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2 އާދަމް                                 ހާމްޝި .މ)              ރަތަމަ ދެލިކޮޕީފު(މަސްވެރިކަން ފުށުއެރުން  

މަސްވެރިކަން ފުށުއެރުން 

                                                

  މަސްވެރިކަން ފުށުއެރުން 
  ލާރޖް މެރިން އިކޯސިސްޓަމްގެ ނަޒަރަކުން ބަލާލުމެއްލާރޖް މެރިން އިކޯސިސްޓަމްގެ ނަޒަރަކުން ބަލާލުމެއް

  
  1މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް. ޑރ

 
އަދި މިކަރުދާސް ޝާޢިއު ކުރުމަށް ،  ކަމަށް ވުމާއިލާގައިޙަ މިކަރުދާސް މިވަނީ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީގެ މަރު:ސަމާލު

. ވެމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްނޫނެދެއްވު ހަވާލާ  މިކަރުދާހަށްގަސްދު ކުރެވިފައިވާތި ލިޔުންތެރިޔާގެ ހުއްދައަކާއިނުލާ
  
   

  

  :ފްުާރޢތަ
  

އެއްމަސްވެރިކަމާ  . ހުރުމެވެގުޅުން އެއްމަސްވެރިކަމާ އަނެއް މަސްވެރިކަމާއި ވެރިކަން ފުށުއެރުމަކީމަސް
 ނުވަތަ ޔާތުގެ ކޮންމެވެސް ދައުރެއްގައިޙަހުގެ މަމަސްވެރިކަމުގައި ބޭނޭއަނެއް މަސްވެރިކަމާ ގުޅުމަކީ 

އެމަސްވެރިކަމުގައި އަދި . ޭގޮތްވުމެވެމަސް ބޭނއެމަސްވެރިކަމުން  ގިނަ  ވުރެ  އެއްމަސްވެރިކަމަށްދުވަސްވަރެއްގައި
  ނުވަތަ ކުރުމުންަމަލެއް ހިންގުމުންޮތުން ގުޅުންހުރި ކަމެއް ނުވަތަ ޢބޭނޭ މަހުގެ ދިރިހުރުމާއި ސީދާ އަދި ނުސީދާގ

ފައި މާނަކުރެވި' މަސްވެރިކަން' މިބަޔާންކުރުމުގައި .  ުމެވެުކުރރަސީދާ އަދި ނުސީދާގޮތުން އަސއެމަސްވެރިކަމަށް 
ގައި އެެއްމަސްވެރިކަމުގައި  މިދޭހައި. ގެ ގޮތުގައެވެނުވަތަ މަހުގެސްޓޮކު ޔުނިޓް ރިކަން މެނޭޖް ކުރާވެއެވަނީ މަސް
 މަސްވެރިކަމާ   އެއްކުރުމާއި ނުސީދާގޮތުން ރިކަންމަސްވެން ންތަނުއެއްތަނަކަށް ވުރެގިނަތަގިނަބަޔަކު 

 ގިނަބަޔަކު  މިހާރުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޢިލްމުގެ ޒަމާނީވިސްނުމުގައިީމިއ.  ހިމެނެއެވެއަނެއްމަސްވެރިކަމާ ހުރިގުޅުން
މަސްވެރިކަން މިކަރުދާހަކީ. ވެކެ ފާހަގަކުރާ ނުކުތާއެ  އުސޫލުގައި'އިކޯސިސްޓަމް މެނޭޖްމަންޓް'ވިސްނަމުން އަންނަ 

ގުމުގެ މުހިންމު  ހިންދު  އިކޯސިސްޓަމެެއްގެ ގޮތުގައި ރާވާސަރަޙައްފުށުއެރުމާއި އެފަދަ މަސްވެރިކަން ހިމެނޭ 
ން އިކޯސިސްޓަމް މާނަ ކުރަނީ ކިހިނެއްކަން އަންގާދިނުން އެއީ ކަށް ވާތީ ލާރޖް މެރީއަޢު ކަމާއި ބެހޭ މައުލޫ

  . މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ
  

 ތްތަކާއިޢަ އަދި ދިރޭވެށީގައި އެކުލެވޭ ދިރުންހުރި ޖަމާވެއްޓާ ނުދިރޭ ވެއްޓާ އިކޯސިސްޓަމް އަކީ ދިރޭ
 މިފަދަ ނަޒަރަކުން އިކޯސިސްޓަމް  .ހުރި ގުޅުން އޭގެފުރިހަމަ މާނައިގައި އެކުލެވޭ ގޮތަށް ދެވިފައިވާ ނަމެކެވެ

ކެތި އިކޯސިސްޓަމްގައި އެކުލެވޭ ދިރުން ހުރި ތަ. އެވެފަންކްޝަނަލް ޔުނިޓެއްގެ ގޮތުގަނީ މާނަކުރާއިރު މިބެލެވެ
.  ދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ގުޅިފައެވެީބަޔާއި ހުންނަނީ ސނުވަތަ އެއްބައި އަނެއް، އެކަތި އަނެއްކައްޗާއި

އަށް ބޭނުންވާތަކެތީގެ ކަތަ ފޯރުކޮއްދިނުމާއި އަދި ކާނާށް ހަމިގުޅުން ބިނާވެފައި ވަނީ އެއްބައިން އަނެއްބަޔަ
. ލެވިދާނެއެވެއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ސަރަޙައްދު އެތަށް ގޮތަކަަށް ބެއިކޯސިސްޓަމެ. ބުރުޖެހުމާއިވެސް އެކުގައެވެ
މިއުސޫލުން .  ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެއެވެސްފިޔަރ އެއީ އިކޯސިސްޓަމެއްގެޔޮނުވަތަ ބަ، މިސާލަކަށް މުޅި ދުނިޔެ

 ކަނޑައެޅުމުގައި އްއިކޯސިސްޓަމެ. ރަށެއްވެސް ނުވަތަ ފަރެއްވެސް އިކޯސިސްޓަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ

 
  ، އެގްރިކަލްޗަރ އެނޑް މެރީން ރިސޯސަސް، ަރީޒްޝމިނިސްޓްރީ އޮފް ފި، މެރީން ރިސާރޗް ސެންޓަރ، ަރީޒް ރިސާރޗްޝފި، ޑިރެކްޓަރ  1
   msadam@mrc.gov.mv :އީމޭލް؛ 320720: ފޯން، މާލެ، ވައިޓްވޭވްސް. ހ
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3 އާދަމް                                 ހާމްޝި .މ)              ރަތަމަ ދެލިކޮޕީފު(މަސްވެރިކަން ފުށުއެރުން  

ސްޓަމްގެ ފުރަތަމަ އުފެއްދުންތެރިން ނުވަތަ ޕްރައިމަރީ ޕްރޮޑިއުސާރސް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބަލާމިންގަޑަކީ އިކޯސި
  .މާނަކުރެވިދާނެއެވެގޮތަށްވެސް އިކޯސިސްޓަމް  ކަނޑައެޅޭއްދެއް ޙެސަރަ  ވަކި،ވީމާ. ދެވެސަރަޙައްފެތުރިފައިވާ 
  
އެއްގާ  އިކޯސިސްޓަމްގައި ފުޅާދާއިރާީ ގެ ކޮންސެޕްޓަކީ' ލާރޖް މެރިން އިކޯސިސްޓަމް'

 ރާވާހިންގުމުގެ ނުވަތަ މެނޭޖް ންވަރެއްގައިފެވާމީ ޤްދީ އަދި ބައިނަލް އަސަރަޙައް ެނޭހުރިހާބައިތަށް އެކުލެވޭގޮތަށްހިމ
 އަކަ 200,000އާންމުކޮށް ( ހިމެނެނީ ފުޅާ  ލާރޖް މެރިން އިކޯސިސްޓަމެއް ގައި.ވެ ވިސްނުމެކުރުމުގެ

ޔާރު ކުރުމުގައި ކަނޑުގެ އަޑީގެ ބިންގަޑާއި ޙިދު ސަރަޙައްިމ. ދު ތަކެވެސަރަޙައްކަނޑުގެ ) ކިލޯމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު
 ތައްތެރިކަމާއި އޭގައި ހިމެނޭ އާބާދީދުގެ ގުދުރަތީ އުފެއްދުންސަރަޙައް، ލޮނުގަޑު ދައުރުކުރާގޮތާއި) ބެތިމެޓްރީ(

ޑެތި ކޯރުތަކުގެ  ކަމުގައި ބޮއްދުތަސަރަޙައް ގެމިފަދަ ކަނޑު.  ރު ބެލެވެއެވެވައެއްބައި އަނެއް ބަޔަކާއި ބަރޯސާވާ
މިފަދަގޮތަކަށް  ފަހަކަށް އައިސް. ލްފް ހިމެނެއެވެޝެންޓަލް ދާއި ގުޅިފައިވާ ކޮންޓިނެސަރަޙައްއައްސޭރިއާއި އަދި އެ

ދުގައި ހިމެނޭ ކަނޑުގެ މުއްސަދިކަން ސަރަޙައްއެ ގޮތުގައި ދެކުމުގެ ވިސްނުމަކީ ގެ ބޮޑުސަރަޙައްދެއް،އިކޯސިސްޓަމް
 މިވިސްނުން . ލިބިދޭނެ ގޮތަށް ރާވާ ހިންގުމެވެްޓައި އޭގެ މަންފާ ގިނަދުވަހަށްް ބަލަހައދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލަކުނ

ބޭނުންކުރުމަށް  ދިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  ދުނިޔޭގެ ކަނޑުގެ މުއްސަ  ބޭނުންކޮށްގެން
 49 އިންމީގެ ތެރޭ .ވެ ލާރޖް މެރިން  އިކޯސިސްޓަމް މިހާރު ވަނީ ކަނަޑައެޅިފައ64ެޖުމްލަ ރާވާހިންގުމަށްޓަކައި 

  .ވަނަ ލާރޖް މެރިން އިކޯސިސްޓަމްގެ ގޮތުގައި ބޭއޮފް ބެންގޯލް ލާރޖް މެރިން  އިކޯސިސްޓަމް ވަނީ ހިމެނިފައެވެ
  

  
  

އޮފް ބެންގޯލް ލާރޖް މެރިން އިކޯސިސްޓަމް ގެ .ބޭ )ނޫކުލަ(ދުގައި ސަރަޙައް ހިމެނޭ ލާރޖް މެރިން އިކޯސިސްޓަމްތައް: 1ކުރެހުން 
   .ޑް އެޓްމޮސްފެރިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންްިއަނިކް އެނ އޯޝނަލްޝައެސް ނެ.ޔޫ: ސޯސް ).ރަތްކުލަ(ދު ސަރަޙައް

  
މުގެ ޓަ ލާރޖް މެރިން އިކޯސިސް ނެގެނީ 95% ހިފޭ މަހުގެބާވަތްތަކާއި ޝެލްފިޝްގެ މުޅި ދުނިޔޭގައި

ގެ އުސޫލުތައް ގެންގުޅޭނެ ސިފަތަކެއް ގޯލް ސަރަޙައްދަކީ މިގޮތަށް ރާވާހިންގުމުބޭއޮފްބެން. އްދު ތަކުންނެވެޙަސަރަ
ދެކަމުގައި ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތައް ކުރިއެރުމާ ގުޅިފައިވާ ވަރަށް މުހިންމު ސަރަޙައްއެކުލެވޭ އަދި  މި

އުމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ރިން އިކޯސިސްޓަމްގައި ނުހިމެނޭ ޤައޮފް ބެންގޯލް ލާރޖް މެ ރާއްޖެއަކީ ސީދާ ބޭ. ވެއެވެ
ދެއްކަމުގައި ވަނީ ސަރަޙައްދާއި ވަރަށް ގާތްގުޅުމެއް ވާ ސަރަޙައްވާ ކަނޑުގެ މުއްސަދިކަމަކީ މިިްޖޭގައރާއ
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4 އާދަމް                                 ހާމްޝި .މ)              ރަތަމަ ދެލިކޮޕީފު(މަސްވެރިކަން ފުށުއެރުން  

އްސަކޮށް ކަނޑުމަހަކީ ދުރުރާސްތާތަކަށް ދަތުރުކޮށް  އަދި މަހުގެ ސްޓޮކު ފުޅާ އަދި ޚާ. ބެލެވިފައެވެ
 އިކޯސިސްޓަމް އެޕްެރޯޗްގެ ،ން ރާވާހިންގާމަހުގެ މުއްސަނދިކަސަރަޙައްދަކަށް ފެތުރިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވުމުން 

  . އުސޫލުން ހިންގުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ
  

މިކަރުދާހުގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ލާރޖް މެރީން އިކޯސިސްޓަމްގެ  ނަޒަރަކުން މަސްވެރިކަން ފުށުއަރާގޮތް 
ަށްފަހު މަސްވެރިކަން ފެއް ދިނުމރަޢާމަ އިންޑިއާކަނޑުގެ މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ތަތަފުރ. ހާމަކޮއްދިނުމަށެވެ

އްލު ޙައަދި މަސްވެރިކަން ފުށުއެރުމުގެ  މައްސަލަ . ނަމެވެ މިސާލާއިއެކު ބުނެދޭއްއަރާން ދިމާވާ ގޮތްތަށުފު
ދާނެ ހެއްޓުމުގެ  ވިސްނުން ގެންގުޅެވިކުރުމަށް  އިކޯސިސްޓަމްގެ ނަޒަރުން މަސްވެރިކަން ރާވާހިންގާ އަދި  ބެލެ

 .ށް އަލި އަޅުވާލާނަމެވެގޮތާއި މެދު ކޮންމެވެސް ވަރަކަ
  

  އިންޑިއާކަނޑުގެ މަސްވެރިކަން
  

  މައްސަލައަކީ ކޮންމެ ޤައުމެއްގާވެސް އަދިޝަންގެކްރީޒް އިންޓަރެޝަ ނުވަތަ ފިމަސްވެރިކަން ފުށުއަރާ  
. ކޮންމެ މަސްވެރިކަމެއްގާވެސް މަސްވެރިކަން ފުޅާވެ ތަރައްޤީވަމުން އަންނައިރު ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ

ން ދިމާވާ ަވެރިކަމެއްގައި އެއްބަޔަކަށްވުރެ ގިނަބަޔަކު މަސްވެރިކަން ކުރުމީ މަސްވެރިކަން ފުށުއަރއެއްމަސް
ވުރެ ފުޅާކޮށް ވިސްނާލާއިރު އެއްސަރަޙައްދަކުން ތަފާތުމަސްވެރިކަންތަކެއް އް އަދި މިއަ.އްސަލައެވެއެއްމައެންމެބޮޑު 

މިިވިސްނުމުގައި އެކުލެވޭ . ީދާ އަސަރު ކުރާކަމެކެވެށް  ނުސ އަނެއްމަސްވެރިކަމަންކުރުމީ އެއްމަސްވެރިކަމު
އަދި  .ކަމެވެގައި ްއިކޯސިސްޓަމެއ އެއް ނުވަތަ އެކުލެވިގެންވަނީ ހިމެނެނީ   ކުރެވޭ މަސްވެރިކަންޙިކުމަތަކީ

ެވޭ ނެ ފުރިހަމަސިފަތަކެއް އެކުލރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަކީ ލާރޖް މެރިން އިކޯސިސްޓަމްގެ ނަރަޒުން ބެލޭ
  .މަސްވެރިކަމެކެވެ

  
 ބޮޑު  ވަރަށްމުއްސަދިކަންދުގައި ހިމެނޭ އައްސޭރި ޤައުމުތަކަކީ ކަނޑުގެ ސަރަޙައް އޮފް ބެންގޯލް ބޭ  

މުތަކުގައި ކުރާ އޮފް ބެންގޯލް ސަރަޙައްދުގެ ޤައު  ބޭ.ންކުރަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކެކެވެބޭނުމިންވަރަކަށް 
 އަޑީފަށަލައިގައި، ައިރި އައްސޭރިފަށުގައި އުޅޭ ކުދި މަސްމަހާމެއްސާއިމަސްވެރިކަން ބިނާވެފައިވަނީ ކަނޑުގެ ކ

ޑިނގާގެ މަސްވެރިކަމާއި އަދި ބޭރުކަނޑުގައި އުޅޭ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ، ހިމެނޭ ޑިމާރސަލް މަސްވެރިކަމާއި
 ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ސުރެވެސް އްގެ އިރުދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކާބަފައިން . މައްޗަށެވެ

 ވިއްސަކަށް ދިއަވޭތުވެ. ޤައުމެކެވެގޮތަށް ކުރަމުން އަންނަ އަދި  މިހާރު މިކަން ވަރަށް ފުޅާކޮށް ކުރަމުން އަންނަ 
ގޯލް ސަރަޙައްދުގައި އޮފް ބެން  ބޭރުންއެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅިދުނިޔެއަށް އައި ހަލުވި

 އެރުމާއި ވިދިގެންމިއައި އިޤްތިސާދި ކުރި. ްވެސް ވަނީ ވަރަށް އެކަށޭނަ ގޮތަކަށް އައިސްފައެވެކަށހިމެނޭ ޤައުމުތަ
މިގޮތުން އެންމެ ގިނައިން . މުއްސަދިކަން ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށްފުޅާވެފައެވެ ކަނޑުގެ

އައްސޭރި ފަށުގައި  ުރެވުނުފަދައިން  ކުރީގައި އިޝާރާތް ކ ވަސީލަތަކީ  މުއްސަދިކަމުގެވޭ ކަނޑުގެބޭނުންކުރެ
 އީގެ ފުރަތަމަ.އެމް.އެލް.ބީ.އޯ.ބީ) 2003(މާރޓޮސުބުރޯޓޯ އާއި ވިލްމަން . މުއްސަދި ކަމެވެމަހުގެ ހިމެނޭ 

އޮފް   ވަނައަހަރުގައި ބ2000ޭއި ބުނެފައިވާގޮތުން ގައެކުލަވާލި ރިޕޯރޓުސަރަޙައްދީ މަސައަކަތު ބައްދަލުވުމަށް 
ދަދުގެ ޢަމި. ވެއެވެއިހިފިފަ) މެރީން ފިޝް( މަސް ގެ މިލިއަން މެޓްރިކްޓަނ4ުައްދުން ބެންގޯލްގެ ސަރަޙ

 އިންޔާޝިއަދި މެލޭ) 21(%މިޔަންމާރ ، )22%ކޮންމެ ޤައުމަކުން (ގިނަމިންވަރެއް އިންޑިޔާ އާއި ތައިލެންޑުން 
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5 އާދަމް                                 ހާމްޝި .މ)              ރަތަމަ ދެލިކޮޕީފު(މަސްވެރިކަން ފުށުއެރުން  

ތުގައި ނެގުމަކީ ވަރަށް މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބު އެންމެފުރިހަމަ ގޮ. ރިޕޯރްޓް ކޮއްފާވެއެވެ) 13(%
ބޭނޭ އަދަދަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއް /ކަމަކަށް ވާތީ މިއަދަދަކީ ޙަޤީގަތުގައި މަސްހިފާޑުރަދު ބޮޚައުދަނގޫ އަދި އެހާ 

  . އެބޭފުޅުން ދެކެލައްވައެވެކަމުގައި
  

ަސް މ ކަނޑުއަށް ރިޕޯޓް ކުރެވިފައިވާ ހިސާބު ތައް ދައްކާ ގޮތުން އިންޑިޔަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން
މީގެފަހުން މިކަރުދާހުގައި ކަނޑުމަސް  (ހިބަރު ފަދަ މަސް، ވޮށިމަސް، ލައްޓި، ރާގޮޑި، ކަންނެލި، ކުަޅބިލަމަސް(

 މިލިއަން މެޓްރިކް ޓަން 0.84 ގައި 1990 ހިފިފައިވާ އަދަދު )ށް އެކުލެވޭ ގޮތައްމާނަކުރެވިފައިވަނީ މިބާވަތްތަ
، ނަންއެ(ރިކް ޓަން މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ދައްކައެވެ ްޓ މިލިޔަން މ1.36ެ ވަނައަހަރުގައި 2000އިން 

 މެޓްރިކްޓަން މަސްހިފިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ,000112  ވަނައަހަރުގައ2001ި ހިރާއްޖޭން ދިވެ. )2001
ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް އިން އެއްކުރެވިފައިވާ ، އެގްރިކަލްޗަރ، ފިސަރީޒް

ކުރީން އިޝާރާތް ކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ގިނައަދަދަކަށް ތަފާތު މަސްވެރިކަމުން މަސް . )2002، މޯފާއެމްއާރ(
   .ގިނައިން ބޭނޭކަމީ މަސްވެރިކަން ފުށުއަރާން ދިމާވާ އެއްމަސަލައެވެ

  
  

  ްކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަނ
ން ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަެވެނީ ނެކަމަށް ބެލމަސްވެރިކަން ފުށުއަރާގޮތް އެންމެ ފަސޭހައިން ދެއްކޭ  

ފަދައިން ކަނޑުމަހުގެ އެނގިލައްވާނެ ނަށްވެސް ހުރިހާބޭފުޅުން. މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ
 ،ވީމާ.  ފެތުރިފައިވާ މަސްމަހެވެދަކަށް އޭގެ ސްޓޮކްސަރަޙައްތްތަކަކީ ދުރަށް ދަތުރުކުރާ ވަރަށް ފުޅާ ވަގިނަބާ

 ބޭނޭ ރިކަމުގައި ބޭނޭ ކަނޑުމަހަކީ މުޅި އިންޑިޔާ ކަނޑަށް ފެތުރިފައިވާ އެއްސްޓޮކުންދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެ
ތަކަކީ މަސްވެރިކަން ފުށުއަރާ  ސިފަތަކެއް އެކުލެވޭ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތް މިފަދަ. މަސްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ
ކުރުމުގެ ކުރީން އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ  ްާނމަސްވެރިކަން ފުށުއަރާ ގޮތްތަށް ބަޔ. ސިފަތަކެއް އެކުލެވޭ މަހެކެވެ

  .ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީވަމުން  އައިގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ކުޑަގޮތަކަށް ބަލާލާނަމެވެ
   

ކުރަމުން އައީ ވަރަށް މަދު އަހަރުތަކާއި ހަމައަށް އިންޑިޔާކަނޑުގައި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން  ގ1970ެެ  
 1153-1154(ވިއިރުވެސް މް ރާއްޖެ އިސްލާރާއްޖޭގައި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން، ސްނަމަވެ. ކަކުންނެވެޤައުމުތަ

 ޠާޠޫނި ބައިބު.   ކުރަމުން އައިކަން ލިޔުންތަކުން ދައްކައެވެވަރަށް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި) 548ހިޖްރައިން ؛ 
 ލަތު  އެބޭފުޅާ ވަރަށްމަސްވެރިކަން އޮތް ޙާ)  ގައ1346ި އަދި 1343-1346(ރާއްޖޭގައި އުޅުއްވި ދުވަސްވަރު 

އާދެ ، ދާދިފަހަކާއި ޖެހެންދެން .)1929، ގިބް؛ 1889، ގްރޭ( ހާމަކޮއް ދެއްވާފައި ވާކަމަށް އެގެއެވެފުރިހަމައަށް 
މުޅި ، ދެންރުތަކާއި ޖެހެން ގެއަހ1970ަ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ޤަބޫލު ކުރައްވާ ގޮތުގައި

. ގައި ބޭނޭ މަހެވެމަސްވެރިކަމު ރާއްޖޭގެއެއީ  90%  ށްޑަކަނ ގާތްގަމަހުގެކަޅުބިލަ ބޭނޭ/އިންޑިޔާކަނޑުން ހިފޭ
  . އެވެ ދަށަށް ގޮސްފައަށް 20%މިއަދަދު ވަނީ ގާތްގަޑަކަށް މިހާރުނަމަވެސް 

  

 1950 އެންމެފުރަތަމަ މަސްވެރިކަން ކުރަންފެށީނާޢީ މަސްވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި ޞި
ބޮޑުދަލުގެ މަސްވެރިކަމަކީ ތަޢާރަފްވި  ގައ1984ިއޭގެފަހުން . ަކުގައި ޖަޕާންގެ ލޭނުމަސްވެރިންނެވެު ތވަނައަހަރ
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6 އާދަމް                                 ހާމްޝި .މ)              ރަތަމަ ދެލިކޮޕީފު(މަސްވެރިކަން ފުށުއެރުން  

ދުރުކަނޑުތަކުގައި މަސްވެރިކަން ންހެން މިމަސްވެރިކަމަކީ މުޅި. އައި މަސްވެރިކަމެކެވެ ހަލުވިކޮށް ފުޅާވަމުން ށްވަރަ
.  ކުރާމަސްވެރިކަމެކެވެއިން) ިޝިންގ ނޭޝަންސްޑިސްޓަންޓް ވޯޓަރ ފ (ކުރަމުން ގެންދާ ޤައުމުތަކުން

 މިހާރު .  އެވެމިމަސްވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޙަރަކާތްތެެރިވާ ދެޤައުމަކީ ފަރަންސޭސި ވިލާތާއި ސްޕެއިން
 އެއީ ހަމައެކަނި ބޮޑު ދަލުގެ މަސްވެކަމުގައި 40% ށްހިފާ ކަނޑުމަހުގެ ގާތްގަޑަކަ/ ބާނާ ކަނޑުންއާޑިމުޅިއިން
   . )2001 ،އެނަން( ކަޅުބިލަމަހެވެ) ދޫއުރަހަނއަދި ރީ، ލޯބޮޑު(ުދި ކަންނެެއްޔާއި ހިފޭ ކ

    
ރަހައްދަކީ ހުޅަނގު އިންޑިޔާ ބޭނޭ ސަ/މިހާރު އިންޑިއާކަނޑުން ކަނޑުމަސް އެންމެ ގިނައިން ހިފޭ

 ހިސާބުަމުގެ ތަފާސްޔާގެ މަސްވެރިކޝިސްރީލަންކާގެ އާއި އިންޑޮނީ). 2ކުރެހުުން (ވެ ކަނޑާއި ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދެ
  މިކުރެހުމުންއޮފް ބެންގޯލް ސަރަޙައްދުންނާއި އިރުމަތީ އިންޑިޔާކަނޑުން  ކަނޑުމަސް ނުބޭނޭ ކަމަށް ނެތުމުން ބޭ
ގެ ދެކުނުންވެސް ކަނޑުމަސް ބެންގޯލްގެ މެދުސަރަޙައްދުނާއި ސްރީލަންކާ އޮފް ނަމަވެސް ބޭ. ދައްކައެވެ
  .ށް ބޭނެއެވެކަގެންވާ މިންވަރައެކަށީ
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 އަށް އެވްރެޖްކޮށް އިންޑިޔާކަނޑުގައި ދޮށިކަންވާރުގަޔާއި 2001 ން 1996ކޮންމެ ޖުގުރާފީ ދަރަޖައެއްގެ ނިސްބަތުން : 2ކުރެހުން 

މިކުރެހުމަށް ބޭނުން ކުރެވުނު ޑޭޓާ ދެއްވީ ފަރަންސޭސި . ހިފޭ  ކަޅުބިލަމަސް/ބޮޑުދަލުގެ މަސްވެރިކަމުގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ބޭނޭ
އެގްރިކަލަޗަރ އެނޑް މެރީން ރިސޯސަސް ގެ ، އެލޭން ފޮންޓްނޯވ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް.  ޑރޓްސްސައިންޓި

ލޯންގްލައިން މަސްވެރިކަމުގެ ޑޭޓާ /ސްރީލަންކާގެ ގިލްނެޓް: ނޯޓް.  ސްޓެޓިސްޓިކްސް  އެންޑް ޑޭޓާބޭށް މެނޭޖަްމންޓް ސާރވިސަސް އިންނެވެ
   .ބޭނޭ މިންވަރު ނުހިމަނަމެވެ/ދުން ހިފޭްލިބެން ނެތީމާ ސްރީލަންކާގެ ސަރަހއ

 
  

 ުން ފުށުއެރުންސީދާ ގޮތ
ް އެއްމަސްވެރިކަމަށް ވުރެ އެއްސްޓޮކަކުނފުށުއެރުމަކީ  ގޮތުން ކުރީގައި ދެންނެވިހެން ސީދާ  

. އެއްސްޓޮކަކުން ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ  އެވަނީ މިތާގައި .ގިނަމަސްވެރިކަމެއް ކުރުމުން އަރާ ފުށުއެރުމެވެ
 ދިރިއުޅޭ އާބާދީ އަކީ އެއްތަނެއްގައި.  ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަކަށެވެއެއް އާބާދީ އަކަށެވެސްޓޮކޭ ބުނެވެނީ އެއް

 .ދަށެވެމަސްދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްއެބުނެވެނީ ކަމަށް   އެއްތަނެއްގައި.ބަތްވާ ހުރިހާ ފަރުދުންނެވެއެއްވައްތަރަކަށް ނިސް
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7 އާދަމް                                 ހާމްޝި .މ)              ރަތަމަ ދެލިކޮޕީފު(މަސްވެރިކަން ފުށުއެރުން  

 ނުވަތަ އެއްސަރަޙެއްދެއްގާ.  ސަރަޙައްދަކީ މުޅިއިންޑިޔާކަނޑެވެކަނޑުމަސް އުޅޭ. ަށެވެޓވެއް ނުވަތަ އެއް
، ކަމުގައި ވަނީނަމަހިފޭ /ބޭނޭ)  ނުވަތަ މަސްވެރިކަމުން(ސާބުން ގިނަހިވުރެބަށްމަސް އެއްހިސާު އުޅޭއެއްވެއްސެއްގާ 

ތެއްގައި  ޢާންމުގޮ،މިސާލަކަށް. އެއްމަސްވެރިކަމުން އަނެއް މަސްވެރިކަމަށް ސީދާގޮތުން ފުށުއަރާނެވެ
މަސްބިސްދޫކުރާ ސަރަޙައްދަކީ ހުޅަނގު އިންޑިޔާކަނޑުގެ އީކްއޭޓޯރިއަލް ސަރަޙައްދު ކަމުގައި ވެފައި އެ އުމުރުފުރާ 

މިއުމުރުފުރާ އީކުއޭޓޯރިއަލް ޅަފަތުގައި   ސަރަޙައްދަކީ ރާއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ  އާންމުކޮށް އެމަސްއުޅޭބޮޑުވުމުން
. މެކެވެކައަސަރުކުރުމަކީ ވަރަށް ކައިރިކަމަށް ނޭދެވޭ ެރި ރާއްޖޭގެ މަސްވކަމަަށް ވާނަމަނޭޭބސަރަޙައްދުން 
މަހަކީ ބިސްދޫކުރާސައިޒުގެ ބޮޑެތިމަސްކަމުގައި ވަނީނަމަ ނޭޭބރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަމައެހެންމެ 

މަދުވުމަކީ  ުގެ މަސްއެހެނީ ބިސްދޫކުރާސައިޒ. ގެން ވާކަމެކެވެށް ނޭދެވޭއަަސަރު ކުރުމަކީ އެކަށީއަނެއްމަސްވެރިކަމަ
  . )3ކުރެހުން  ( ގުޅުންހުރިކަމަކަށް ވާނެތީއެވ2ެރެކްރޫޓްމަންޓާ

  

  

)ސްޕޯނިނގް(ބިސްދޫކުރުން  ބޮޑުދަލުގެމަސްވެރިކަން

ލޭނުމަސްވެރިކަްނ

  
ކަމާއި އަދި މަސްވެރިކަން ރި ކަނޑުމަހުގެ ޙަޔާތުގެ އެކިއެކި ދައުރުގައި ދިމާވާ ތަފާތު  އެކިއެކި މަސްވެ:3ކުރެހުން 
  ފުށުއެރުން

  
ޕްރޮގްރާމުން ޖަހާދޫކުރުމުގެ ފާހަގަކަނޑުމަހުގައި  ހިންގުނު ށ1996ް ން 1990ރާއްޖޭގައި  

  ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ސަރަޙައްދުން އެއްޗަކީ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އެގުނު އެންމެ މުހިންމު އެއްކުރެވުނު
ޫމާތުން ފާހަގަޖަހާ ދޫކުރެވުނު މަހުގެތެރޭން އަލުން ބޭނުނުމަހުން ލިބުނު މަޢުލ. ޓެވެރޭމަސްބޭރުވާ 

 ދައްކަނީ ރާއްޖޭގެ އަންދާޒާތަކުން ކޮއްގެން ކުރެވިފައިވާ  ރޭޓް ބޭނުންއެސްޓިމޭޓްކުރެވިފައިވާ ޑިފިޔުޝަން

                                                 
  .ންފެށުމެވެބޭނެކަމުގައި ރި ބޮޑުވެ މަސްވެށްސައިޒަބޭނޭ މަސްވެރިކަމުގައި  ނުވަތަ ކޯހޯރޓްރެކުރޫޓްމަަންޓަކީ  އުމުރުފުރާ 2

  ކަނޑުމަހުގެ ކާނާ
  ނުވަތަ

 ސިކާރަވެރިން

 ދޮށިކަންވާރުމަސްވެރިކްަނ

 ފުރާވަރަށް އެރުން  ީރނާރސަ ބޮޑުވުން
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8 އާދަމް                                 ހާމްޝި .މ)              ރަތަމަ ދެލިކޮޕީފު(މަސްވެރިކަން ފުށުއެރުން  

ވާއިރު ާދީ ސަރަޙައްދުން ބޭރުޞ އިޤްތިރާއްޖޭގެ ދަތުރުކޮށް ސަރަޙައްދަށް ދޫކުރެވުނު މަސް އޭގެޒާތުގައި
ކުވާދެނީ  ދައްމިއިން. )1999، އާދަމް (ެވެ އާއިދެމެދުގެ އަދަދެއްކަމުގައ12% - 8%ދިރިހުންނާނީ 

 ފުޅާސަރަޙައްދަކަށް އޭގެ އާބާދި ފެތުރޭބާވަތުގެ އަދި، ކީ ވަރަށް ހަލުވިކޮށް ދަތުރުކުރާގެ އާބާދީ އަކަނޑުމަހު
ފިޝިންގ ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުވާކަމީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގައި އަދި އެހާމަދުއަދަދެއް . މަހެއްކަމުގައެވެ

މުގައި ދައްކުވައިދޭނޭ ކަމެއްވެސް ބޮޑުކަ ަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރ ނުވަތަ މަސްވެރިކަމުގައި ހޭދަވާ މިންވަރުރޓްއެފަ
ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ނީ ހިފެހެއްޓޭދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  އަދި ރާއްޖޭގައި މިހާރުބޭނޭ މިންވަރު . މެއެވެ

މުގައި  ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ބޭރުގެ ސަަރަޙައްދުން މަސް އަންނަކަމަސްއާލާވެ ރެކްރޫޓު ވުމުގެ އިތުރަށް
  . ވެވަނީނަމައެ

  
ހަމައެކަނި ވަނީ މަސްދޫކުރެވިފައިރޮގްރާމު ތަކުގައި ޕްދޫކުރުމުގެ ޖަހާހިންގުނު ފާހަގަގައި ރާއްޖޭ

އާދަމް އަދި ، ސަންއެންޑަރ؛ 1996އެންޑަރސަން ؛ 1995އެންޑަރސަން އަދި އާދަމް ؛ 1ތާވަލު  (.ނެވެޖެައިންރާއް
ވީމާ ރާއްޖޭގެ . ން ބޭރުގެ މަސްވެރިކަމުން އެއްވެސް މަހެއް ދޫކުރެވިފައެއްނެތެވެއިރާއްޖެ. )1996ވަހީދު 
، އާދަމް އަދި ސިބަރޓް ( އަދި ވަނީ އަންދާޒާ ނުކުރެވިއެވެއެތެރެވާ ރޭޓް އްދަށް ބޭރުގެ ސަރަޙައްދުން މަސްޙަސަރަ

ުގެ ސަރަޙައްދުން ހިފުނު މަދުއަދަދުން ވެސް ޔަޤީންވަނީ ރާއްޖޭގެ ބޭރ، ނަމަވެސް. އް ނޭގެއެވެ. )2003
އި ބޭރުގެ  ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާނުވަަތަ .މަސްވެރިކަމާއި ބޭރުކަނޑުތަކުގައި ކުރެވޭމަސްވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރިކަމެވެ

  . ކަމެވެމަސްވެރިކަމާއި ފުށުއަރާ
 
  

ދަދާއި ހިފުނުމަހުގެ ޢަ ޖަހާދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުން ދޫކުރެވުނު އި ހިންގުން ކަނޑުމަހުގައި ފާހަގަރާއްޖޭގަ: 1ތާވަލު 
  . ނ2003ް މަޢުލޫމާތު ނެގީ އާދަމް .ދަދުޢަ

    

  ދޫކުރެވުނު

ބޭނުނު /ޖުމްލަ ހިފުނު
އަދަދުން ރާއްޖޭން 

  ބޭނުނު

ބޭނުނު /ޖުމްލަ ހިފުނު
އަދަދުން ރާއްޖޭން 
  ބޭރުން ހިފުނު

  ހިފުނު/ޖުމްލަ ބޭނުނު

  އަދަދު

          ްކަޅުބިލަމަސ

  1407   (%2.3)32 1375 (%97.7)  8033  ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް

  553   (%3.8) 21   (%96.2)532  6474  ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމް

  1960   (%2.7)53  1907 (%97.3)   14507  :ޖުމްލަ

          ކަންނެލި

  128   (%14.1)18    (%85.9)110  1908  ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް

  27   (%14.8)4   (%85.2)23  1302  ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމް

  155   (%14.2)22   (%85.8)133  3210  :ޖުމްލަ
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9 އާދަމް                                 ހާމްޝި .މ)              ރަތަމަ ދެލިކޮޕީފު(މަސްވެރިކަން ފުށުއެރުން  

 ުން ފުށުއެރުންނުސީދާ ގޮތ
  

 ލާމެހި ގުޅިފައިވަނީ އެރުން ފުށުމަސްވެރިކަން ނުސީދާގޮތުން ނުވަތަ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 
ނާގެ ގުޅުވެނި  ކާ). 4ކުރެހުން (ންޏާއި ކާނާގެ ހަރުފަތްތަކާއެވެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނޭމަހުގެ ކާނާގެ ގުޅުވެ

ޅާކޮށް ބެލިދާނެ  ހަނިކޮށް އަދި އެހާމެ ފުށްވަރަކުރީގައި ދެންނެވުނުހެން އެކުލެވިގެންވާ ސަރަޙައްދަކީ 
  އެކުލެވޭ ސަރަޙައްދު ކަމުގައިެންޏެއްގުޅުވއެއްކާނާގެ  އޮފް ބެންގޯލް ސަރަޙައްދަކީ  މިގޮތުން ބޭ.ސަރަޙައްދެކެވެ
ބޭރުކަނޑުގައި ައްދަކީ އައްސޭރިފަށުގަިއ ހިމެނޭ ފަރުތަކުގެ ނިޒާމާއި ޙމިސަރަ، ފިނަމަައިމިގަޮތަށް ބަލ. ބެލެވިދާނެއެވެ

   . ަމް އެކެވެސަރަޙައްދުގެ ގުޅުމާއި ލާމެހިފާވައި ލާރޖް މެރިން އިކޯސިސްޓހިމެނޭ
   

  
ކުރެހުން . ކާނާގެ ގުޅުވެނީގެ ސަރަޙައްދުކަމުގައި މުޅި ބޭއޮފް ބެންގޯލް ސަރަޙައްދުވެސް ހިމެނިދާނެއެވެ.   ކާނާގެ ގުޅުވެނި:4ކުރެހުން 

 ،1998، އެންތަނީ ޗޭންބަރލިން، އަޙްމަދު ރިޔާްޒ ޖައުހަރީ އާއި، 1ނަގާފައިވަނީ އަންޑަރސްޓޭންޑިން ފިޝަރީޒް ސައިންސް 
  .މިފޮތުންނެވެ، ދިވެެހިރާއްޖެ، މާލެ، އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ

  
 އްއެތަވާރާއި  ޖަނަ )އިންވާރޓިބްރޭޓްސް(މައިކަށި ނުހުންނަ އެކިއެކި ފަރުތަކުގައި އެކުލެވޭ   
ށް  ފަނިތަކާއި ަބިސްތ. ދޫކުރާ ތަކެއްޗެވެ) ސްޕާރމް(ބިހާއި ފަނި މޫދުގެ ފެންގަނޑުގެ ތެރެއަށް މެއްސަކީ މަސްމަހާ

 އެކިއެކި.  ދާއިރު އެވެ" ދަތުރު ކުރަމުން"އޮއިވަރާއި އެކު  ޒާތުގައި އޭގެވެސް ނީ ގަންނަގަރުބަގައިގޯޅިވެ 
 )ވަނީމެޓްމޯފޯސް (ބަދަލުވަނީ) ބައެއް މަސްމަހުގައި (ލާރވާއިން ކުދިމަހަށް، ސްޓޭޖްތަކަށް ބަދަލުވެ

" ފަނިވަރަކީ"ދިވެހި މަސްވެރިން ކިޔާ . ޮޑެތި މަސްމަހުގެ ކާނާއެވެމިކުދިމަސްމަހަކީ އެހެން ބ. މާކަނޑުތެރޭގައެވެ
ކަނޑުމަސް ތިލަވެ އައިން ހަދާ ދަހިވުމަކީ ދިވެހި ން ތަކުގައި އަދި ފަނިވަރު ގިނަމޫސު. މިފަދަ ކުދި މަސްމަހެވެ

ރަށް ވައްދަނީ ޑު ފަރުފަނއަދި މަސްވެރިންވެސް ޤަބޫލު ކުރާގޮތުގައި އެންގަ. މަސްވެރިންނަށް އާކަމެއް ނޫނެވެ
ޑި ނގެ ފަރުތަކަށް ވައްދާ އެންބޮޖޭ ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ވަންނަ ފަނިވަރަކީ ނުވަތަ ރާއްދިއަ. މާކަނޑުންނެވެ

  . ތަކަކީ ކޮންމެހެން ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގައި އާލާވި ދިރުމަށް ނުވުން އެއީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ
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10 އާދަމް                                 ހާމްޝި .މ)              ރަތަމަ ދެލިކޮޕީފު(މަސްވެރިކަން ފުށުއެރުން  

އެންވެރިކަމާއި ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ގުޅިފައި ސްވެރިކަމަކީ ހުގެ  މަކަނޑުމަރާއްޖޭގައި ކުރާ   
އަދި ކަނޑުގައި .  މަދު ދުވަސްވަރެއްގައި ނަމަ މަސްބޭނުން މަދުވެއެވެއެހެނީ އެންވެރިކަން. ވާމަސްވެރިކަމެކެވެ

ެ ވީމާ ކާނާގ. ކަނޑުގައި އެކުލެވޭ އެހެނިހެން ދިރުމާއި ވަނީ ލާމެހި ގުޅިފައެވެއައިން ތިލަވާ މިންވަރާއި 
ސީދާގޮތުން އަސަރު ކުރާނެ ގުޅުވެނީގައި އެކުލެވޭ އާބާދީތަކަށް މަދުވެ ނުވަތަ އުނިކަމެއް އައުމީ މަސްވެރިކަމަށް ނު

  . އަދި މިއީ ނުސީދާގޮތުން ފުށުއެރުމެވެ. ކަމެކެވެ
  

  ފުށުއެރުން ވަޒަން ކުރުން
ނުސީދާގޮތުން އަރާ ަދި އ. ފުށުއަރާ މިންވަރު ވަޒަން ކުރުމަކީ އާންމުގޮތެެއްގައި އުދަނގޫ ކަމެކެވެ

ލޫމާތުގެ ކުޑަކަމާއި ޢު އެއީ ކާނާގެ ގުޅުވެނިތަކުގެ މަ.  ވަޒަން ކުރުމަކީ ވަރަށް އުދަނގޫ ކަމެކެވެފުށުއެރުން
. ހޭދަ ކުރަން ޖެހޭތީއެވެފައިސާގެ ތި ފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ބޮޑެގުޅިއެކުލެވޭބައިތަށް އެކަތި އަނެކައްޗާ 

ލަތްތަކާއި މެދު ވިސްނުން ގެންގުޅުމަކީ މަސްވެރިކަން ޞީ ނަޒަރުން ކަނޑުގެ ވަގެްޓަމލާރްޖް މެރީން އިކޯސިސް
ލޫމާތު އެއްކުރެވި ނުސީދާ ގޮތުންވެސް މަސްވެރިކަން ފުށުއަރާ ޢުގޮތުގައި ރާވާ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަވިދެމެހެއްޓެނި

  . މިންވަރު ވަޒަން ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެ ކަމެކެވެ
  

ް ފުށުއަރާ މިންވަރު ވަޒަން ކުރެވޭނީ އެއްމަސްވެރިކަމުން އަނެއް އަނެއްމަަސްވެރިކަމަށް ސީދާ ގޮތުނ
 މިކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި .)2003، އާދަމް އެޓް އާލް ( އެގިގެންނެވެ)އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް (މަސްބަދަލުވާ މިންވަރު

ފާހަގަޖަހާ ދޫކުރުމުގެ .  ހިންގުމެވެރިމެންޓެއް  ވަސީލަތަކީ މަހުގައި ފާހަގަ ޖަހާ ދޫކުރުމުގެ އެކްސްޕެބޭނުން ކުރެވޭ
ލު ޞީ މަސް ތަމްބޭނޭމަސްވެރިކަމުގައި ގެ ދުސަރަޙައްއެކްސްޕެރިމެންޓެއްގެ އަސާސަަކީ މަސްވެރިކަން ކުރާ 

. ގައި ވީނުވީގޮތް  ބެލުމެވެފާހަގަ ޖަހާދޫކޮށް އަދި އެސާންޕްލްގެ ހަޔާތުގެ ދައުރު  ގައިދޭވަރުގެ ސާންޕަލެއްށްކޮ
 ،ފާހަގަ ނުޖަހާމަސް ކަޑުގައި އޭގެޒާތުގައި ދިރިހުރެ  އުޅުމުގައި އެއްވެސް ތަފާތެއް  ނުވާނަމަަ ޖެހިމަހާއި ފާހަގ

 އެއީ . ސަބަބެއް މެދުވެރި ވެގެންނެއެވެތިންނުބޭނޭނީ ނުވަތަ ނުހިފޭނީ މައިގަނޑު ފާހަގަ ޖެހިމަހުގެ ތެރެއިން 
މަސްވެރިކަމުގެ ، )ނެޗުރަލް މޯރޓަލިޓީ(މުންނާއި ުވުރަތީ ގޮތުން އޭގެ ޒާތުގައި މަރޤުދުފާހަގަ ޖެހިމަސް 

.  ރިޕޯރޓް ނުކުރެވިގެންނެވެނިކަމުގެއަދި ފާހަގަ ޖެހިމަހެއް ބޭ) ންޝައެމިގްރޭ(މުންނާއި  ބޭރުުވތަކުން ސަރަޙައްދު
ތް ނިސްބަ) ފިިޝންގް މޯރޓަލިޓީގެ(މަހަކީ މަސްވެރިކަމުގައި މަރުވާ ފާހަގަ ޖަހާދޫކުރެވުނު މަހުގެ ތެރެއިން ބޭނުނު 

އަދި ފާހަގަ ޖެހިމަސް ހިފުނު ، މަސްވެރިކަން ކުރާހުރިހާ ސަރަޙައްދުން ފާހަގަ ޖަހާ ދޫކުރެވި. އަންގާދޭ އެއްޗެކެވެ
 އެކުލެވޭ މިިންވަރު އަންދާޒާ އްދާއި ދުވަސް އެގިގެން ކުރީގައި ބުނެވުނު ފާހަގަ ޖެހިމަސް ނުބޭނުނު ގޮތްތަސަރަޙައް

މަސްވެރިކަން ސީދާ ގޮތުން ގެ އަލީގައި މިއަންދާޒާ. )2003އަދި  ؛ 2001؛ 1999، އާދަމް(ކުރެވިދާނެއެވެ 
  . ފުށުއަރާމިންވަރު ދެނެގަތުމަކީ މާއުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ

  
 އެންމެ އިކްސްޕެރިމެންޓެއްގަމަސްވެރިކަން ފުށުއަރާމިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ފާހަގަޖަހާ ދޫކުރުމުގެ އެ

ހަގަ މިލް ވާގޮތަށް އެެއްފަހަރާ ފާޝާޮކުން މަސްވެރިކަން ކުރާ ހުރިހާފަރާތް ތަށް އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭނީ މަހުގެ ސްޓ
ލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ޢުބޭނުނު މަހުގެ މަ/ މަހުގެ ތެރެއިން ހިފުނު  ޖެހިފާހަގަހަމަ އެއާއިއެކު އަދި . މަށެވެޖަހާދޫކުރު

 އެކުން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އެހީއާއިއިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން މެދުވެރި ވެގެ. ދޭން ޖެހޭނެއެވެލިބި
  ކަނޑުމަހުގެ ގެ އެހީގައި"އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ޓެގިންގް ފްރޮގްެރާމް"ފެށޭ ން ހިންގަވަނައަހަރު  2004
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11 އާދަމް                                 ހާމްޝި .މ)              ރަތަމަ ދެލިކޮޕީފު(މަސްވެރިކަން ފުށުއެރުން  

އަދި މިކަމުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެ . ވެއެގެން ދާނެވެދެނެގަތުމަށް މަގުފަހިމަސްވެރިކަން ފުށުއަރާ މިންވަރު 
  . ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެެވފައިދާ ލިބިގަތުމަަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ  ބޮޑުެބެންވާ އެންމއެދިރާސާއިން ލި

  

 ްއްދީ އެއްބާރުލުމުގެ މުހިންމުކަނޙަސަރަ
  

މަސްވެރިކަމުގެ  އެކުލެވޭ  ނުވަތަ ލާރޖް މެރިން އިކޯސިސްޓަމުގައި ދިރުންހުރި ކަނޑުގެ ބޮޑެތި ނިޒާމުތަކުގައި
ނުން   އެމުއްސަދިކަން ބޭނުން ކުރާ ހުރިހާފަރާތްތަކުގެ ވިސް ދެމެހެއްޓޭނީެ ހެޔޮގޮތުގައި އެންމމުއްސަދިކަން

އްސާވާ އަދި ޙިމުއްސަނދިކަން އަދި . ގެއެވެނއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު އެއެއްގޮތަކަށް ބައްޓަން  ކޮށްގެންކަން 
. ނެވެނާ ނިޒާމުތަކެއް ޤާއިމު ކުރެވިގެންިކަން ބޭނުންކުރާ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ވިލަރެސްކުރާނެ ހަރުދަދމުއްސަ

ށް ރާވާހިންގުމަބަލަައްޓާ އަދި މަސްވެރިކަން ދިރާސާ ކުރުމާއި މަސްވެރިކަން އި މީގެތެރޭގައި މަސްވެރިކަމުގެ ތަޙްލީލާ
. ެކެވެއެއްބާރުލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމސަރަޙައްދީ ފެންވަރެއްގައި ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދަށް އެންމެން އަމަލު ކުރުމަށް 

ތަކީ އިންޑިޔަން އޯޝަން ޓޫނާ ޢައުފެދިފައިވާ ޖަމާ   މެނޭޖް ކުރުމަށްކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން އިންޑިއާ 
އަދި މިޖަމާއަތުގައި ރާއްޖެ އެންމެފުރިހަމަގޮތުގައި  ބައިވެރިވުމަކީ ލާރޖް މެރިން އިކޯސިސްޓަމުގެ . ކޮމިޝަން އެވެ

  . ވެކެމުކަމެިއްގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ މުހ ކަނޑުމަހުގެ މުއްސަދިކަން ހެޔޮގޮތުންއުސޫލު
  

ަށް  ފުޅާ ސަރަޙައްދކުރީގައި ދެންނެވުނު ފަދައިން ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަކީ އޭގެޒާތުގައި ވަރަށް
އެއްޤައުމަކުން މަސްވެރިކަން ރާވާ ހިންގާ އަދި ބެލެހެއްޓުމަށް ކިތަންމެ ހަރުދަނާ . ފެތުރިފައިވާ މަސްވެރިކަމެކެވެ

 މުޅި ،ނަމަ ތަފާތު އުޞޫލުތަކެއް ގެންގުޅޭ ކަމުގައި ވަނީއެހެން ޤައުމުތަކުންނަމަވެސް ޫލުތަކެއް ގެންގުޅުނުއުޞ
 ގައި 2ވަލު ތާ. އެއްއަމާޒަކަށް ބައްޓަން ކުރުމަށް ދަތިތަކެއް އަރާނެއެވެ ންހިންގުރާވާ  ސަރަޙައްދުގެ މަސްވެެރިކަން

ދީ ޞާތިިޤްނަލް ސިކިޔުރިޓީގެ ކޯސްޓް ގާރޑުން ރާއްޖޭގެ އއެވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝެ
ގެ އަދަދު ވާ ބޯޓުފަހަރުންފާ މަސްވެރިކަން ކުރަން  އުޅެނިކޮށް  އަތުލައިގެލާފަށްޚި ޤަވާއިދާއި އްދުގައިޙަސަރަ
ެންމެ ށް ބޮޑު ސަރަޙައްދެއްކަމަށް ވުމާއި އަދި އެސަރަޙައްދު އދީ ސަރަޙައްދަކީ ވަރަޞާތިޤްރާއްޖޭގެ އި. ތަކެވެ

ލާފަށް ރާއްޖޭގެ ޚި ޤަވާއިދާ ކަމަކަށް ވާތީތިބެލެހެއްޓުން އެއީ ރާއްޖެފަދަ ޤައުމަކަށް ކުރަން ދަފުރިހަމަ ގޮތުގައި 
  . ދަދެއް ކަމުގައި ބެލެވެއެވެޢަސަރަޙައްދުން  މަސްވެރިކަން ކުރާމިންވަރު އެއީ ބޮޑު

  
 އެއްގޮތަކީ ނެާ މިންވަރު މަދުކުރެވޭރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ސަރަޙައްދުން  ޤަވާއިދާ ޙިލާފަށް މަސްހިފ

އަން އިންޑި. ތެރިވާ މިންވަރު އިތުރު ކުރެވިގެން ކަމުގައި ބެލެވެއެވެރަކާތްޙަދީ ފެންވަރެއްގައި ރާއްޖެ ސަރަޙައް
ރާރުތަކެއް ފާސް ޤަލާފަށް ކުރާ މަސްވެރިކަން މަދުކޮށް ނެތިކޮއްލުމަށް ޚި ޤަވާއިދާ ންނުއޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަ

އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން ދުފަހަރު ނމަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަމީގެތެރޭގައި . އެވެކުރެވިފައި ވެ
ސީގައި ބައިވެރިނުވާ ޤައުމުތަކުގެ .ޓީ.އޯ. އައިޖިސްޓްރީގައި ހިމެނުން އަދިރައިން ބަލަހައްޓަމުންދާ )ސީ.ޓީ.އޯ.އައި(

ސީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ .ޓީ.އޯ. އައި.ޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން ހިމެނެއެވެރައުޅަނދު ފަހަރު 
 ތާޢީދު ނުކުރާ ޤައުމުން އުފައްދާ މަހުގެ ޕްރޮޑަކްޓްސް ށްކޮންޒަރވޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް މެޝާރސް އަ

ކަނޑުގައި އާއިންޑި. ސީއިން ބާރު އަޅައެވެ.ޓީ.އޯ.އައިފިއްތުންތަކެއް ގެންގުޅުމަށް އިމެދު އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމާ
 ލުން ކުރާ ބޯޓުފަހަރުޞޫލުތަކާއި މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި އުޞޫން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަ
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12 އާދަމް                                 ހާމްޝި .މ)              ރަތަމަ ދެލިކޮޕީފު(މަސްވެރިކަން ފުށުއެރުން  

ބާރު ކުން އެކަން ނުކުރުމަށް ތަފަރާތް ލާފަށް  މަސްވެރިކަން ކުރާޚިޤަވާއިދާ މަކީ ތުއާންމުފަރާތްތަކަށް އެގިފައި އޮ
  .ގެންނެވެައިާ ޤައުމުތަކުން ވެސް އެއްބާރުލނަމަވެސް މިކަން ފުރިހަމައަށް ކުރެވޭނީ ހުރިހ. އެޅޭނޭ ކަމެކެވެ

  
   

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަޙައްދަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް އަތުލެވިފައިވާ ބޭރުގައުމުތަކުގެ : 2ތާވަލް 
  ). ށ2000ް ން 1991(މަސްބޯޓުފަހަރުގެ ޢަދަދާއި ބޯޓްފަހަރު ނިސްބަތްވާ ޤައުމުތައް 

  
  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  

    10  3  2    10  12  4  2  9  ސްރީލަންކާ
          3  5          އިންޑޮނީޝިޔާ

  2    1                ޓައިވާން
                1      ރަޝިޔާ
  1                    އިންޑިއާ
  2                    ޗައިނާ

            1        1  ހޮންޑިއުރަސް
  2                    ބެލީޒް
            1          ކޮރެއާ
          1            ޖަޕާން
  7  10  4  2  4  17  12  5  2  10  ލަޖުމް

  ކޯސްޓް ގާރޑް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝެނަލް ސެކިޔުރިޓީ: މައުލޫމާތު ދެއްވީ
  
  

  :އެކްނޮލެޖްމަންޓްސް
  

 މެރީން މިކަރުދާހުގައިވާ ބައެއް ކުރެހުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު ކޮއްދެއްވުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވީތީި
 އަދި މިކަރުދާހުގެ .ދަންނަވަމެވެއްަށ ވަރަށް އިޙްލާސްތެރި ޝުކުރެއް   ންަ އިބްރާޙިމް ފައިޒގެރިސާރޗް ސެންޓަރު

މަޝްވަރާ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް  ގެލްސް އެންޑަރސަންރޗާ. ޑރޔާލު ހޯދުމަށް ޚިުލޫމާތު މުއްސަދިކުރުމަށް ޢމަ
ބާރާތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޢި ށްަ ކޮ ފާހަގއްމްލާކުށްތަޢިކަރުދާހުގައި ހުރި މި. ލިބުނުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

އަދި މަރިޔަމް ހުސޭނަށް ، މަރިޔަމް ސަލީމަށް، އަށާއި ލީޢަސަން ޙަ  މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެދެއްވިއެހީތެރިވެ
  .  ދަންނަވަމެވެޝުކުރު

  

  ް:ައތޙަވާލާދެވިފައިވާ ކަރުދާސް
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