެރޭގައި މިޔަރުމަސްެވެރިކަންވެސް . ތެއްގެ މަސްވެރިކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެވެދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ބާވަ
 .ހިމެނެއެވެ

  
 ކަމަށްވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ނާ އެންމެ މުހިންމު ސަރަޙައްދުތައްމިއިޢުލާނު ކުރެވިފައިވަނީ މަސްވެރިން މިހާރު މަސްބާ

  . ސަދުގައެވެނެގުން މަނާކުރުމުގެ މަޤު އަދި ކައިރިން މިޔަރު ހިފުން



11                                       މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ     ،2 މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު

  ދުޞަ ރިޕޯރޓުގެ މަޤ1.6ް
  

 ވަނައަހަރު 2004. ދާއިރާއެވެ އަންނަ ކުރިއަރަަމުން ކުއެހަލުވިކަމާ އެންމެ އަދިވެސް ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމަކީ
. ވެ އޮންނާނެެ ރިސޯޓ98ް  ރާއްޖޭގައި  ހުޅުވުމާއެކު ވަރަށް އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައިރިސޯރޓު 11 އިތުރުކުރެވުނު

  ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަށްވީހިނދު' އިކޯޓްއަރިޒަމް 'އެއްސިޔާސަތަކީ މުހިންމު ގެންގުޅުއްވާ ސަރުކާރުން މެދު ރުވެރިކަމާއިފަތު
 ފައިވެ މަނާކަމެއްކަމުގައި ހިފުމަކީ މިޔަރު އްދުންޙަސަރަ މުުޅިރާއްޖޭގެ ނީދެކެ ކުރާފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްދާއިރާގައި 
   .އޮތުމެވެ

  
  ފަރާތުންމުޢިއްޔާގެމިޖަ ޤައުމަކަށްވާތީ ބަރުމްމެޢިއްޔާގެ ޖަމު ބެހޭ ދަނޑުވެރިކަމާއި އިއާކާނާ ގެ.ދ.އ ރާއްޖެއަކީ

 ވެސްރާއްޖެއިން ގޮވާލުންތަކަށް ވާގޮވާލެވިފައި ހަރުދަނާކުރުމަށް އަދި ރާވާހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ދުނިޔޭގެމަސްވެރިކަން
 އެއްބަސްވުމުގެ )ވޮލަންޓަރީ( 'ރީޒްޝަފި ލްބަރެސްޕޮންސި އޮން ކޮންޑަކްޓް އޮފް ކޯޑް' މިގޮތުން. އިޖާބަދޭންޖެހެއެވެ

 ޤައުމުތަކުންވެސް  ހުރިހާ ސިފަގެނައުމަށް މަލީޢަ ންއަށްޝައެކް އޮފް ޕްލޭން ނަލްޝައިންޓަރނޭ ވާއެކުލަވާލެވިފައި ދަށުން
 ހުރިހާ  ދުނިޔޭގެރިކަމަކީމަސްވެ މިޔަރު. ގޮވާލައެވެޢިއްޔާއިން ޖަމު ބެހޭ ދަނޑުވެރިކަމާ އިއާކާނާ އެއްބާރުލުމަށް

 ރިހެބިލިޓޭޓް ސްޓޮކް މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަމަކަށްވާތީހީނަރުވެފައިވާ  ވެސް ޤައުމެއްގައި ހުރިހާ އަދި އްދެއްގައިޙަސަރަ
ންގެ ދަށުން ކޮންމެ ޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަކޮށް އެކުލަވާލެވުނު އިންޓަނެޞައްޙާ މިޔަރަށް ކުރުމަށްޓަކައި

 ސީދާމިކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާއްޖެއިން. ޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަންއެއް ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެޤައުމަކުންވެސް ނެ
ގެ މިޔަރުމަސްވެރިކަމު ދައިންވާ ފައިކުރެވިފަ އިޝާރާތް ކުރިން ވީނަމަވެސް ނެތްކަމުގައި ކުރެވިފައި މަސައްކަތްތަކެއް

 ވަނީ ޤަވާއިދުތަކެއް ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމަށް  ސްޓޮކް މަދުކޮށް )މަސްވެރިކަމުގައި ހޭދަވާމިންވަރު (ންގް އެފަރޓްޝިފި
ންފީޒުނުކުރެވޭތީ  ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ތައްލުތަޞޫޢު ހެދިފައިހުރި ޤަވާއިދު ތަކާއި ،ނަމަވެސް. ހެދިފައެވެ

  . ކަން ކުރުންމަނާ ސަރަޙައްދުތަކުގައިވެސް މަސްވެރިކަން ކުރެވެއެވެމިޔަރުމަސްވެރި
  

 ފިޝަރީޒް އެޑްވައިޒަރީބޯޑަށް ހުށަހެޅި ރިޕޯޓުވަނީއަދި .  ވަނަ އަހަރުގައެވ2004ެފައިވަނީ އެކުލަވާލެވި މިރިޕޯޓު ފުރަތަމަ
އަދި ފިޝަރީޒް އެޑްވަރިޒަރީ ބޯޑުން އިއްތިފާޤު ވެފައިވަނީ ރާއްޖޭން މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރުމާއި . ފާސްވެފައެވެ

އްޓިފައިވާ ސަޤާފަތުގެ ސަބަބުން މިކަމުގައި ފަހުބަސް ބުނުމަށް ނަމަވެސް ދެމެހެ. އެކްސްޕޯރޓް ކުރުން މަނާކުރުމަށެވެ
ސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މިިނި ކަންދިމާވިގޮތުން. ޅަންޖެހެއެވެހަރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަ

ގިނަ ދުވަސް ތަކެއް ފާއިތުވިފަހުން ހުށަހެޅިފައިވަނީ އެންޑޯޒް ކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ރިޕޯޓު އިން ސްމެރިން ރިސޯސަ
ރައީސްއޮފީހުން އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވަނީ އަލުން  މިމައްސަލަ މުރާޖުޢާކޮށް އެއްކުރެވުނު މަޢުލުމާތު އަލުން ކަމަށްވާތީ 

މުގެ  މަޤްޞަދަކީ  މިޔަރު މަސްވެރިކަގެވީމާ، މިރިޕޯރޓް. ޅުމަށެވެހެފުރިހަމަކޮށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަ
  .ފުރިހަމަ ކުރުމެވެޔޯއިކޮނޮމިކު މަޢުލޫމާތު ޝިތަފާސް ހިސާބާއި ސޯ

  
  އެންޑްރީޒްޝަފި އޮފް މިނިސްޓްރީ ބެހޭގޮތުންތަކާއި މައްސަލަ  އިސްވެބުނެވުނު މަޤުސަދަކީއަނެއް  މިރިޕޯރޓުގެ
 މިހާރު .ދެނެގަތުމެވެ ލަތުޙާ އޮތް  މިހާރު މިޔަރުމަސްވެރިކަންއިތުރަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެކުރިން  އެގްރިކަލްޗަރ
 މުދަނީއަށްއާ އިޤްތިޞާދީ ލިބޭ މަސްވެރިކަމުން، މިންވަރާއި ރަކާތްތެރިވާޙަ މީހުން މިމަސްވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގައި

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ގޮވާލާ ފަރުމިޔަރު މަސްވެރިކަން މުޅިން މަނާކުރުމަށް އަދި. މިރިޕޯރޓްގައި ބަލައިލެވޭނެއެވެ
 ބައެއްމުހިންމު ކުރާ މިޔަރުމަސްވެރިކަން ތައްޔާރުކުރުމަށް މިކަރުދާސް. އަލިއަޅުވާލެވޭނެއެވެ ތަކަށްއްކަންތަ ންޖެހޭވިސްނަ
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އަތޮޅުއޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ  އަދި. ސާފުކުރެވުނެވެ ލޫމާތުޢުމައިން ރީޢާއަދި ފޯނުގެ ޒަ ޒިޔާރަތްކޮށް ރަށްތަކަށް
މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  ފޮނުވައިގެން ކަރުދާހެއް ސުވާލު ކަމާގުޅޭމިޔަރުމަސްވެރިހުރިހާ ރަށްތަކަށް 

  .ސާފުކުރެވުނެވެ ލޫމާތުޢުމައުޅަނދުފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި މިކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން 
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  ލޫމާތުޢުބޭނުންކުރެވުނު މަ އެކުލާވާލުމަށް ރިޕޯރޓު. 2
   ރވޭމިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވުނު ސާ: 2.1

 
 ރާއްޖެތެރޭގެ ފުރަތަމަ އެންމެ. ބޭނުންކުރެވުނެވެ ވަޞީލަތެއް އެއްކުރުމުގައި ތިން  ލޫމާތުޢުމަ އެކުލަވާލުމަށް މިރިޕޯރޓް
 ކުރާނަމަ މަސްވެރިކަން، ރަށެއްތޯއާއި ކުރާ މަސްވެރިކަން މިޔަރު އެރަށަކީ ފޮނުވައިގެން ސުވާލުކަރުދާހެއް ރަށްތަކަށް

 ވަނައަހަރުގެ 2003 ކުރެވިފައިވަނީ މިމަސައްކަތް. ބެލުނެވެ އުޅަނދުތޯ އްކިތަ ތްތެރިވަނީހަރަކާ މަސްެވެރިކަމުގައި
 ގެ އޮގަސްޓުން 2008އަދި . ޗް އާއި ހަމައަށެވެ ވަނައަހަރުގެ މާރ2004 ފެށިގެން އިންޑިސެންބަރު - ނޮވެމްބަރު

 ރަށްތަކަށް މުހިންމު ކުރާ މިޔަރުމަސްވެރިކަން ލީގައިއަ ތަކުގެލޫމާތުޢުމަ އެއްކުރެވުނު ކަަރުދާހުން މިސުވާލު. ނޮވެމްބަރަށެވެ
ދެވުނީ ހަމަ އެކަނި  ގައި 2008. ކުރެވުނެވެ އެއްސާރވޭ ބެހޭ މަސްވެރިކަމާ މިޔަރުޒިޔާރަތްކޮށް  ވަނަ އަހަރު 2004

 .ކުރެވުނެވެނަމަވެސް އެހެން އަތޮޅުތަކުގެ މަސްވެރިންނާއި ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން ގުޅާ ސާރވޭ . ކުޅުދުއްފުއްޓަށެވެ. ހދ
 ގެ އިލެކްޝަންސް އޮތް ދުވަސްވަރު ކަމަށްވުމާއެކު 2008މިހެން ދިމާވި އެއް ސަބަބަކީ ސާރވޭ ހެދި ދުވަސްވަރަކީ 

   . ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ދަތިވުމެވެ
  

   ދުދަޢަ ކަަރުދާހުގެރވޭސާ ފައިވާކުރެވި އިރަށްތަކާ ފޯނުން ގުޅުނު/ ދެވުނު ސާރވޭ ކުރުމަށްޓަކައި. 2ތާވަލު 
  ސާރވޭ ކަރުދާހުގެ އަދަދު  ރަށް
  2004  2008  

  6  2  ކުޅުދުއްފުށި. ހދ
  2  0  ގޮއިދޫ. ށ
  1  4  މީދޫ. ރ
  2  3  މަޑުއްވަރީ. ރ
  )މަސްވެރިކަން މިހާރު ހުއްޓިފާމިޔަރު ( 0  5  މަހިބަދޫ. އއ
  1  0  ހިމެންދޫ. އއ
  1  0  ތޮއްޑޫ. އއ
  1  0  ބޮޑުފޮޅުދޫ. އއ
  )ކަން މިހާރު ހުއްޓިފާމިޔަރު މަސްވެރި( 0  5  ރިނބުދޫ. ދ
  )މިޔަރު މަސްވެރިކަން މިހާރު ހުއްޓިފާ( 0  2  މާއެނބޫދޫ. ދ
  )މިޔަރު މަސްވެރިކަން މިހާރު ހުއްޓިފާ( 0  0  ހޯޑެއްދޫ. ގދ
  2  0  ވިލުފުށި. ތ
  1  0  ހިރިލަންދޫ. ތ

މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރާ (ޖުމްލަ 
އުޅަނދު ފަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 
  ) ސާރވޭ ކުރެވުނު އިންސައްތަ

21%) 16(  18%) 39(  

ޖުމްލަ މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރާ 
  އުޅަނދުފަހަރުގެ އަދަދު

132  46  

   
 މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގައި  އާއިރިކަމުގައި ލިބޭ އާމުދަނީލޫމާތަކީ މަސްވެޢުމު މައްސާރވޭގައި އެއްކުރެވުނު އެންމެ މުހި

 ންމިގޮތަށް ދިމާވާ. ރިފައިވާ ސާރވޭ ކަރުދާސް ވަރަށް މަދެވެކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ފު . މީހުން ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރެވެ
 މިޔަރު އެކުމާއި ވުދުވަސްވަރަކީ މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ މޫސުމް ކަމުގައިސާރވޭ ކުރެވުނު   އެއްސަބަބަކީޖެހުނު
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އި ރޭންޖު ނުލިބުމުގެ އަދި ފޯނު އިންޓަރވިއުތައް ކުރުމުގަ . މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ރަށުގައި މަދުވުމެވެ
   . ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ މަސްވެރިންނާއި ނުގުޅުނެވެ

 
  ބެހޭގޮތުން މަސްވެރިކަމާއި މިޔަރު  ވަނައަހަރ2002ު ވަޞީލަތަކީ  ތިންވަނައެއްކުރި ލޫމާތުޢުމަ ސްއެކުލަވާލަންމިކަރުދާ

 މެކް ގައި ރީޖަން ނޮދަރން ރޮޖެކްޓްގެޕް ރީޖަނަލް މިއީ. ލޫމާތެވެޢުގެ މައެއްސާރވޭ ކުރެވިފައިވާ ކުޅުދުއްފުށީގައި
  . ކަރުދާހެކެވެ ފައިތައްޔާރުކޮށް ވަނައަހަރު 2002 އެލިއަޓުން އެލިސްޓަރ

  
  މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބު. 2.2

 
. އެވެހަމަޖެހިފަ ވަނީ ކުރުމަށް ރެކޯރޑް ވަކިން ހިފުނުމިންވަރު މިޔަރު ފޯރމުތަކުގައި ނަގާ ތަފާސްހިސާބު މަސްވެރިކަމުގެ

 ކުރާކަށެއް ކޯރޑްރެ ވަކިން ބާވަތް. ދަދެވެޢަ ހިފުނު މިޔަރު ޖުމްލަ ރިޕޯރޓުކުރަންޖެހެނީ ކަމަށްހިފުނުމިންވަރު މިޔަރު
އެންޑް އިކޮނޮމިކް  ސްޓެޓިސްޓިކްސް ނުދެކެވޭތީ މަސްެވެރިކަމެއްކަމުގައި ކުރެވޭ  މާފުޅާކޮށްމިމަސްވެރިކަމަކީ .ނުޖެހެއެވެ
 މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު މިޔަރު ގައި'ޓިކްސްރިޒް ސްޓެޓިސްޝަ ފިބޭސިކް'ރުއްވާ ން އިން ނެޝަސެކްރިސާރޗް 

 ބޭސިކް. އެއްކޮށެވެއާއި  3 ގްރޫޕް ފަރުމަސް ރިޕޯރޓްކުރެވެނީ ހިފުނުމިންވަރު މިޔަރު. އެވެއްވަނުކުރަ  ރިޕޯރޓެއްވަކިން
 ބާވަތް' އެހެނިހެން 'އެއްކޮށް ފަރުމަހާއި ބާވަތެއްގެހުރިހާ ކުރެވިފައިވަނީ ރިފޯރޓް ޔަރުގައި މިސްޓެޓިސްޓިކްސް ފިޝަރީޒް
 ކަމަށްވާތީ ބަރުދަނުން ރިޕޯރޓްކުރެވެނީ މިންވަރު މަސްހިފުނު ޝާޢިއުކުރެވޭއިރު ތަފާސްހިސާބު. ގޮތުގައެވެ

. އެވެކަމަށް ބެލެވިފައިވެކިލޯ 20 އަކީ ފެކްޓަރ ންޝަކޮންވާރ ގުނަކުރެވޭ ދަދު ޢަ ޖުމްލަމިޔަރުގެ ވާރިޕޯރޓްކުރެވިފައި
   . ބެލެވިގެންނެވެ ކިލޯކަމުގައި 20 އެވްރެޖް ބަރުދަނަކީ މިޔަރެއްގެ ބާނާ މަސްވެރިން އެއީ
  

 ރަށްރަށުގެ ދެއްދަ ޢަބުނާ ގަަބަހުންނއަ )ނުވަތައޮޑިވެރިން (މަސްވެރިން ނެގެމުންދަނީ އަދިވެސް ހިސާބު ތަފާސް ރާއްޖޭގެ
 މީސްކޮޅު ރަށްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ. ގެންނެވެކުރެވި ރެކޯރޑްގައި  ފޯރމު'މަސްރިޕޯރޓް' ނޯޓްކޮށް ކާތިބުން އޮފީސްތަކުގެ

 މެދުގައި ފަޅުވެރިންގެ ރިހާމަހެއްހު ބާނާ އަދިދުވަސްވަރު ނުބޭލު ފުރިރަށަށް މަސްވެރިއުޅަނދު ބޭނޭހުރިހާމަހެއް، މަދު
 ،ނަމަވެސް. ބެލެވުނެވެ އިނިޒާމުކަމުގަ އެކަށޭނަ އެންމެ ރާއްޖެއަށް ނެގުމަށް ތަފާސްހިސާބު މިއީ ދުވަސްވަރު ބެހުނު

 ދޯނި އަދި ގިނަވެ އްކުންފުނިތަ މަސްގަންނަ ،ފުޅާވެ ކުރާސަރަޙައްދު މަސްވެރިކަން، އިތުރުވެ މިންވަރު މުގެމަސްވެރިކަ
 ދަނީ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް  ދިއުމާއެކުއިތުރުވަމުން މަސްވިއްކުން ރަށްރަށަށްވެސް އެހެނިހެން ރަށަށާއި ފުރި

   . ކުޑަވަމުންނެވެ އިތުބާރު ރެވޭކު ށްތަފާސްހިސާބަ
  

އިވާ ންގަޝަސެކް  އެންޑް އިކޮނޮމިކް ރިސާރޗްސްޓެޓިސްޓިކްސް ގެމިނިސްޓްރީ ތައްޔާރުކުރުމުގައި މިކަރުދާސް
 1995 .ހޯދިފައިވެއެވެ މައުލޫމާތެއް ހުރިހާ މިންވަރުގެ ހުރި ރިޕޯރޓްކުރެވިފައި މިޔަރު އިން ޑޭޓާބޭސްމަސްވެރިކަމުގެ 

 މޫސުން މަސްވެރިކަމުގެ މިޔަރު އްދަދުތަޢަ ހުރި ކުރެވިފައި ރިޕޯރޓް ޖުމްލަ މަހެއްގައި ކޮންމެ އަށް 2003 ން
  . ޒާ އާއި އަޅާކިޔުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެެވެއަންދާ ކުރެވިފައިވާ އަދަދުތަކުން އެކްސްޕޯރޓް، ތުމަށާއިދެނެގަ

  
މިޔަރަކީ ރާއްޖޭގެ . ކީ އެކްސްޕޯރޓް ހިސާބުތަކެވެލޫމާތަޢު އެންމެ މުހިންމު މަ މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބުގެމިޔަރު

ންމުކޮށް ޢާއަދި މިހާރު ދޯނިފަަހަރުގައި ތެޔޮލުމަށް މިޔަރު ތެޔޮ ، މީހުން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތުގެ މަހަކަށް ނުވުމާއި
 ރާއްޖޭގައި ޖުމްލަ މިޔަރު އެއީ ބާވަތްތަކުން ކުރެވޭ އަންދާޒާ އެކިއަހަރުތަކުގައި އެކްސްޕޯރޓުކުރެވިފައިވާބޭނުން ނުކުރާތީ 

  .  ކަމުގައިބެލެވޭނެއެވެހިފޭމިންވަރު
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  ޑިސްކަޝަންސް އަދި ނަތީޖާ. 3
  މިންވަރުހިފިފައިވާ  މިޔަރުރާއްޖެއިން 3.1
 އަސްލު މިންވަރުގެ ހިފިފައިވާ މިޔަރު ންރާއްޖެއި ނުވާތީ ނެގިފައި ފުރިހަމައަށް ތަފާސްހިސާބު ދެންނެވުނުހެން ކުރީގައި

 ގޮތަކީ ފުރަތަމަ. ކުރެވިދާނެއެވެ އަންދާޒާ ދެގޮތަކަށް މިންވަރު ހިފިފައިވާ މިޔަރު ،ނަމަވެސް. ގެއެވެނނޭ ދަދެއްޢަ
. ވެމެބަދަލުކުރު ބަރުދަނަށް މިޔަރުގެ ބަލާ ކިހާމިޔަރަކަށްތޯ ނިސްބަތްވަނީ މިންވަރު ބާވަތްތަކުގެ ކުރެވިފައިވާ އެކްސްޕޯރޓް

. އަންދާޒާކޮށްފައެވެ ތަކެއް ފެކްޓަރ ންޝަކޮންވާ ވަނީ) 1993 (އަހްމަދު އާއި އެންޑަރސަން ކުރުމަށްޓަކައި މިކަން
  :މިއަންދާޒާތަކަކީ

  
  ފަރުމިޔަރު  )ތާޒާ (  ކިލޯ ބަރުދަނ70.33ު  =  އުރަހަ ކިލ1ޯ އެކްސްޕޯރޓް ކުރާގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ -
  ކަށިމިޔަރު) ތާޒާ( ކިލޯ ބަރުދަނު 4.4= ތެޔޮ  ކިލޯ 1 ކަށިމިޔަރު -
  މިޔަރުށިކަ) ތާޒާ( ކިލޯ ބަރުދަނު 3.75=  ލީޓަރު ތެޔޮ 1ށިމިޔަރު  ކަ-
  

 ދަދުޢަމިޔަރުގެ ޖުމްލަ ކޮށްފައިވާ ވަރު އަންދާޒާކުރާނެ ދެވަނަ ގޮތަކީ މަސްވެރިން ރިޕޯރޓްމިންން މިޔަރު ހިފުނުރާއްޖެއި
ވެސް ބުނެވުނުހެން މިޔަރެއްގެ އެވްރެޖް ކުރީގައި. ދަދެވެޢަ މަސްވެރިން ރިޕޯރޓްކުރަނީ މިޔަރު ހިފުނު.ނެވެބޭނުން ކޮށްގެން

ދެގޮތަށް މަތީގައި ބުނެވުނު . ދަދު ބަރުދަނަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެޢަ މިޔަރުގެ  ކިލޯއަށް ބަލައިގެނ20ްބަރުދަނަކީ 
  . ގައި އެވަނީއެވެ 2ކުރެވިފައިވާ އަންދާޒާ ކުރެހުން 
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އެކްސްޕޯރޓް : ވަށްބޮޅާއި ރޮނގު. ހިފިފައިވާ މިންވަރު) ބާވަތެއްހުރިހާ(ން މިޔަރު  އެކިއަހަރުތަކުގައި ރާއްޖެއި:2 ކުރެހުން

ފައިވާ ކެނޑިކެނޑި. ގެ އެސްޓިމޭޓްމަސްވެރިން ރިޕޯރޓްކުރި މިންވަރު: ރަސްގެއާއި ރޮނގު،  ކުރެވުނު އެސްޓިމޭޓްލޫމާތުންޢުމަ
ސްޓެޓިސްޓިކްސް  :ލޫމާތުޢުމަ.  ރު އަތޮޅުން މިޔަރު ހިފުން މަނާކުރެވުނު އަހ7ަހުރަސްރޮނގު ދައްކައިދެނީ މެދުރާއްޖޭގެ 

  .)1999ދު ޙީ އަދި އެންޑަރސަން އަދި ވަކަސްޓަމްސް، ންޝަސެކް
  

ނަމަވެސް، .  މެޓްރިކް ޓަނެވ575ެގާތްގަޑަކަށް އަހަރަކު ކީ ށް މިޔަރު ހިފިފައިވާ މިންވަރަ އާއި ހަމައ1975ަ ން 1963
ކީ ކުރެހުމުގައި ދެއްކިފައިވާ މިންވަރަ މަޢުލޫމާތު ނެތުމުން ފުރިހަމަގެ  މިންވަަރުވާމިދުވަސްވަރު އެކްސްޕޯރޓްކުރެވިފައި
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 1500ޑަކަށް ނ ވަރަށް ހަލުވިކަމާއެކު މިޔަރުު ހިފިފައިވާ މިންވަރު ގާތްގަން ފެށިގެނ1975ް.  އަންދާޒާމިންވަރެކެވެ
 ޓަނާއި 1100ންވަރު  ވަނައަހަރާއި ހަމައަށް މިޔަރު ހިފިފައިވާ މ1990ިއޭގެފަހުން . އަރާފައިވެއެވެށް މެޓްރިކް ޓަނަ

އެކިމިންވަރަށް  އެކިއަހަރުމިގޮތަށް ). 2ކުރެހުން ( ޓަނާއި ދޭތެރޭގައި، ނަމަވެސް އެކިިވަރުގައި ހުރެފައިވެއެވެ 2000
ށް ޑިމާންޑް ހުރި މިންވަރާ ބާވަތްތަކަގެމިޔަރުލަފާކުރެވެނީ އެކްސްޕޯރޓް ބާޒާރުގައި ބަދަލުއައިސްފާވާ ސަބަބެއްކަމަށް 

މިޔަރު ހިފިފައިވާ އާއި ހަމައިން  1998.  ގުޅުމެއްހުރީމައެވެ އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވޭމިންވަރާއްޔަރުގެ ބާވަތްތަން މިރާއްޖެއި
ކުން މިޔަރު ހިފުން  އަތޮޅ7ަ ގައި 1998މީގެ އެއް ސަބަބަކީ . މިންވަރު ދަށަށް އަންނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 ފަރުމިޔަރުމަސްވެރިކަން  އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުކުރާކަމަށް  އާއި ހަމަައަށް އައިއިރ1998ުނަމަވެސް . މެވެމަނާކުރު
ން މިޔަރު އިކޮންމެ ސަބަބަކާއި ހުރެނަމަވެސް ރާއްޖެ). 2002ރ އެލިއަޓް، މެކްއެލިސްޓަ (ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

  . ރެވެއެވެ ގެ ކުރީއަހަރުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ވަރަށްބޮޑުތަން ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކ1990ުހިފޭމިންވަރު 
  

 މިންވަރާ މަސްވެރިން ރިޕޯރޓްކުރެވިފައިވާ  ވަރާއި ކުރެވުނުއަންދާޒާރުން މިންވަ އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވިފައިވާ
ށް އެކްސްޕޯރޓް އަ ވަނައަހަރާއި ހަމ2004ަ ފިޔަވާ 2002ނަމަވެސް، . ށް ފާހަގައެއްނުކުރެވެއެވެކަވާކަމަމާބޮޑުތަފާތެއް

އްކައިދެނީ ދަމީގެން  .  މަސްވެރިން ރިޕޯރޓްކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ ބޮޑެވެ،ންދާޒާކުރެވުނު ބާވަތްތަކުން ކުރެވުނު އަ
 މިންވަރު ވާފައިގައި މަސްވެރިން ރިޕޯރޓްކޮށް 2002 އަދި. ރެވޭކަމެވެހުރިހާމިޔަރެއް ރިޕޯރޓް ނުކުމަސްވެރިން ހިފާ

ކުރެވުނު ބާވަތްތަކުން ކުރެވުނު  އި އެކްސްޕޯޓްވަރާސްވެރިން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ މިން އިން ފެށިގެން މ2005ަ .ވެމަށްޗެ
 ބަދަލެއް އައިސްފާވާ ނިޒާމަށް ކޮންމެވެސްމީގެން ދައްކުވައިދެނީ މަސްވެރިން ރިޕޯޓު ކުރާ . އަންދާޒާ ވަރަށް އެއްވަރެވެ

ސްފައިވާ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެކްޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އައި. ކަމެވެ
 ވީމާ ޑޭޓާ ބޭސްއެއް އޮތުމުގެ .ބަދަލަކީ މަސްވެރިން ފޮނުވާ ތަފާސް ހިސާބު ޑޭޓާ ބޭސް އަކަށް އަޅަން ފެށުމެވެ

   .މުހިއްމުކަން މީގެން ދައްކުވައިދެއެވެ
  

  ދޯނިފަހަރާއި މަސްވެރިން ރަށްތަކާއިރަކާތްތެރިވާޙަމިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި . 3.2
 

 ).3ކުރެހުން ، 3ތާވަލު ( ކޮށްފައިވެއެވެ ރަށެއްގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން 22ތޮޅެއްގެ  އ12ަ ރާއްޖޭގެ  ގައ2004ުި
 ،4ތާވަލު ( ރަށެއްގައެވެ 13 އަތޮޅެއްގެ 8އޭރާ އަޅާ ބަލާއިރު މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރަނީ 

މިހާރު  ދައްކާގޮތުގައި އިންނަތީޖާ ގެސާރވޭނު ރާއްޖެތެރޭ ރަށްތަކަށް ސުވާލުކަރުދާސް ފޮނުވައިގެން ކުރެވު). 3ކުރެހުން 
 ގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން 2004  މިއީ).4 ތާވަލު( އުޅަނދެވެ 46  އޮތީ މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރާރާއްޖޭގައި މުޅި

ވުރެ ސައިޒަށް  ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް ދާމިއުޅަނދު ފަހަރަކީ.  އުޅަނދާ އަޅާ ބަލާއިރު ވަރަށް ކުޑަ އަދަދެކެވ132ެކުރި 
ރަކާތްތެރިވެފައިވާ ޙަ މިއިން ގިނަދޯނިފަހަރަކީ ކުރީގައި ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގައި ،ނަމަވެސް .ކުދި ދޯނިފަހަރެވެ

 ދޯންޏަކަށް ވާދޯނި ފަހަރަކީ މިނިސްޓްރީގައި މަސްވެރިކަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިބައެއް  އަދި މީގެން .ދޯނިފަހަރެވެ
ގިނައިން .  މީހުންނެވ5ެ ނުވަތަ 4އިން ކޮންމެދޯންޏެއްގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި މަހަށްދަނީ މި. ނުވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ

ދާ ށްގައި މަހަ ދޯނ46ީ މީހުންކަމުގައިބަލާ 4ދޯންޏަކުން މަހަށްދަނީ ).  7 އަދި 6ތާވަލު ( މީހުންނެވެ 4މަހަށްދަނީ 
 މީހުންނާއިމީ ގޮތުގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރާ ދާއި ތެރޭގައި މީގެ.  މަސްވެރިންކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެވ184ެތިބޭނީ 
 އްކިތަ ކުރަނީ މަސައްކަތް ފުލްޓައިމްގޮތުގައިދާއިމީ ނުވަތަ . ހިމެނެއެވެ ދާމީހުން މަސްވެރިކަމަށް މޫސުމުގައި ހަމައެކަނި
 މަަސްވެރިންގެ 18 އިންޓަރވިޔު ކުރެވުނު ނަމަވެސް .ލޫމާތެެއް ލިބިފައެއް ނެެތެވެޢު އެންމެފުރިހަމަ މަބެލޭނެ ދޯނިތޯ

 13އަނެއް .  މީހުން ބުނެފައިވަނީ އެމީހުންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކަމުގައެވ5ެތެރެއިން 
ވީމާ މިޔަރު . ކުރާކަމެއް ކަމުގައެވެހަމައެކަނި އިރުވައި މޫސުމުގައި މީހުން ބުނެފައިވަނީ މިޔަރުމަސްވެރިކަމަކީ އެމީހުންެ 



17                                       މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ     ،2 މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު

 މީހުންނަކީ އާމުދަނީ ހޯދުމަށް ހަމައެކަނި މިޔަރު މަސްވެރިކަން 27.7 %އި އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިންމަސްވެރިކަމުގަ
 މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި މިހެންކަމަށް ބަލައިފިނަމަ. ކޮށް މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރާމީހުންވެދާއިމީ ނުވަތަ .ކުރާމީހުންނެވެ
  .  މީހުންނެވ133ެގޮތުގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރާތިބީ ވަގުތީ. ވެ މީހުންނ51ެ މަސައްކަތް ކުރާ ތިބީ ދާއިމީ ގޮތުގައި

  

  

 ރާއްޖޭގައި: 3 ކުރެހުން
 މަސްވެރިކަން މިޔަރު މިހާރު
   އަދި ރަށްތައް މުހިންމު ކުރާ

 ގައި މިޔަރު 2004
  ކަން ކުރި މަސްވެރި
 .ރަށްތައް

  
ަދަދެއް ޢަ މީހުންގެ ރަކާތްތެރިވާޙަމިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ އެހެނިހެން ދާއިރާގައި ދަދުތަކުގައި ޢަ ވާމަތީގައި ދެވިފައި

 2002.  ޕޯރޓް ކުރާފަރާތްތަކެވެއެކްސްގަނެ އް އެއީ މަސްލޮނުއެޅުމާއި، މިޔަރުން އުފައްދާ ބާވަތްތަ.ނުހިމެނެވެ
 ފަރާތް 6 ލޮނުއަޅާ ގަނެ މަސްނު ސާރވޭއިން އެނގޭގޮތުގައި އެދުވަސްވަރު އެރަށުގައި ވުގައި ކުރެވަނައަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ

 ގެ އަހަރުތަކުން 1970މީގެ ތެރޭގައި ). 2002މެކްއެލިސްޓަރ އެލިއަޓް، (އެވެ އިވެކުރެވިފަޓްރަކާތްތެރިވާކަމަށް ރިޕޯރޙަ
ގެ  2008 ދައްކާގޮތުން އްމިނިސްްޓްރީގެ ހިސާބުތަ. ސައްކަތް ކުރާ ދެފަރާތް ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެށިގެން މިމަފެ

ޢިއު ޝާ، އެސް.ސްއެ.އާރު.އީ (ވެއެވެ ފަރާތެއ17ްޓްކުރާ  އެކްސްޕޯއް ބާވަތްތަގެމިޔަރުސެޕްޓެމްބަރ މަހާ ހަމައަށް 
  .)ނުކުރެވޭ މައުލޫމާތު
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  . ދޯނިފަހަރާއި މަސްވެރިންގެ އަދަދުގެ މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި ހިމެނުނުރާއްޖޭގައި  2004: 3ތާވަލު 
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 5.3 

  ދަދާއި ގުނަކުރެވިފައިޢަރެޖް ފަޅުވެރިންގެ  އުޅަނދުފަހަރާއި  އެވަޖުމްލަ* 
  ރެޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ދޯނިފަހަރުގެ މައުލޫމާތު ފިޑެކްސް އިން

  .އިްނ ސްއެ.އެސް.އާރު.އީދަދު ޢަޖުމްލަމަސްވެރިންގެ 
  

  .ވެރިކަމުގައި ހިމެނޭ ދޯނިފަހަރާއި މަސްވެރިންގެ އަދަދު ގައި ރާއްޖޭގެ މިޔަރުމަސ2008ް: 4ތާވަލު 
Atoll Shark 

Fishing  
Vessels 

Registered 
vessels 

Shark 
Fishermen* 

Number of 
fishermen 

Percentage of 
shark fishermen 

(%) 

HDh 10 48 40 538 7.4 
Sh 4 82 16 1017 1.6 
Ra 7 106 28 533 5.3 
AA 11 40 44 523 8.4 
AD 6 60 24 416 5.8 

F 1 37 4 615 0.7 
Th 5 70 20 648 3.1 

GDh 2 36 8 1249 0.6 

Total 46 479 184 5539 3.3 

  ދަދާއި ގުނަކުރެވިފައިޢަރެޖް ފަޅުވެރިންގެ  އުޅަނދުފަހަރާއި  އެވަޖުމްލަ* 
  ރެޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ދޯނިފަހަރުގެ މައުލޫމާތު ފިޑެކްސް އިން

  .އިން ސްއެ.އެސް.އާރު.އީދަދު ޢަންގެ ޖުމްލަމަސްވެރި
  

ރަކާތްތެރިވާ ދޯނިފަހަރުގެ ޙައެކި ރަށްރަށުގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި ރިޕޯރޓްގައި ) 2002(މެކްއެލިސްޓަރ އެލިއަޓް 
 މުޅި ފަހަރު އުޅަނދު އުޅޭ މަސްވެރިކަމުގައި މިޔަރު ބަލާއިރު އަހަރުތަކާއަޅާ ނުވަދިހައިގެ. ހިސާބު ދީފައިވެއެވެ

. ބެލެވޭ ހދ ރަށްކަމުގައި މުހިންމު އެންމެ މިޔަރުމަސްވެރިކަންކުރާ.  ފައިވެއެވެށްފާހަގަކޮ ކަމަށް މަދުވެފައިވާ އްޖެއިންރާ
 ގައި ހެދުނު ސާރވޭއިން ދައްކާ 2004 އަދި .ކުރިއެވެ މިޔަރުމަސްވެރިކަން ދޯނި 80 ވަނައަހަރު 1998 ކުޅުދުއްފުށީގައި

 ވަނީއިފަށްކޮ ރިޕޯރޓް ކުރާކަމަށް މިޔަރުމަސްވެރިކަން އެރަށުގައިމިއަހަރު  .ވެފައެވެދަށް އަށް 45ގޮތުގައި މިއަދަދު ވަނީ 
 މިހާރު ހާމަކުރެއްވިގޮތުގައި ރިޕޯރޓްގައި ގެ)2002 (އެލިއަޓް މެކްއެލިސްޓަރ). 5 ތާވަލު (ދޯންޏެވެ 10ހަމައެކަނި 

 މިޔަރު ތަކުގައި ފަހުއަހަރު ނުވަދިހައިގެ. ށްވެފައެވެދަ ވަނީ ބޭނުންތެރިކަން އިޤްތިޞާދީ މަސްވެރިކަމުގެ ކުޅުދުއްފުށީގައި
 އަށް 11% އިންސައްތަވަނީ މި. މަސައްކަތެކެވެ ލިއްބައިދިން މުދަނީއާ ލާއަށްޢިއާ 28% އެރަށުގެ މަސްވެރިކަމަކީ

 މިޔަރު ބުންސަބަ ދާއިރާތަކުގެ ދުމަތުގެހި ތަރައްޤީވަމުންދާ މިރަށުގައި ހީވާގޮތުގައި. ދަށްވެފައެވެ ވަނައަހަރު 2002
  . ކުޑަވެފައެވެ މިރަށުގައިވަނީ މުހިންމުކަން މަސްވެރިކަމުގެ
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ރަކާތްތެރިވެފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ޙަ ދުވަސްވަރެއްގައި ބައެއްރަށްރަށުގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި 4ތަފާތު : 5ތާވަލު 
  .އްއަދަދުތަ

Atoll / Island 1992 1998 2003 2008 
HDh. Kulhudhufushi 10 80 45 10 

R. Maduvvari 41 22 10 2 
R. Meedhoo 46 12 12 7 

ADh. Dhangethi 12 5 7 6 
AA. Himandhoo 20 12 9 9 

F. Feeali 24 0 0 1 
Th. Vilufushi 8 6 1 3 

Total 161 137 84 38 

  ޅާ އުޅަނދުފަހަރު މިއަދަދުތަކުގައި ހިމެނޭޕާރޓްޓައިމް އަދި ލޭނު އަ، ފުލްޓައިމް
  )1993(އަޙްމަދު   ގެ މައުލޫމާތު އެންޑަރސަން އާއ1992ި
  )1998(ވީަހދު  ގެ މައުލޫމާތު އެންޑަރސަން އާއ1998ި
  ގައި ކުރެވުނު މެސެޖް ސާރވ2004ޭގެ މައުލޫމާތު 2003
  ގެ މައުލޫމާތު މިއަހަރު ކުރެވުނު މެސެޖް ސާރވ2008ޭ

  
  ލޫމާތުޢުރިކަމާ ބެހޭ އިޤްތިޞާދީ މަ މިޔަރުމަސްވ3.3ެ

 
. ލޫމާތުން އެނގޭގޮތުގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރަނީ މޫސުމާއި ގުޅުވައިގެންނެވެޢުމަސްވެރިން ދީފައިވާ މަ

އްސަކޮށް އިިރުވައިމޫސުމާއި ހުޅަނގު މޫސުމް ބެދޭ ޙާ. އެންމެގިނައިން މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރަނީ އިރުވައި މޫސުމުގައެވެ
މިޔަރު އެންމެގިނައިން ލޫމާތުން އެގެނީ ޢުމަ ނެގުނު ތަކުން މަސްވެރިކަމުގެ ރިޕޯރޓުނަމަވެސް. ވަސްތަކުގައެވެމަޑުދު

މީގެން ދައްކުވައިދެނީ ހަމައެކަނި ކަނޑުމިޔަރު . )4ކުރެހުން (އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމެވެ -ބާނާނީ ޖުލައި
ސަބަބަކީ މިރިޕޯރޓްތަކަކީ .  ވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެމަސްވެރިކަމުގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކަމަށް

  .ކަނޑުމަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަމަށްވާތީއެވެ
  

  .ސާލާޙުމިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ މުހިންމުރަށްތަކުގައި ކުރެވުނު ސާރވޭ ނަތީޖާގެ  ގައި 2004: 6ތާވަލު 
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 

  
 ލިބެއެވެ ރ20000 މަހަކު ރަދުކަނޑާޙަ ދޯންޏަކަށް ކުރާދުވަސްވަރު މަސްވެރިކަން  ގައ2004ި ދޭހަވާގޮތުގައި މިތާވަލުން

 ގައި މަހެއްގެ 2008މިއަދަދު ތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު . މީހުންނެވެ 4-5 މަހަށްދަނީ ދޯންޏެއްގައި އަދި. ެ)6ތާވަލު (
މީގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކަށް ). 7ތާވަލު (އިތުރުވެފައެވެ ) ރ39800(މަށްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވަނީ ގާތްގަޑަކަށް ދެގުނަ 

 .އި މިޔަރުގެ އަގުމަށްޗަށް ދިއުމުން މަސްވެރިންގެ އަތުން މިޔަރު ގަންނަ އަގު ބޮޑުވެފައިވުމެވެބެލެވެނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގަ
މީގެ އިތުރުން މި އަދަދަށް މިހާ ބޮޑު ތަފާތެއް . އަދި އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މަހަށް ފުރާ ދުވަސްވެސް ވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ

. ތޮއްޑޫ ހިމެނިފައިވާކަމެވެ. ންދޫ އާއި އއހިމަ. ގެ ސާރވޭގައި އއ2008އައުމުގެ އަނެއް ސަބަބަކީ 
ނަމަވެސް  .މަސްވެރިންގެ އާމްދަނީ ވަރަށް މަށްޗެވެން ރަށްތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު މިދެރަށުގެ މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރާ އެހެ
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 މައުލޫމާތު މިދެރަށުގެ. ވިސްނާލަންޖެހޭ އަނެއް ނުކުތާއަކީ މިދެރަށުގައި ހެދިފައިވަނީ ރަށެއްގައި އެއް އިންޓަރވިއުއެވެ
 ގެ ސާރވޭގެ އަންދާޒާ އާއި 2004މިއަދަދު . ރ އެވ26900ެއުނިކޮށްފިނަމަ މަހެއްގެ މަށްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަކީ 

  . ދޯންޏެއްގައި މަހަށްދާ މީހުންގެ އަދަދަށް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ކައިރި ކުރެއެވެ
  

  .ރަށްތަކުގައި ކުރެވުނު ސާރވޭ ނަތީޖާގެ ޙުލާސާ ގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ މުހިންމ2008ު :7ތާވަލު 
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 41,938 14,063 27,875 4 118.5 
Sh. Goidhoo 60,000 8,400 37,200 3 168 
R. Maduvvari 14,250 5,250 9,000 4 141 
R. Meedhoo 55,000 9,900 45,100 7 220 
AA. Himandhoo 170,000 40,000 130,000 5 216 
AA. Thoddoo 150,000 20,000 130,000 6 168 
AA. Bodufulhadhoo 70,000 13,380 56,620 3 192 
GDh. Hoadedhoo 20,000 4,000 16,000 5 200 
Th. Vilufushi 15,000 7,750 7,250 4 240 
Th. Hirilandhoo 15,000 3,000 12,000 4 80 
Combined averages 51,641 11,833 39,808 4.25 174.35 

  
 ނާއި އަދި ފޯނުގެރާއްޖެތެރެއަށްގޮސް މިޔަރު މަސްވެރިންނާއި އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން ގައިއެވަނީ 7 އަދި 6ތާވަލު 

މިޔަރު  ރުއިވުނު ހުރިހާ އިންޓަވިޔުތަކަށް ބަލާކުރެ ގައި 2008. ލާސާ ނަތީޖާއެވެހު ކުރެވުނު ސާރވޭގެ ޒަރިއްޔާއިން
 ކޮށް އަހަރަކު ޖުމްލަ.  ރ އެވ39800ެއަކީ ދަނީރަދު ކަނޑާފައި ލިބޭ އާމްޙަމަސްވެރިކަން ކުރާ ދޯންޏަކަށް މަހަކު 

އި މަސްވެރިކަމުގައި ލޫމާތާޢުމިމަ. ވެ މަސްދުވަހުއ5.5ެކަށް ނގަޑަ ނުވަތަ ގާތް.ވެ ދުވަހުއ174.35ެމަހަށްދަނީ 
.  ދަދު އެގުމުން ޖުމްލަ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމުދަނީގެ އަންދާޒާއެއް ކުރެވިދާނެއެވެޢަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ޙަ

މުޅި ރާއްޖޭގެ ) ގައި 2008 (މިހާރުއާދެ . ވާ އަންދާޒާއެވެއި ގައި އެވަނީ މިގޮތަށް ކުރެވިފ8ަތާވަލު 
އަތޮޅު ތޮއްޑޫ އާއި ހިމަންދޫ .  އ. މިލިޔަން ރުފިޔާއެވ10ެ ލިބޭ އާމުދަނީ އަކީ )ރަދުކަނޑާޙަ(މިޔަރުމަސްވެރިންނަށް 

  . މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ 6.8ނުލާ މި އަދަދު އަންދާޒާކޮށްފިނަމަ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމުދަނީ އަކީ 
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ގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކޮށްއުޅޭ ރަށްތަކާއި އެރަށްތަކަށް މިޔަރު މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ މިހާރު ރާއްޖޭ: 8ތާވަލު 
  .އަންދާޒާއާމުދަނީގެ 

Atoll/Island
No. of shark 

fishing vessels
No. of fishing 

months
Gross profit 

MRf.

HDh. Kulhudhufushi 10 55 2,189,000
Sh. Goidhoo 4 22 875,600
R. Maduvvari 2 11 437,800
R. Meedhoo 5 27.5 1,094,500
AA. Himandhoo 9 49.5 1,970,100
ADh. Dhangethi 6 33 1,313,400
AA. Thoddoo 1 5.5 218,900
AA. Bodufulhadhoo 1 5.5 218,900
F. Feeali 1 5.5 218,900
GDh. Hoadedhoo 1 5.5 218,900
GDh. Fares-Maathoda 1 5.5 218,900
Th. Vilufushi 3 16.5 656,700
Th. Hirilandhoo 2 11 437,800
Total 46 253 10,069,400  
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) ފިޔަވާ އްރިސޯރޓްތަ (ންމާލެއި އާއި ރާއްޖެ ށ0032ް – 1995  .ބަތްހިފޭނިސް މިޔަރު މަސްމަހުގައި އެކިއެކި ހަރެއްގެއަ : 4ކުރެހުން 
  . ސެކްޝަންސްޓެޓިސްޓިކް  އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ ކޮމްޕައިލްކުރެެއްވީ. ތުމަޢުލޫމާ ރިޕޯރޓްކުރި

  
 .ހިމަންދޫ އެވެ. ކުޅުދުއްފުށްޓާއި އއ. މު ރަށްތަކަކީ ހދ ރަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިނ13ްކުރާ މިހާރު މަސްވެރިކަން 

.  ކަަމަށްވާތީއެވެމި ދެރަށަށް ލިބެނީ 41%ގެ ގާތްގަޑަކަށް އާމުދަނީ ރާއްޖެއަށް މިޔަރު މަސްވެރިކަމުން ލިބޭއެއީ 
  . ދަނގެއްޗެވެ. ދއަދި އ މީދޫ .ރގޮއިދޫ އާއި . ށއަނެއްމުހިންމު ރަށްތަކަކީ 

  
   މިޔަރުމަސްވެރިކަމުން އުފައްދާތަކެތީގެ އެކްސްޕޯރޓ3.4ް

 
ކަށިމިޔަރު ، އެއީ މިޔަރު އުރަހަ. ވޭ ތަކެއްޗެވެރޓް ކުރެއެކްސްޕޯ ބާވަތަކީ ހުރިހާ އުފައްދާ މިހާރު މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި

ގެ ހިއްކައިގެން މާލޭ ކޯކަށިގަނޑު  ބޮޑެތި މިޔަރުގެ އަނގަޔާއި އަދި ބައެއް ފަހަރު.މިޔަރު ލޮނުމަހެވެއަދި ، ތެޔޮ
ނު މައިގަނޑު  އެކްސްޕޯރޓްކުރެވު އެކިއެކި އަހަރުތަކުގައި ގައިއެވަނ5ީކުރެހުން .  ވިއްކާހަދައެވެ ފިހާރަތަކަށްއަރިސްޓްޓު

 16،  އަހަރު ވަނ2007ަ .ތިންބާވަތް އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވުނު މިންވަރާއި އެކްސްޕޯރޓް ކޮށްގެން ލިބިފައިވާ އާމުދަނީއެވެ
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 ގެ 2000 މިއީ . ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ މިލިޔަނ3.26ް  ޖުމްލަފަރާތަކުން މިޔަރުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓު ކޮށްގެން
 ރާއްޖެއިން އަކީމިޔަރުގެ ބާވަތްތަކަށް ލިބޭ އާމުދަނީއަދި  . ބަލާއިރު ވަރަށް ކުޑަ އަދަދެކެވެކުރީކޮޅުގެ އަހަރުތަކާ އަޅާ

 ). 6ކުރެހުން ( އެވެ 0.24%އެންމެ ލިބޭ އާންމުދަނީގެ ބޭރުކުރެވޭ ކަނޑުގެ ބާވަތްތަކަށް 

 

  
  

ކުރެވުނު  ދަދުތަކަށް ޑިކްލެއަރޢައިގަނޑު ބާވަތްތަކާއި އެ އެކްސްޕޯރޓްކުރެވުނު މިޔަރުން  އުފައްދާ މަ އަހަރުތަކުގައި އެކިއެކި: 5ކުރެހުން 
، ކަސްޓަމްސް: ލޫމާތުޢުމަ.  ކިލޯއަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ލީޓަރުން ހުރި ތެލުގެ އަދަދުތައްބައެއްއަހަރުތަކުގައި: ނޯޓް. އަގު ބީ .އޯ.އެފް

  .ޒްފިޝަރީ އޮފް މިނިސްޓްރީ/ސެކްޝަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް ކޮމްޕައިލްކުރެއްވީ
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ޖުމްލަ މިޔަރުގެ ބާވަތްތަަކަށް . ބުނު އާމުދަނީއެކްސްޕޯރޓްކުރެވުނު ކަނޑުގެ ބާވަތްތަކުން ލިގައި  7200ން  ރާއްޖެއި:6ރެހުން ކު

 .ލޫމާތު ކަސްޓަމްސްމަޢު.   މިލިޔަން ރުފިޔާއެވ3.26ެ ދަދަކީޢަލިބުނު 

  
އެންމެބޮޑު . އި ވެއެވެގޮތްގޮތަށް ބަދަލުވެފަ އާއި ދެމެދު އެކ2007ި-1980މިޔަރުމަސްވެރިކަމަށް ލިބުނު އަހަރީ އާމުދަނީ 

ދަދެއް  ޢަމިހާމަތީ). 5 ކުރެހުން( މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ 23މިއީ .  ވަނައަހަރުއެވ2000ެލިބިފައިވަނީ  އެއްއާމުދަނީ
އަހަރު އެ. ވެނީ މިޔަރު ކިލޯއަކަށް ޖެހިފައިވާ އަގު އެއަހަރުގައި މައްޗަށް ގޮސްފައި ވާތީއެއެކްސްޕޯރޓް ކޮށްގެން ލިބިފައިވަ
މިއީ އެހެން އަހަރު ތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ރެކޯރޑް .  ރ ޖެހިފައިވެއެވ800ެޑަކަށް ނމިޔަރު އުރަހަ ކިލޯއަކަށް ގާތްގަ

  ). 7ކުރެހުން (މިންވަރެކެވެ 
  

 25-15އަހަރަކު  ކީ ން އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވުނު މިންވަރަ ބަލާލާއިރު މިޔަރު އުރަހަ ރާއްޖެއިއަށްމުޅި ޓައިމް ސީރީޒް
  އެންމެ ފަހު ދެއަހަރު އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވެފައިވާ ،ނަމަވެސް). 5ކުރެހުން (ބެލެވިދާނެއެވެ ކަމުގައި  މެޓްރިކް ޓަނު

ވެސް  މިންވަރުއެއީ މުޅިމަސްވެރިކަމުގައި މިޔަރު ހިފިފައި. މިންވަރު ކުޑަތަންކޮޅެއް ދަށަށް ގޮސްފައިވެއެވެ
ހަ އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ މިންވަރު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ހުރިނަމަވެސް މިޔަރު އުރަ. )2ކުރެހުން (މަދުވެފައިވާތީއެވެ 
 އިން ފެށިގެން މިއަދަދު ވަރަށް 2004އަދި .  ޖެހިފައިވާ އަގު އަހަރުން އަހަރަށް ބަދަލުވެފައިވެއެވެށްމިޔަރު ކިލޯއަކަ

 ވަނީ ރަށްދަދުވެސް އަހަރުން އަހަޢަފައިވާ ޖެހިކަށް ލީޓަރަ  ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ.ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެށަށް ގޮސްފައިވާދަ
 ވަނަ އަހަރަކީ މިމަސްވެރިކަން ފެށުނީއްސުރެ ތެޔޮ ލީޓަރަކަށް އެންމެ 2007އަދި ). 7ކުރެހުން (މައްޗަށްގޮސްފައެވެ 

ތަކުން  މިޔަރު ހިފުން މަދުވެފައިވާއިރުވެސް ބޭރު ޤައުމުރާއްޖެއިންއަހަރުން އަހަރަށް . ބޮޑު އަގު ލިބިފައިވާ އަހަރެވެ
އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވާކަމީ މިޔަރުމަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމުދަނީ އެދޭ މިޔަރުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ގަންނަން 

މިއީ ކަނޑުގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި . ވާކަމުގެ ހެއްކެކެވެހިފެހެއްޓި، ނުވަތަ އިތުރުވެފައިއެއްވަރެއްގައި 
ވެ ބޭނޭމިންވަރު ވަރ އެކްސްޕްލޮއިޓް އޯ ބައޮލޮޖިކަލް ގޮތުން މަހުގެ ސްޓޮކް. ވެކެދިމާވެފައިވާ އާންމު މައްސަލައެ
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 ހަރުދަނާ މަސްވެރިކަން ރާވާހިންގުމަށްމުން ދާކަމަށް ވަންޏާ ޑިމާންޑް ބޮޑުވައްގެ އެބާވަތެމުން ދާއިރުވެސް މަދުވަ
 މަދު މިޔަރަކީ އާބާދީއަދި . ށެވެކަމަންވަނީ އަބަދުވެސް ދަތިކައްލުކުރުޙަގެންނޫނީ މައްސަލަ  އަޅައިފިޔަވަޅުތަކެއް

މަސްވެރިކަން ފުޅާވުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ށް ތީ މަހުގެ ސްޓޮކަށް ގެއްލުންވާވަރަލަހުންބޮޑުވާ ބާވަތެއްކަމަށްވާ
  . ވެކެވެދާނެކަމެ

  

  

  

  
. ދަދުޢައިވާ އެކްސްޕޯރޓް ލީޓަރަކަށް ޖެހިފަ/ޑު އެކްސްޕޯރޓް ބާވަތްތަކުން ކިލޯނއެކި އަހަރުތަކުގައި މައިގަ: 7ކުރެހުން 

  .ން އިންޝަކަސްޓަމްސް، ކޮމްޕައިލް ކުރެވުނީ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެކް: ލޫމާތުޢުމަ
  

މިިއުފެއްދުން ). 5ކުރެހުން (އެވެ ގަގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅ1980ުކަށިމިޔަރު ތެޔޮ އެންމެގިނައިން އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވުނީ 
 މިލިއަން 2.4 ވަނައަހަރު 1984ން ފެށިގެން  ވަނައަހަރު ސުމަކ1979ުއެކްސްޕޯރޓްކޮށްގެން ލިބުުނު އާމުދަނީ 

 މިލިއަން 0.6 ވަނައަހަރު މިއަގު 1988އެއަށްފަހު . )1999 ،އެންޑަރސަން އާއި ވަހީދު(ރުފިޔާއަށް އެރިއެވެ 
.  މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވިއެވ1.8ެ ވަނައަހަރު މިއަދަދު 1991 އަނެއްކާވެސް .ރުފިޔާއަށް ދަށްވިއެވެ

 1995 .ދަށްވެފައިވެއެވެ ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ވަރަށްބޮޑަށް 1992އެކްސްޕޯރޓްކުރެވުނު މިންވަރާއި ލިބުނު އާމުދަނީ 
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މިގޮތުން . ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ އަށް 2000 އިން 1998އާއި 
މިހެންވުމުން . ދުވުމާއި މަސްވެރިންނަށް ދެވޭ އަގު ދަށްވުމުންނެވެދަދު މަޢަދަށްވެފައިވަނީ ހިފޭ ކަށިމިޔަރުގެ 

 އަށް 2003 އިން 2001). 1999، އެންޑަރސަން އަދި ވަހީދު (.ދަށްވެފައިވެއެވެމަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމުދަނީ 
 ހަމައެކަނި މިއެކްސްޕޯރޓް ކޮށްފައިވަނީ. ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވިފައިވަނީ އަހަރަކު އެއްފަހަރުއެވެ

 ވެއެކްސްޕޯރޓްކުރާ ފަރާތުގެ ގުދަން ޗެކުކުރިއިރު  އެކްސްޕޯރޓްކުރަން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ތެޔޮހުއްޓެ. އެއްފަރާތުންނެވެ
ގެ މުއައްޒަފުންނާއި ވާހަކަދެއްކުމުން މަސްވެރިންނާއި ރަށުއޮފީސްތަކު. )2003ސަލީމް، ޕާރސަނަލް އޮބްޒަރވޭޝަން، (

 އާއި 2004 ނަމަވެސް .ތިނަދޫގައި ކަމުގައެވެ. ކުރަނީ ހަމައެކަނި ގދއެދުވަސްވަރު ސްވެރިކަން އެގުނީ ކަށިމިޔަރު މަ
 ލީޓަރު އަދި 5780.50 ގައި 2006 ގައި ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެކްސްޕޯޓު ނުކުރެވި އޮވެފައި 2005
ލުފުށި މަސްވެރިން މިހާރު ކުރަމުން ގެންދާ ވި.ގޮއިދޫ އަދި ތ. މިއީ ށ.  ލީޓަރު ބޭރުކޮށްފައިވެއެވ469ެ ގައި 2007

 . މަސައްކަތެކެވެ
  

  މިޔަރުގެ ސްޓޮކު މިހާރު އޮތް ޙާލަތު. 3.5
  

އެއީ މިޔަރު . ލަތު މިހާރުދަށްވެފައި އޮތީ ކިހާމިންވަރަކަށްތޯ ބުނުން ދައްޗެވެޙާރާއްޖޭގެ މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ސްޓޮކް އޮތް
އެއްވެސްބާވަތަކުން އެކުލެވޭ މަސްވެރިކަމަކަށް ވެފައި ) ޕީސީސްމަލްޓި ސް (ތައްބާވަތް ތަފާތު ގެމަސްވެރިކަމަކީ މިޔަރު

 މިޔަރުގެ ބައޮލޮޖީއާއި، އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މިޔަރު ،ނަމަވެސް.  ލޫމާތު ނެގިފައި ނުވާތީއެވެޢު މިންވަރަށް މަނަގަންވާ
ކަތް ކުރާ މީހުން ބުނާ އެއްޗަކަށް ގައި މަސައްއި، އަދި މަސްވެރިންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާޙާމަސްވެރިކަމުގެ ތާރީ

މީގެ ތެރޭގައި .  ދެންނެވޭނީ ރާއްޖޭގެ މިޔަރު މަސްވެރިކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައި ކަމުގައެވެޢާޔަތްކޮށްރި
  . އްސަކޮށް ކަށިމިޔަރު އަދި ފަރުމިޔަރު ހިމެނެއެވެހާ
  

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

 މަސްވެރިކަން ދަށްވެ ނަމަވެސް އިސާހިތަކު ވަރަށްއަވަހަށް.  ގެ ކުރީކޮޅެވ1980ެކަަށް މިޔަރު ބޭނިފައިވަނީ ދަގިނައަަދަ
މިޔަރަކީ ވަކި ށިކަަށް ވީ ކަބަމީގެ ސަބަ.  ގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ތަކުގައި މަސްވެރިކަން ނެތިގެން ގޮއްސިއެވ1990ެ

 އުފެދިފައިވާ ގޮތުން ރާއްޖެ  ޖިއޯފިޒިކަލް ގޮތުން. ބާވަތަކަށްވާތީއެވެއުޅޭދިރި ) މީޓަރު 800-500(ފުންމިނެއްގައި 
 މިންވަރު ގެމިޔަރު އުުޅޭ ހެބިޓެޓް ކުޑަވެފައި ސްޓޮކްކަށިވީމާ .  ށައި އޮންނަނީ ވަރަށް ހަނިކޮށެވެމިފުންމިން ރާއްޖެ ވަ

އާލާވާމިންވަރަށް ވަނީ  ސްޓޮކް މުރު ދިގުވުމުންޢުމުރާއި، ވިހާމިންވަރު މަދުވުމާއި، ވިހާޢުގު ދިގު  އަދި މިޔަރު.ކުޑައެވެ
 2 ވަރަކަށް އަހަރު ގާތްގަޑަކަށް ހުއްޓިފާ އޮވެފާ ވޭތުވެދިޔަ 15ރިކަން މިމަސްވެ. ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައެވެ

ދޭހަވަނީ ކަށިމިޔަރު ނުބާނާ މީގެން . އަހަރު އަނެއްކާ ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓު ކުރެވިފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
  . ގިނަދުވަސްތަކެއް ވުމުން އެއެއްޗެތި އާލާވާން ފުރުޞަތު ލިބުނުކަމެވެ

  
އެހެންކަމުން މަސްެވެރިންގެ އެންމެ . އްދުގައި އުޅޭ އެއްޗެކެވެޙަކައިރި ސަރަރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގެ ޔަރުގެ ބާވަތްތަކަކީ ފަރުމި

 ގެ މެދު 1980 ދައްކާގޮތުގައި އިންކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރެވުނު ސާރވޭ. ހދ. ފުރަތަމަ އަމާޒަކަށް ވީ ފަރުމިޔަރެވެ
). 2002މެކް އެލެސްޓަރ އެލިއަޓް، (ޔަރު ވަރަަށް މަދުވެފައި ވާކަމަށް ވެއެވެ އްދުން ފަރު މިޙައަހަރުތަކުގައި އެސަރަ

 ދުރު ނީއްކަކީ މިދުވަސްވަރު މަސްވެރިން މުޅިންހެންވެސް މަސްވެރިކަން ކުރަފަރުމިޔަރު މަދުވެއްޖެ ކަމުގެ ހެ
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އަދި .  ލޭނެއް ނާޅައެވެހާލަކުން ފަހަރަކު ނޫނީ މަސްވެރިން ފަރުމިޔަރަކަށް. އްދުތަކުން ކަމަށްވާތީއެވެޙަސަރަ
 އަދި ހަމަ ).2002މެކް އެލެސްޓަރ އެލިއަޓް، (މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނޭ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ 

 މޮނިޓަރ އް ގައި ހދ އަތޮޅުގައި ފަރުތ2000ަ ބުނާގޮތުން ނޮވެމްބަރ ގެ ރިޕޯރޓު) 2002(މެކް އެލިސްޓަރ އެލިއަޓް 
 ގައި 2002 އަދި ހަމަ މެއި . ތެރެއިން އެއްވެސް ޑައިވެއްގައި މިޔަރެއް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެގެވް ޑައ10ިކުރަން ކުރި 

 މިޔަރެއް  ޑައިވުން ކުރެ އެއްވެސް ޑައިވެއްގައ11ިސީގެ ރީފް މޮނިޓަރިންގް . އާރ.ހދ އަތޮޅަށް ކުރެވުނު  އެމް
މީގެ އިތުރުން ). 2002ން ޖޫން ޝަލް ކޮމިޔުނިކޭހުސެން ޒާހިރު، އިސްމާއިލް ޙަލީމު ޕާރސަނަ(ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ 

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފަރާތުން އެ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ފަރެއްގައި ކުރެވުނު ސާރވޭގައި ފެނުނީ ހަމަ އެކަނި  . ސީ.އީ.އަތޮޅު އޭ. ބ
 ދެން މިޔަރު ބަލަން އަންނައަތޮޅަކީ ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެން. ބ .)2008، .ލު ބޭރ އެޓް އަލް(ފަރު މިޔަރެވެ  14
ނަމަވެސް ޑައިވް ސްކޫލް ތަކުގެ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނާއި . އިވަރުން ވަރަށް ގިނައިން ޒިޔާރަތް ކުރާ އަތޮޅެކެވެޑަ

އެފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި . އަތޮޅުގައި މިޔަރު ބަލަން ދާނެ ފަރެއް ނެތް ކަމެވެ.މުއާމަލާތް ކުރުމުން ދޭހަވަނީ މިހާރު ބ
މީިގެން ދައްކައިދެނީ . ސްވެރިން އެފަރުތަކުން މިޔަރު ބާނާ ހުސްކޮށްފައިވާތީއެވެއެއީ މިފަހަކަށް އައިސް މިޔަރު މަ

  . އްދުން މިހާރު މަދުވެފައި ވާކަމުގައެވެޙަ ވެސް ރާއްޖޭގެ ސަރައްފަރުމިޔަރުގެ ބާވަތްތަ
  

 ބާވަތްތަކަކީ ގެޔަރުކަނޑުމަހާއި އެއްގޮތަށް މިފަދަ މި. ކަނޑު މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކަކީ ބޭރު ކަނޑުތަކުގައި އުޅޭ މިޔަރެވެ
މިހެން ކަމުން  އިންޑިޔާ .  އޭގެ ސްޓޮކް ފެތުރިފައިވާ ބާވަތެވެއްދަކަށްޙަދުރު ރާސްތާތަކަށް ދަތުރުކުރާ އަދި ފުޅާ ސަރަ

 ގައި ސްެރީލަންކާށްމިސާލަކަ. ހިއްސާވާ ގިނަބަޔަކު އުޅެއެވެގައި އްދުގައި ކަނޑުމިޔަރު މަސްވެރިކަމުޙަކަނޑުގެ ސަރަ
ލޭނު އަޅައިގެންނާއި .  ގިނަބަަޔަކު ކުރަމުން ގެންދާ މަސްވެރިކަމެކެވެވާސްެވެރިކަމަކީ އެކަށީގެންކަނޑު މިޔަރު މަ

އަދި ހަމަ ބޮޑު ކަންނެއްޔަށް ކުރާ .  މިމަސްވެރިކަމުގައި ހިފެއެވެއްގިލްނެޓުން  ގިނައަަދަދަކަށް ކަނޑު މިޔަރުގެ ބާވަތްތަ
 މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާކުރާ ގިނަބަޔަކު . ވެސް ބޭނެއެވެއްރުގެ ބާވަތްތަ ގޮތުގައި މިޔަގެލޭނު މަސްވެރިކަމުގައި ބައިކެޗް

މިކަމަށް . ހުރިހާ ކަނޑުތަކުގައިވެސް ކަނޑުމިޔަރު މަސްވެރިކަމަކީ ހީނަރުވެފައިވާ މަސްވެރިކަމެކެވެ ކުރާގޮތުގައިޤަބޫލު
އަމާޒު ކޮށްގެން އިންޓަރނޭޝަނަލް އްޔާއިން މިޔަރަށް އިގެ ކާނާއާއި ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ޖަމު. ބާރުދޭ ހެއްކަކީ އދ
ކޮށް ސްޓޮކް ރިހެބިލިޓޭޓް މުތަކުގައިވެސް  މިޔަރު ހިމާޔަތްން ކަނޑައަޅައި އަދި އެކި އެކި ޤައުޝަޕްލޭން އޮފް އެކް
  . ނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަން އެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ގޮވާލާފައިވާތީއެވެޝަކުރުމަށްޓަކައި ނޭ
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  މެނޭޖްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީ. 4
  

ލަތު އިތުރަށް ޙާމިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީ އަކަށްް ވާންޖެހޭނީ މިޔަރު މަސްވެރިކަން މިހާރު އޮތް 
 ގެމިޔަރު އަމާޒު ކުރެވެންޖެހޭނީ އްތަޅުވަމިފިޔަ.  ލަސްނުކޮށް އެޅުމެވެއްއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަގޯސް ވިޔަ ނުދިނުމަށް 

ފަރުމިޔަރުސްޓޮކް  ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމާއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިންނާއި ދެމެދެ ، ކޮށް ކަށިމިޔަރާއިޞާސްޓޮކް، ހާއް
  ފުރިހަމައަށްއް ޤަވާއިދުތަ ހެދިފައި ހުރިހާރު މިއަދި މިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން. ވެ ކުޑަކުރުމަށެއްޖެހޭ މައްސަލަތަ

އަދި . ވޭނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބާތޯ ބެލެން ޖެހޭނެއެވެމައްސަލަ އެޑްރެސްކޮށް އެކަން އިސްލާޙުކުރެވޭ ކުރެނުތަންފީޒު
 ގޮވާލާފައިވާ އިންޓަރނެޝަނަލް ޕްލޭން މުޢިއްޔާއިންއި ދަނޑުވަރިކަމާއި ބެހޭ  ޖަ އާގެ ކާނާ.ދ.މިސްޓްރެޓެޖީ އާއި އ

 އާއި ގުޅުވައި ން މިސްޓްރެޓެޖީޝައުމުތަކުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ނެޝެނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޤައޮފް އެކްޝަންގެ ދަށުން 
  .   އެކައްޗަކަށް ހެދުން މުހިންމެވެ

  
   ލަފާދޭ ފިޔަވަޅު .4.1

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

 ކަމުން މިހެން. ބާވަތެކެވެ ވިހާ ދުރުކޮށް ދޭތެރެ، ދިގު އުމުރު ކަށިމިޔަރަކީ. ވާނެއެވެ ކަށްޅަފިޔަވަ ފެންނާނެ ނަތީޖާ
މިދުވަަސްވަރަކީ ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ . ބޭނުންވާނެއެވެ މުއްދަތެއް ދިގު އިތުރުވުމަށް އާބާދީއެއް ކަށިމިޔަރުގެ މަދުވެފައިވާ

ން ރުމު މިކަން މަނާކުވީމާ. ބޭރުކުރުން ވަރަށް މަދުވެ އޮވެފައި އަނެއްކާ އިތުރުވަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރެކެވެ
  .މަސްވެރިންގެ އާމުދަނީއަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރުމުގެ ކުރިން، މިކަން މިވަގުތު ކުރުން ބުއްދިވެރިއެވެ

  
 ފަރު އެއީ. ފިޔަވަޅެކެވެ ވާނެ އުނދަގޫ ތަންފީޒްކުރަން މިއީ :މަނާކުރުން ންބޭރުކުރު ބާވަތްތައް އުފައްދާ މިޔަރުން ފަރު

 ގޮތް ދެނެގަނެވޭނެ މިތަފާތު. ދަތިވާނެތީއެވެ ދެނެގަންނަން ވަކިކޮށް ތްތައްބާވަ އުފައްދާ ކަނޑުމިޔަރުން މިޔަރާއި
 މިހާރު. ކަމަކަށެވެއަދި ޙަރަދު ބޮޑު  ބޭނުންވާނޭ މީހުން ހުނަރުވެރި ވަގުތާއި ގިނަ އެމަސައްކަތްވާނީ ސްވީކަމުގައިވިއަ

 ފަރުމިޔަރުން ވާނީ ފިޔަވަޅަކަށް ފަދަ ކުރެވޭޒްތަންފީ ބަލާއިރު ގޮތަށް އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ ބާވަތްތައް އުފައްދާ މިޔަރުން
. މަނާކުރުމެވެ ބޭރުކުރުންވެސް ބާވަތްތައް އުފައްދާ ކަނޑުމިޔަރުން މަނާކުރާއިރު ބޭރުކުރުން ބާވަތްތައް އުފައްދާ

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

 
މިއީ  :މުހުލަތެއް ދިނުމަށްފަހު ފަރުމިޔަރާއި ކަނޑުމިޔަރުން އުފައްދާ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން މަނާކުރުން

ގައި ސްވެރިކަމުގެ ބަދަލުމިޔަރު މަ. ތަންފީޒްކުރަން ފަސޭހަ އަދި ރަނގަޅު ނަތީޖާ ފެންނާނެ ފިޔަވަޅަކަށްވާނެއެވެ
 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް މިފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ 1 މަސްވެރިންކުރާނެ އެހެން މަސައްކަތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި މަސްވެރިންނަށް

 މިފަދަ މުހުލަތެއްގެ ބޭނުމަކީ ބައެއް ރަށްރަށުގެ މަސްވެރިން .ން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފެނެއެވެ ދިނުކުރިން
ތަކުގެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި އިތުރަށް އިންވެސްޓް ކުރުން މަންޓްން ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމިޔަރުމަސްވެރިކަ

ން މަނާކުރުމުން މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުމަހުގެ ރުމިޔަރުން އުފައްދާ ހުރިހާ ބާވަތެއް ބޭރުކު . ހުއްޓާލުމެވެ
މިޔަރު މަސްވެރިކަން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި . ސަލަތައް ހައްލުވެގެން ދާނެއެވެމަސްވެރިކަމަށާއި ފަތުރުވެރިކަމަށް ދިމާވާ މައް

ކުރިން ބުނެވިފައިވާ ފަދައިން ރާއްޖޭގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި ފުލްޓައިމް ކޮށް .  ރަށުގައެވ5ެ-4މިހާރު ކުރަނީ 
ޖެނަމަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި  އެހެން މިހެންކަމުން މިޔަރު މަސްވެރިކަން ނެތިއް.  މީހުންނެވ51ެމަސައްކަތް ކުރާ ތިބީ 



28                                       މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ     ،2 މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު

އުޅެނީ ޖުމްލަ މަސްވެރިންގެ މަދު  މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގައި. ވެނބުރެން ޖެހޭނީ ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށެމަސައްކަތަކަށް އެ
 ކަމުގައި ވިޔަސް މިޔަރު މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ދޮރު ބަންދުވުމުން މިމީހުންގެ )1.45 (%ނިސްބަތެއް

އެއް މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވުމުން ންނަކީ  ދިވެހި މަސްވެރި،ނަމަވެސް. އުޅުމަށް ބޮޑު އަސަރެއްކުރާނެއެވެދިރި
ކުޅުދުއްފުށި މަސްވެރިޔަކު މިޔަރު .މިކަމުގެ ކުޑަ މިސާލަކަށް ހދ. އަނެއް މަސްވެރިކަމަށް ފަސޭހައިން އެނބުރޭ ބަޔެކެވެ

  .  އަޅާ ލޭނު ބޮޑު ކަންނެލި ލޭނަކަށް ބަދަލުކުރި ކުރުން ބެލިދާނެއެވެމަސްވެރިކަން ދަށްވުމުން މިޔަރަށް
  

. މިޔަރު މަސްވެރިކަން ނުކުރެވޭ ގޮތް ވުމުން މަސްވެރިން ފަތުރުވެރިކަމާ ދޭތެރޭގައި ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ގެންގުޅެފާނެއެވެ
ދާ ފައިދާއެއް ރިންނަށް ލިބޭނޭ ސީސަބަބަކީ މިޔަރުން އުފައްދާ ތަކެތި ބޭރުކުރުން މަނާކުރުމުގެ ސަބަބުން މަސްވެ

،  ތަރައްޤީއަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ކުރިއަސްޢީފަތުރުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އިޖްތިމާ. އެމީހުންނަށް ނުފެންނާތީއެވެ
އްލުކުރުމަށްޓަކައި ޙަމިކަން . މަސްވެރިން އެމީހުންނަށް ކުރާ މި ނުސީދާ ފައިދާ ދެނެއެއް ނުގަނެއެވެ

އާމުދަނީ ރޫޢު ތަކާއި ގުޅުވައިގެން ޝްގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ މައި މިނިސްޓްރީއިން ހިންގާ ރާއްޖެތެރޭއެހެންދާއިރާތަކުންނާ
  .  މެދުވެރުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެވިދާނެއެވެއްލަތްތަޞީލިބިދޭނެ އެހެނިހެން ވަ

  

  :ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުން. 4.2
  

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

ރޭނުމުގެ ، ސްވެރިކަންމީހުން ބުނީ އެހެން ބާވަތުގެ މަކުރާނީ ކޮން ވައްތަރެއްގެ މަސައްކަތެއްތޯ އެހުމުން ބައެއް
އަދި ބައެއް މީހުން ވިޔަފާރީގެ . ނޫނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކަމުގައެވެ ދަނޑުވެރިކަން ،މަސައްކަތް

  . ވެރިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެޤުޝައުމަސައްކަތަށް 
  

. ގެ ޝަކުވާ ކުރިއެވެ ބޯޓަށް ނުކިރޭކަމު، ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިން އެމީހުން ބާނާ މަސްބައެއް އަތޮޅު ތަކުގައި 
މިޔަރު މަސްވެރިން ބުނަނީ ބޭނޭ ކަނޑުމަސް ވިއްކާލެވޭނެ ގޮތްތައް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުނަމަ އެމީހުން 

 ބޯޓަށް ވީހާވެސް ،މިހެންކަމުން ބޭނޭ މަސް. ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް އެނބުރެން ޚިޔާލުކުރާކަމަށެވެ
 އްމިޔަރުގެ ބާވަތްތަހަރުދަނާ ކުރުމަކީ އިތުރަށް ނިޒާމް ރާމަސްކިރަނގަޅަށް ، ގޮތް ހަދާގިނައިން ކިރުވޭނެ

  . ގެއްލުން ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ އެކްސްޕޯރޓްކުރުން މަނާކުރުމުން މަސްވެރިންނަށްވާ
  

އަތޮޅުގެ . އަދި އ. ގެ ޝަކުވާކުރިއެވެ މަސްވެރިން އެމީހުން ބާނާ ފަރުމަސް ވިއްކާނުލެވުމުކުޅުދުއްފުށީގެ. ހދ 
 އަހަރު ދުވަހު 8ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރުމާ ދުރުގައި ، ކުމަސްވެރިއަ

ހުރުމަށްފަހު ބާނާ ފަރުމަސް ވިއްކާނުލެވޭތީވެ އަނެއްކާވެސް އެނބުރި މިޔަރު މަސްވެރިކަމަށް ދިޔަކަމަށް 
ރިސޯޓްތަކުގައި އެ ބަދަލުގައި މަސްވެރިން އަތުން ފަރުމަސް ގަތުމުގެބައެއް ރިސޯރޓުތަކުގައި . ބުންޏެވެ

ވީމާ . އެމީހުން އަމިއްލަ ދޯނީގައި އަމިއްލަ ފަޅުވެރިން ލައްވާ ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރެއެވެ
ގެ ފަރާތުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ތަކުޓުރރިސޯ، ފުރުޞަތު ވީހާވެސް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެރިންނަށް އޮތް

  . ކުރުން މަނާކުރެވިފައި އޮތުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށް ފެނެއެވެދޯނިފަހަރުގައި ފަރުމަސްވެރިކަން 
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ކަނޑިތީމަކީ މިޔަރު މަސްވެރިކަން ވަރަށް ފުޅާކޮށް ކުރަމުން .ގޮއިދޫ އާއި ށ.އުތުރުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ށ 
ނޑުވެރިކަން ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް މިދެރަށުގެ ރައްޔިތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަ. އައިސްފައިވާ ދެރަށެވެ

. ކެޓް ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާ ކުރެއެވެރއެމީހުން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް މާ. ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ
ކެޓެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރމިހެންކަމުން އެމީހުންގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް އިތުބާރުހުރި މާ

  . ސަރުކާރުން ކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެކެވެ
  

 މަސްވެރިންނަށް އާމްދަނީ ލިއްބައިދޭނޭ އެހެން މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ރުހެލިވާމިޔަރު މަސްވެރިކަމުން ދު 
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ، މަސްވެރިކަމާއި. ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ފެނެއެވެ

މިމަސައްކަތްތަކުން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް ،  ކަންތައްތަކަށް ވާއިރުމަސައްކަތްތަކަކީ އެމީހުންނަށް ކުރެވިދާނެ އެހެން
 . މާކެޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރަންޖެހިފައެވެ

 
ތިމާވެއްޓަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައިނަލް އަގްވާމީ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން ފޮރ  

 ފޭޒްއައުޓް އިން މިހާރުވެސް ވަނީ މިޔަރު މަސްވެރިކަން.) އެން.ސީ.ޔޫ.އައި(ކޮންޒަރވޭޝަން އޮފް ނޭޗަރ 
މިޔަރު މަސްވެރިކަން . އާއި އެކީ ފަށާފައެވެ. ސީ.އާރ.ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލެއްގެ މަސައްކަތް އެމް

ހުއްޓަން ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި ނަމަ މިކަމާގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތަކަށް އެހީވެދޭނެ ކަމަށް ވަނީ 
  .އެފަރާތުން އިޝާރާތް ކޮށްފައެވެ

  
   ވިސްނާލަން ޖެހޭކަންތައްތައް.4.3
  

ފަރާއި ކަނޑުމިޔަރުން އުފައްދާ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން މަނާކޮށްގެން މަސްވެރިން ހިފާ މިޔަރު މަދު  
ދު ޒެޑް ގައި ކުރާ މަސްވެރިކަމުގައި ބައިކެޗް ގެ ގޮތުގައި ހިފޭ މިޔަރާ މެ.އީ.ކުރެވެމުންދާއިރު އީ
މަސްވެރިން މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހުގައިވެސް މި ބައިކެޗާއި މެދު . ވިސްނާލަންޖެހެއެވެ

ޒެޑް ގެ .އީ.އީ. ވަކި ގޮތެއް ނިންމުން މައިގަނޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އަދިވެސް އޮންނާނެއެވެ
ޒެޑުން . މިއީ އީއީ.)8ކުރެހުން (ން ދަށްކައިދެއެވެ މިޔަރު ހިފޭ މިންވަރު ތިރީގައިވާ ކުރެހުމުމަސްވެރިކަމުގައި 
ދަދެއް ކަމުގައި ނުވިޔަސް ޢަމިއީ ބޮޑު ނަމަވެސް، . ދަދެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ ޢަހިފޭމިޔަރުގެ މަދު

 .  މިޔަރާމެދު ހަދާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ވަރަށް ދަތި ކަމަކަށް ވާނެއެވެގޮތަށްހިފޭ މި
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  ޑް މަސްވެރިކަމުގައި މިޔަރުބޭނޭ މިންވަރއީއީޒެ: 8ކުރެހުން   
   އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރޒްފިޝަރީ އޮފް މިނިސްޓްރީ/ސެކްޝަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް ކޮމްޕައިލްކުރެއްވީ، ކަސްޓަމްސް: ލޫމާތުޢުމަ  
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