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  ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން 

/މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ   ޑާރވިން ރީފްް ފިޝް ޕްރޮޖެކްޓް

  2011ސެޕްޓެމްބަރ 

  ތަޢާރަފް .1

މާޒަކީ ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފާނަމަސްވެރިކަމަކީ އަޕްލޭންގެ ޖްމަންޓް މެނޭދިވެހިރާއްޖޭގެ ފާނަ މަސްވެރިކަމަށް ހެދިފައިމިވާ މަސްވެރިކަމުގެ 
މުއްދަތަކަށް ގޮތުގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމަކަށް ހެދުމާއި އެމަސްވެރިކަމުން ޢާމްދަނީ ހޯދާ މަސްވެރިންގެ އާމްދަނީ ދިގު ވިދެމެހެއްޓެނި

މިމަސްވެރިކަން ރާވާ ހިންގިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންމެން އެއްބަސްވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް  ،ލިބޭނޭ ގޮތެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން
. މިޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ފާނަ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަސްވެރިން އަދި އެކްސްޕޯރޓް ދާއިރާގައި ކަނޑައެޅުމެ ވެ

 2010އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކާއި މިނޫންވެސް، މިފަދަ ޕްލޭންއެއް ތަންފީޒް ުކރުމުގައި ބައިވެރިވާނޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަަކުގެ މަޝްވަރާއާއި، 
. ޙާއިން ފެށިގެން އަދި އޭގެ ކުރިންވެސް ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ  ލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު ދިރާސާ ތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ

ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން، މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ  1990ލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  ޙާވެހިރާއްޖޭގެ ފާނަމަސްވެރިކަމުގެ ދި
. މިގޮތުން  ވަނައަހަރު ކުރެވުނު ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ކުރެވިފައިވަނީ  2010ފަރާތުން ދަނީ އެކިއެކި ދިރާސާތައް ކުރަމުންނެވެ

.ކޭ ގެ މެރިން . މީގެ އިތުރުން ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ  ޔޫ ކޮންޒަރވޭޝަން ސޮސައިޓީއާއި ގުޅިގެން ޑާރވިން އިނީޝިއަޓިވްގެ އެހީގައެވެ
 ތަޢާރަފް ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ ފަރާތުން އެކި ފަހަރު އްމުގެ ނިޒާމެދުވަހު ރެކޯރޑް ނެގު

. ފާނަމަސްވެރިކަން މަތިން މަސައްކަތް ކޮށްފަ . ނަމަވެސް ދިމާވި އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ މިކަންވެސް ވަނީ ކާމިޔާބު ނުވެފައެވެ އިވެއެވެ
ފަހަރެއްގެ  2ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މެނޭޖްމަންޓް ޕެލޭންއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީީ 

. އަދި  . މީގެއިތުރުންމެނޭޖްމަންޓް މަސްވެރިކަމުގެ މަތިން ކުރެވިފައެވެ ި ފައިނަލް ކުރެވިފައިވެއެވެ ަ ، ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލެވި ފާނަ
ނިވި ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެޅިދާނެ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް ބެލުމުގެ ގޮތުން "ގްރޫޕަރ މެނޭޖްމަންޓް މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެ

" ގެ ނަމު ނަމަވެސް މިޕްލޭން ތަންފީޒް ނުކުރެވި  .ގައި ޕިައލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްވެސް ތައްޔާރު ކުރެވުނެެވެޕްލޭން ފޮރ ފާފު އެޓޯލް
 . ް އަލުން ވަނީ މުރާޖަޢާ ކުރަން ޖެހިފައެވެ   ގިނަދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން

ީ މި މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން މިޕްލޭން  ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިމިވަނީ
މަށް ތަންފީޒްކުރުމުގައި ބައިވެރިވާނޭ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވިގެންނެެވ. މީގެއިތުރުން ތަންފީޒް ކުރު

ށް ހުށައެޅުނު ހުށައެޅުންތަކެއް ކަމުން ހުށަހެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކުރެވުނު ދިރާސާ ގެ ނަތީޖާ އަދި މަސްވެރިންގެ ތަޖްރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮ
 . ) މީގައި ހިމެނިގެންދާ ޕްލޭންއަކަށެވެ   މިޕްލޭން ވެގެންދާނީ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެެ ބައިވެރިވުން (ޕާރޓިިސޕޭޓަރީ އެޕްރޯޗް

މެއް ރާވާހިންގުމަށާއި އަދި މަސްވެރިކަމެއް ރާވާ ހިންގުމުގެގޮތުން އަޅާ އެކި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެކިބާވަތުގެ މަސް ބޭނޭ މަސްވެރިކަ
ސް ރާވާހިންގުމުގެ ގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައްް މިޕްލޭންގެ ދަށުން އްވެން މާޙައުލަށް އަންނަ ބަދަލުތައެމަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބު

. އަދި މިފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ފާނައިގެ އާބާދީއަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތަ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އެކަންކަމާއި  ،ބަލައި އްބެލެވޭނެއެވެ
. މިޕްލޭންގެ ދަށުން މަސްވެރިކަން ރާވާ ހިންގުމުގެ ގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭނޭ  ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯޗްއެއް ނެގޭނެއެވެެ

)  މުއްދަތަކަށް މަސްބޭނުން މަނާ ސަރަޙައްދުތަކެއް (ވަކި އަދި އަދި އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވޭ ފާނައިގެ ސައިޒްތަކެއް ކަނޑައެޅުން ނަމަވެސް
. މިޕްލޭންއަކީ މީގެ ދަށުން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިކަމަށާއި ފާނައިގެ ސްޓޮކްގެ ޙާލަތަށް އަންނަ  ކަނޑައެޅުން ހިމެނެއެވެ
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ފަހަރު މިޕްލޭން  1ރަކު އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެކަށީގެންވާގޮތަށް ބަދަލުގެނެވޭނޭ ޕްލޭންއަކަށް ވުމުން އަހަ ،ބަދަލުތައް ބަލައި
. އަދި މިގޮތުން މިކަމާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިކުރެވިގެން  ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ

. މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މިޕްލޭންގެ ސަބަބުން  މަސްވެރިކަމަށާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ
އެނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަަށް  ،ސްޓޮކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ދިރާސާގެ ނަތީޖާ ހާމަކުރެވި
 .   ބަދަލެއްގެންނަން ޖެހޭނަމަ އެބަދަލެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނޭއެވެ

  ފާނަމަސްވެރިކަމުގެ ޚުލާޞާއެއް .2

ތިރީގައވާ ބައިތަކުގައި ހިމެނެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފާނަމަސްވެރިކަން ފެށުނީއްސުރެ މިއަދާއި ހަމައަށް އެމަސްވެރިކަމަށް އައިސްފައިވާ 
. މިމަސްވެރކަމާއ އެކްސްޕޯރޓް އިންޑަސްޓްރީ އަދި ފާނައިގެ ސްޓޮކްގެ  ލަތާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލްތައް ޙާބަދަލުތަކުގެ ޚުލާސާއެކެވެ

. ވަކި ރި   ޕޯރޓަްތކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭނެއެވެ

  ފާނަ މަސްވެރިކަނެް ތަރައްޤީ ވަމުންއައިސްފައިވާ ގޮތް 2.1

ގެ އަހަރުތަކުގެ  1990ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މާރކެޓްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާނަ މަސްވެރިކަން ކުރަންފަށާފައިވަނީ 
. އެކްސްޕޯރޓް މާރކެޓް އަށް އަ ފެށުނު މިމަސްވެރިކަން ކުރެވެން ފެށީ އޭޝިއާ މާރކެޓްގައި ފާނައަށް  ންމާޒު ކުރެވިގެން ކުރަތެރޭގައެވެ

. ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފާނަ މަސްވެރިކަމަކީ ހަމަ އެކަނި އެކްސްޕޯރޓަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކުރެވޭ  އޮތް ޑިމާންޑްގެ ސަބަބުންނެވެ
. މިމަސްވެރިކަން ފެށިގެން އައި ދުވަ ސްވަރު މާރކެޓްގެ ޑިމާންޑްގެ ސަބަބުންނާއި ފާނައަށް ލިބުނު ބޮޑު އަގުގެ މަސްވެރިކަމެކެވެ

. އަދި ޢަވެރިކަމާއި މަސްވެރިންގެ ޤުސަބަބުން މިމަސްވެރިކަމަށް އުފެދުނު ޝައު ދަދު ދިޔައީ ވަރަށްއަވަސްގޮތަކަށް އިތުރުވެގެންނެވެ
ޔަ މިމަސްވެރިކަން އިސާހިތަކު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ހަމައެކަނި މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި އެއިރު ކުރެވެމުންދި

. ހަމަ މިއާއިއެކު ފާނަ އެކްސްޕޯރޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފާނަކޮށިތައް އަޅައި  ފެތުރިގެންދިޔައެެވެ
 .   މަސްވެރިންގެ އަތުން ފާނަގަތުން އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ

  އަދި އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ ފާނައިގެ ބާވަތްތައް އްމުގޮތެއްގައި ބޭނޭޢާ 2.2

. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭކަމަށް  1ތައް ތާވަލް ތްބާވަ އި ބޭނޭ އަދި ބޭރުކުރެވޭފާނަ މަސްވެރިކަމުގައި ޢާއްމުގޮތެއްގަ ގައި އެވަނީއެވެ
ވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ރިޕޯރޓްގައި ހިމަނާފައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ފާނައިގެ ލިސްޓެއް މިޕްލޭންއާއިއެކުގައިވާ ފާނަ މަސް

  ). 1 (އެޕެންޑިކްސްވާނެއެވެ 

   



-3 - 
 

  ފާނަ މަސްވެރިކަމުގައި ޢާއްމުގޮތެއްގައި ބޭނޭ އަދި ބޭރުކުރެވޭ ފާނައިގެ ބާވްތްތައް  .1ތާވަލް 

 ސައިންޓިފިކް ންަނ  ދިވެހި ނަން އިނގިރޭސި ންަނ

A.  rogaa  Red mouth grouper   ގިނިމަސް ފާަނ

A.  leucogrammicus  Slender grouper   ބޯޅަޖެހި ފާނަ

C. argus  Peacock hind   މަސް ފާނަ

C. miniata  Coral hind   ކޮވެލި ފާނަ

E.  areolatus  Areolate grouper   ތިއްޖެހި ފާނަ

E. fasciatus  Black tip grouper   ރަތްގަޅި ފާނަ

E. flavocaeruleus  Blue and yellow grouper   ފަާނދޮން ނޫ 

E. fuscoguttatus  Brown marbled grouper   ކަސް ފާނަ

E. macrospilos  Big spot grouper   ފިއްޖެހި ފަާނ

E. merra  Honey comb grouper   ލައް ފާނަ

E. polyphekadion  Camouflage grouper   ކުލަ ފަާނ

E. spilotoceps  Four saddled grouper   އަސްދާނު ފާަނ

P.  areolatus  Squaretail coral grouper   އޮޅު ފާނަ

P. laevis  Black saddled coral grouper   ކުލަ އޮޅު ފާނަ

P. pessuliferus  Roving coral grouper   ދޮން އޮޅު ފާނަ

V.  albimarginata  White edged lyretail   ކަނޑު ރަތްހާ

V. louti  Moontail sea bass   ކަނޑުހާ

  

ދަދާއި ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ޢަބާވަތްތައް ބޭރުކުރެވޭ  ރެވޭ ފާނަ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނޭރާއްޖޭގައި ކުއިން ފެންނަނީ  2ތާވަލު 
.  އެކްސްޕޯރޓްކުރުމުގައި ދިރުވައިގެންނާއި ފިނިކޮށްގެން އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ ބާވަތްތައް ވަކިން، ނިސްބަތްކޮށް  ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާތަނެވެ

ބައިގެ މެދުގައި ތަފާތުތަކެއް ފެންނަން ހުރިކަން ފާހަގަ  4ފާނައިގެ ބާވަތްތައް ރޭންކްކުރެވުނުއިރު،  ކެޓަގަރީއަށް 4ގައިިވާ  2ތާވަލު 
. މިގޮތުން ފިނިކޮށްގެން އަދި ދިރުވައިގެންވެސް ބޭރުކުރެވުނު   2ދަދަށް ބިނާކޮށް ރޭންކް ކުރެވިފައިވާ ތަރުތީބާއި ހަމަ އެ ޢަކުރެވެއެވެ

. ހަމަ މިއާއެކު ފިނިކޮށްގެން އަދި ދިރުވައިގެން ބައިގައި ޢާމްދަނީއަށް ބިނާކޮށް  ރޭންކް ކުރެވުނު ތަރުތީބު ތަފާތުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
  އްމުވާ ބާވަތްތައް ތަފާތުކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެެވ. ޙިބަޔަށް މު 2ބޭރުކުރެވުނު ޢަދަދަށް ބަލާއިރު މި 

  އްދުތައްޙައްމުކޮން ދިރިއުޅޭ ސަރަޢާފާނައިގެ ބާވަތްތައް 

. ތަފާތު ޙަގާ ގިނަ ސަރަ ންމުގޮތެއްގައި ހުރިހާވައްތަރެއްގެ ފާނައިގެ ބާވަތްތައް ދިރިއުޅެނީ ފަރުތަކާއި މުރަކަ އަދި ބޮޑެތިޢާ އްދުތަކުގައެވެ
. ފަރުތަކުގެ ފުން އަދި ތިލަ ހިސާބުތަކުގަަައާއި ހޮރު ފަރުގައި ހުންނަ ، ވައްތަރުގެ ފާނައަށް ކަމުދަނީ ފަރުތަކުގެ ތަފާތު ހިސާބުތަކެވެ

މީޓަރާއި ދެމެދު ފުންމިނެއްގައި  200މީޓަރާއި  0އާންމުގޮތެއްގައި  ،ތަކުގައި، އަދި ފަރުތަކުގެ ބޭރު އަދި އެތެރެ ކަންކަންމަތީގައި
. ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު މިއައްވުރެން ފުނުގައިވެސް އުޅޭކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައ . ިވެފާނައިގެ ބާވަތްތައް އުޅޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ އެވެ

. ތަފާތު ދިރާސާތަކުގެ  50މީޓަރާއި  5އަދި މީގެތެރެއިން ގިނަބާވަތްތައް އުޅެނީ  މީޓަރާއި ދެމެދުގައިކަން ދިރާސަާތކުން ދައްކައެވެ
. 2  ގެ ތާވަލް 3 އަލީގައި ފާނައިގެ ބާވަތްތައް އުޅޭ ސަރަހައްދުތަކާއި ފުންމިންތައް، އެޕެންޑިކްސް   ގައި އެވަނީއެވެ

   



-4 - 

  ކުރެވިފައިން މަދަށް ތަރުތީބުބޭރުކުރެވޭ ޢަދަދަށާއި އެއިން ލިބުނު ޢާމްދަނީއަށް ބިނާކޮށް ފާނައިގެ ބާވަތްތައް ގިނައި  .2ތާވަލު 

 ތަރތީބު ކުރެވިފައި އަށް ބިނާކޮށްޢާމްދަނީލިބުުނ ބިނާކޮށް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިޢަދަދްަށބޭރުކުރެވުުނ    

 ރޭންކް ފިނިކޮށްގެން ދިރުވައިގްެނ  ފިނިކޮށްގްެނ  ދިރުވައިގެން

 ކަސް ފާނަ  މަސް ފާަނ   ކަސް ފާނަ   މަސް ފާނަ 1 

 ކުލައޮޅު ފާނަ  ކަނޑުހާ   އޮޅު ފާނަ  ގިނިމަސް ފާަނ 2 

 ދޮންއޮޅު ފާނަ  ތިއްޖެހި ފާަނ  ކުލައޮޅު ފާނަ  ބޯޅަޖެހި ފަާނ 3 

 މުޑުު ފާނަ  ގިނިމަސް ފާަނ  ކޮވެލި ފަާނ   ކަނޑުހާ 4 

 އަސްދާނު ފާނަ  ދޮންއޮޅު ފާނަ  ދޮންއޮޅު ފާނަ  ތިއްޖެހި ފާަނ 5 

 ފިިއްޖެހި ފާނަ  ކަސް ފަާނ   މުޑުު ފާނަ  ކޮވެލި ފާނަ 6 

 ކޮވެލި ފާނަ  ގިނިމަސް ފާަނ  ދޮންއޮޅު ފާނަ 7 

 ބޯޅަޖެހި ފާނަ  މަސް ފާނަ   އޮޅު ފަާނ 8 

 އޮޅު ފާނަ  ބޯޅަޖެހި ފާނަ    ކަނޑުރަތްހާ 9 

 ކުލައޮޅު ފާނަ  އަސްދާނު ފާަނ  ކުލައޮޅު ފާަނ 10 

 ކަނޑުރަތްހާ   ފިިއްޖެހި ފާނަ  ފިިއްޖެހި ފާނަ 11 

 އަސްދާނު ފާނަ    ކަސް ފަާނ 12 

 ފިިއްޖެހި ފާނަ    އަސްދާނު ފާނަ 13 

 ކުލަ ފާނަ    ލައް ފާނަ 14 

 ލައް ފާނަ    ކުލަ ފާނަ 15 

 ރަތްގަޅި ފާނަ    ދޮންނޫ ފާަނ 16 

 ދޮންނޫ ފާނަ    ރަތްގަޅި ފާނަ 17 

  

  ފާނަ މަސްވެރިކަމާއި ފާނަ ބިސްދޫކުރާ ދުވަސްވަރުތައް 2.4

ލޫމާތު ލިިބިފައިވާ މިންވަރު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިކަމަށް ޢުފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ މަ ފައިވާދިގުމުއްދަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެ
. ނަމަވެސް މަސްވެރިންގެ ވާހަކަތަކުން ދޭހަވާގޮތުގައި އިރުވައި  އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ބަޔާންކުރުމުގައި ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިވެއެވެ

މުން) ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން މޫސުމުގައި (އުޑުމަތި ސާފުވެ، ކަނޑު މަޑުވެ، ފަރުތަކުގެ ކިލަނބުކަން ކުޑަވެ އަޑި ފެނުން ފަސޭހަވު
) މިނރަ . ފާނަ މަސްވެރިކަން ކުރާ ގޮތަކީވެސް (އެރިގެން ނަނުފައްތައިގެން . ގަޅުކަމަށްވެއެވެ ކަމުގެ ސަބަބަކަށްވުން އެކަށީގެން ވެއެވެ

.   މިއާއި ޚިލާފަށް ހުޅަނގު މޫސުމުގައި މަސްވެރިކަން ދަށް ކަމަށް ރިޯޕރޓް ތަކުން ދައްކައެވެ

. އާރ. ސީ ގެފަރާތުން ފާނަ ބިސް ދޫކުރަން ޖަމާވާ ޖަމާވުން ދިރާސާކުރެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި މިކަން ހިނގާ  އެމް
. ނަމަވެސްޞީރު ތަފްދުވަސްވަ  އެންމުގޮތެއްގައި ކަޅު ޮފޢާގޭގޮތުގައި މަސްވެރިންގެ ރިޕޯޓް ތަކުން އެނ ލްކޮން ބަޔާންކޮއްދޭން ދައްޗެވެ

. އަދި ޖަމާވާ ވަކި އެއާއި ހަނދު ފޮ  ށްއިވީނަމަވެސް އަބަދު އެއްތަނަކައްސަ ތަންތަން ހުރިކަމުގަޚާގައި ބިސް ދޫކުރުމަށް ފާނަ ޖަމާވެއެވެ
. މިހެން ކަންހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް ވަކިން ޖަމާނުވާކަ އްސަގޮތެއްގައި ދެ މޫސުން ބެދޭ ދުވަސްވަރަކީ، އެހެން ޚާންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 .   މަސްމަހާ އަޅާބަލާފައި ގިނަ ޢަދަދަކަށް ފާނަ ބިސްދޫކުރުމަށް ޖަމާވާ ދުވަސްވަރެއްކަމަށް މަސްވެރިން ބުނެއެވެ

ދުތަކަށް ބަލާލާއިރު އަހަރު ދުވަސްތެރޭގައި މަސްވެރިކަމަށް އަންނަ ޢަދައި ފާނަ އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވިފައިވާ އަހަރުދުވަހުގަ 05ފާއިތުވެދިޔަ 
:  ކުލައިން). އެކްސްޕޯރޓް އެންމެ ދަށްވެފައިވާ ދުވަސްވަރު (ރަތ01ްބަދަލާއި އެކްސްޕޯރޓަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ފެނެއެވެ (ޗާޓު

) އެއީ މި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ރޯދަމަހާ ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން ފާނަ މަސްވެރިކަން ހުއްޓާލާފައިވާ ދުވަސްވަރުކަން ފާހަ ގަ ބޮޅުއެޅިފައި
.  އަދި މި ޗާޓުން ފެންނަން އޮތް ގޮތުގައި ހުރިހާ އަހަރެއްގައިވެސް މަސްވެރިކަން އެންމެ ރަނގަޅީ އަހަރުގެ  ކޮށްލަން ޖެހެއެވެ

. އަދި ދެވަނައަށް މަަސްވެރިކަން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ފުރަތަމަ . ސަބަަބކީ އިރުވައި މޫސުންކަމަށް ވާތީކަމަށް ލަފާކުރެވެެއެވެ ކޮޅުއެވެެ
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. މިދުވަސްވަރު ރަނގަޅުވާން ދިމާވާ ސަބަބަކީ ދެމޫސުން ބެދޭ ދުވަސްވަރަށްވެފައި ސްވަރު ދިމާވަނީ ޖޫން އަދި ޖުލައިދައްކާ ދުވަ  ،އަށެވެ
.އެންމެ   ގިނައިން ބިސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ފާނަ ޖަމާވާ ދުވަސްވަރުކަމަށްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ

  
  އަހަރުުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ މަހަކު ފާނަ ބޭރުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު 5ވޭތުވެދިޔަ   .1ޗާޓް 

 

  ފާނަ މަސްވެރިކަން ކުރެވޭ ތަފާތު ގޮތްތައް 2.5

. ކުރީގައި ކުދި ބޮއްުކރާ އަދި ސްފަފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ކުރާގޮތަށްވަނީ ތަފާތު ބަދަލުތަކެއް އައިވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި  އެވެ
ކުދި އިންޖީނުލީ ދޯނި ފަހަރުގައި، އަތޮޅުތެރޭގައި ނަނުފައްތައިގެން ކުރަމުން އައި މަސްވެރިކަން، މިހާރު ވަނީ އެތައް ތަނެއް 

. ދޯނިފަހަރު ބޮޑެތިވެ، މަސް ނައިސް ށްބުރާ ރަށަނއަ ،ވެރިކަމުގައި އަތޮޅު ދޫކޮށް އެހެން އަތޮޅުތަކަށްގޮސް، މަސްދަތުރެއްގައިފުޅާވެފައެވެ
. މީގެ ސަބަބަކީ ފާނަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފާނަ ސަޕްލައި  ހަފްތާ، ދެ ހަފްތާ ނުވަތަ މަސްދުވަސްވެސް ވާފަހަރު އާދެއެވެ

. މަސްވެރިކަން މިހާރު ކުރެވެނީ ކޮއްދިނުމަށް ފަސޭހައަކަށް، ކޮށިތައް އެޅިފައި ވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަސްވެރިކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމެވެ
. މިހެން އެރޭ އިރު އެރެނީ އެން ށްމޫދަ ށްއްދުތައް ކައިރިއަޙަގިރިތައް އަދި ތިލަތައްފަދަ ސަރަ، އިފަރުތަކާ އެރިގެން ފައްތާނަނުގައެވެ

 . ނަނުފައްތައިގެން ފާނަ ބޭނުމަށްފަހު  ށްއިގެ ކައިރިއަނަނައެއް ފެނުމުން އެންޖަހާފައި ފާފާއަޅާފައިހުންނަ ބާސްކެޓެއް ހިފައިގެންނެވެ
ލުމަށްފަހު ކުރިން އެރިގެން ނުބަލާއޮތް ށްބާސްކެޓް ހުސްކޮ ށްޏަނަގާ ބާސްކެޓަށް ލައެވެ. އަދި ބާސްކެޓް ފުރުމުން ދޯނި ގެނެސް ދޯން

ގެންދެއެވެ. ދޯނީގައި އެކަކު ނުވަތަ ދެމީހަކު  އަށްނެވުނު ގޮތަށް މަސްވެރިކަން ކުރިއްދަކަށް އަނެއްކާވެސް އެރިގެން އިސްވެ ދެންޙަސަރަ
ތިބެފައި އެހެން އެންމެން މަސްބޭނުމަށް މޫދަށް ފައިބާއިރު އެކިމީހުން ފައިބާނީ އެފަހަރު މަސްވެރިކަން ކުރާސަރަޙައްދެއްގެ އެކި 

. އަދި ބަހިސާބު . މީއި ވަރަށް އްފަހަރު އެކަކު އަނެކަކާ ވަރައެތަކަށެވެ ށް ދުރުގައި ދޯނި ކިރިޔާ ފެންނަހިސާބުގައިވެސް އެރިތިބެއެވެ
. ނަމަވެސް މިގޮތަށް މި މަސްވެރިކަން ކުރުމުން ބާނަން ބޭނުންވާ ވަކ ި ނުރައްކާތެރިކަމެއް ކަމުގައި މަސްވެރިންވެސް ފާހަގަކުރާކަމެކެވެ

ތުވެސް ޞަލުމުގެ ފުރުށްބާނަން ބޭނުން ނުވާހިނދެއްގައި ނުބާނާ ދޫކޮ އްސަކަމެއް ދެވި، ކުދި ފާނަޚާވައްތަރުގެ މަސްތައް ބޭނުމަށް 
ފާނައިގެ ސްޓޮކަށް ހީނަރުކަމެއް  ،ރާވާ ހިންގިގެން ފާނަ މަސްވެރިކަން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަނީނަމަ ،ޔަސްކަމުގައިވި ބޮޑުވެގެންދިޔަ

. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ފާނައިގެ މަސް ވެރިކަމަށްއައި ބަދަލުތައް ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ރިވިއުގައި އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ
 .)1 އެޕެންޑިކްސްލް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ (ޞީތަފް
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  ުފާނަމަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ މަޢުލޫމާތ 2.6

ރަށެއްގައި ފާނަ  25އަތޮޅެއްގެ  10އަތޮޅުއޮފީސް ތަކާއި ރަށުއޮފީސް ތަކުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ 
. މީގެ ތެރެއިން  149މަސްވެރިކަން ކުރާ  . ފާނާއިގެ މަސްވެރިކަމުގެ  8އްމުކޮށް ފާނަމަސްވެރިކަން ކުރަނީ ޢާދޯނި އޮވެއެވެ ރަށެއްގައެވެ

. މްޤަވާއިދުން ލިބިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި މަސްވެރިކަމުން ލިބިދޭ އަސްލު އާ އްތިޞާދީ ހިސާބުތަދި އިޤްއަ ޢީއިޖުތިމާ ދަނީ ނޭގެއެވެ
ހޯދިފަައިވަނީ ފާނަމަސްވެރިކަމުގެ ދަތުރުތަކުގައި މަސްވެރިންގެ އަތުން ލިބިފައި ހުރި  ނީމިރިޕޯރޓަށް މަސްވެރިންގެ އާމްދައެހެންކަމުން 
. މި ކުރެވުނު ދިރާސާގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން އެވްރެޖް ކޮށް ކޮންމެ މަސްދޯންޏެއްގައި  މަޢުލޫމާތުގެ  7މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެެ

. އެހެންކަމުން މި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތު .  1043މުޅިއެކު  ގައިމަސްވެރިންތިބެއެވެ މަސްވެރިން ފާނަ މަސްވެރިކަން ކުރެއެވެ
. މި ދިރާސާތައް ދްައކާގޮތުން އެވްރެޖްކޮށް ކޮންމެ ދޯންޏަކަށް މިގެތެރެއިން ޢާއްމުގޮތެއްގަ އި ފާނަ މަސްވެރިކަން ކުރަނީ މަދު ބައެކެވެ

. އެހެންކަމުން އެވްރެޖްކޮށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ކޮންމެ ދޯންޏަކަށް  5000މަސްވެރިކަންކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް   133000ރ. ލިބެއެވެ
. ރ. (މަސްވެރިކަން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް   ޚަރަދުވާ ފައިސާ އުނިނުކޮށް) ލިބެއެވެ

. މި  7ޓް ކުރާ ރސްޕޯކްމިހާރު ރާއްޖޭގައި ފާނަ އެ ކޮށި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދު ތަކުގައި  17ފަރާތުގެ  7ކުންފުނި އޮވެއެވެ
. މި ކޮށިތައް ބެހެއްޓިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ފާނަމަސްވެރިކަމުގެ ރިވިއު ގައި ތަފް . ޞީބެހެއްޓިފައިވެއެވެ ލްކުރެވިފައިވާނެއެވެެ

ކޮށިތައް ބެހެއްޓިފައި ނެތް  ،ޓް ކުންފުނިތަކުގެ މަސްނަގާ ދޯނިތައްރގަޅު ދުވަސްތަކުގައި މި އެކްސްޕޯނފާނަމަސްވެރިކަން ރަ
.  އެސަރަޙައްދުގެ މަސްވެރިންގެ އަތުންއްދުތަކަށް ދަތުރުކޮށް ޙަސަރަ ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 2005އިން  އެމް. އާރ. ސީމަސްގަނެއެވެ

.ށްފާނަކޮ 11ގައި ފާނަމަސްވެރި ކަމުގެ ދިރާސާކުރި އިރު ރާއްޖޭގައި އޮތީ  2004އަދި  2003ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން    ޓެވެ

  
ލިބުނު އާމްދަނީ (ރަތްކުލަ)، ކަޅު)، ދިރުވައިގެން ބޭރުކުރެވުނު ފާނައިން (މްދަނީ: ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާފާނަމަސްވެރިކަމުން ލިބިފައިވާ   .2ޗާޓް 

  ފިނިކޮށްގެން ބޭރުކުރެވުނު ފާނައިން ލިބުނު އާމްދަނީ (ނޫ ކުލަ)

. އާއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ފާނަ ބޭރުކޮށްގެން ލިބޭ ޖުމްލަ  2ޗާޓް   1994މްދަނީ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަހަރުން އަހަރަށް ބަދަލުވެފައެވެ
. ބަދަލު އިސްފައިވަނީއަ އަހަރުން އަހަރަށް ށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވުމަށްފަހު 1995އިން  ގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގެ 2000ވަމުންނެވެ

. ހަމައެއާއިއެކު ދިރުތެެރޭގައި ދަށަށްދިޔަ މި އާމްދަނީ މިހާރު ދަނީ މަތި އިގެން ބޭރުކުރެވުނު ފާނައިން ލިބޭ އާމްދަނީ ވަރަށް ވަވަމުންނެވެ
.  އެވެ. ނަމަވެސް ފިނިކޮށްގެންއިވެބޮޑަށް ދަށްވެފަ   ބޭރުކުރެވޭ ބާވަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަނީ އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރު ވަމުންނެވެ
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 ލަތުޙާފާނައިގެ ސްޓޮކްގެ  .3

  ލަތުޙާކުރީގެ  3.1

އެންމެ ފާނައިގެ ޢަދަދު ހޯދުމަށްޓަކައި މޫދަށްއެރިގެން ދެގެތުމަށާއި ލަތު ޙާރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފާނައިގެ ބާވްތަކުގެ އާބާދީގެ 
 Sluka).ގައި ކ.ގާގަނޑު އަދި ތ.އޮޅުގިރީގައެވެ 1993ފުރަތަމަ ދިރާސާއެއް ކުރެވިފައިވަނީ  &  Reichenbach,  1996)  

. މިދިރާސާގެ ނަތީޖާއަށް  މިދިރާސާގައި ސާރވޭ ކުރެވިފައިވަނީ ފަރުތަކުގެ ބޭރު އުރަފަށުގަޔާއި، ފަރުމަތީ އަދި ތިލަ ފަރުުތަކުގައެވެ
. އެހެންނަމަވެސް ކަސް އަދި އޮޅުފާނައިގެ ބާވަތްތައް ފެނިފައިވަނީ ވަރަށް  ބަލާއިރު ކޮވެލި އަދި މަސްފާނަ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ފެނިފައިވެއެވެ

 . އްދުން ފެނުނު ފާނައިގެ ބާވަތްތަކަށް ޙަވަނަ އަހަރު ގާގަނޑުގައި މިސާރވޭ ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރެވުނު އިރު އެސަރަ 1997މަދުންނެވެ
ަ ކިވައެވްރެޖްކޮށް  ،ނަމަވެސްތުއައިސްފައި ވީއަދި ސައިޒްތަކަށް ތަފާ ފެންނަ ޢަދަދަށް ބަދަލެއްއައިސްފައިނުވާކަން ފާނަ ކުން ސަރަޙައްދަ

އަހަރުގެ ތެރޭގައި  4މިދިރާސާގެ ނިންމުމަކަށްވީ އެސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ފާނައިގެ ސައިޒަށް  .(Sluka, 2000) ފައިވެއެވެެށްފާހަގަ ކޮ
. މީގެ އިތުރުން  ބަދަލުއައިސްފައިވަނީ ގައި ކުރެވުނު ދިރާސާގައި އޮޅުފާނައިގެ އެއްވެސް  1997މަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ
. އޮޅުފާނައިގެ ބާވަތްތަަކަކީ ދިރުވައިގެން ބޭރުކުރޭވޭ ފާނައިގެގޮތުގައި ށްއްދުން ފެނިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކޮޙަބާވަތެއް އެ ސަރަ ފައިވެއެވެ

 . ގައި ކުރެވުނު ސާރވޭގައި އޮޅުފާނައިގެ ބާވަތްތައް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ފެނިފައިނެތް ކަމުގައި ވިއަސް،  1993އަގު ހުރި ފާނައެކެވެ
.ޢާމަދުމަދުން   އްމުގޮތެއްގައި ފެނިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

ގެ އަހަރުތަކުގައި ވަނީ 1990ޕްރޮގްރާމްތައް ރާއްޖޭގައި  ލަތު ދިރާސާ ކުރުމުގެޙާލަތު އަދި ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ޙާފާނައިގެ ސްޓޮކްގެ 
 Van Der)ފެށިފައެވެ  Knaap  et.  al  1991,  Anderson,  et.  al.  1992,  Shakeel  . މިގޮތުން މެރިން ރިސާރޗް (1994

ޖްމަންޓް ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒް ކުރެވުނުނަމަ ރާސާގެ އަލީގައި ހުށަހެޅުނު މެނޭވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ދި 1994ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން 
. އަދި އެއަށް ފަހު  ވަނަ އަހަރު މެރިން ރިސާރޗް  2005ފާނައިގެ ސްޓޮކް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެެއްގައި ހިފެހްެއޓުމަށް އެހީތެރިވެދިނީހެވެ
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް  ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ނެރުނު ފާނަމަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ރިޕޯރޓެއްގައިވެސް މިމަސްވެރިކަން

. މީގެ އިތުރުން ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ދުވަހު ރެކޯރޑް (Sattar and Adam 2005)އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައި ވެއެވެ 
. އްވެސް މިރިޕޯބެލެހެއްޓުމަށް އެއިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ނިޒާމްގައި ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަ ރޓުގައި ފާހަަގކޮށްފައި ވެއެވެ

ލަތުގެ އިތުރުން ޙާގައި ނެރެވުނު ރިޕޯރޓްތަކުގައި އެދުވަސްވަރު ކުރެވެމުން ދިޔަ ފާނަމަސްވެރިކަމުގެ  2005އަދި  1994
މަސްވެރިކަން ކުރެވެމުން ދިޔަ ގޮތާއި، މަސް ވިއްކާ އެކްސްޕޯރޓކުރުމުގައި ކަންތައް ހިނގާގޮތަށް ވަރަށް ތަފްޞީލްކޮށް 

. ބަ   ލާލާފައިވެއެވެ

 މިންވަރު ވަނީ ހޯދިފައެވެ ފާނަ އެންމެ ގިނައިން ބޭނޭނެ ،ނުވެގައި ތައްޔާރުކުރެވުނު ރިޕޯރޓްގައި ފާނައިގެ ސްޓޮކަށް ގެއްލުން 1994
(Shakeel,  )، އ. އަދި ލ. އަތޮޅުގެ ތިލަ  1990. މި ޢަދަދު ހޯދިފައިވަނ (1994 ގެ ކުރީކޮޅު ށ. ކ. އަތޮޅު (އުތުރުބުރި

ގަޔާއި، އަތޮޅުގެ އެތެރެވަރީގަޔާއި އަތޮޅުގެ ބޭރުއުރަފަށުގެ ފުން ހިސާބުތަކުގައި ކުރެވުނު ދިރާސާތަކުން ނެގުނު މަޢުލޫމާތުގެ ފަރުތަކު
. މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާއިން ދެއްކިގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފަރުތަކުން އެވްރެޖްގޮތެއްގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް   1800މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ

) ފާނަ، ފާނައިގެ ސްޓޮކަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއްކުރުމެއްނެތި ނެގޭނެއެވެ ޓަނުގެ " ގެ ދަށުން   . (އިތުރު ތަފްޞީލް "ސަސްޓޭނަބަލް ޔީލްޑް

.އެން ގެ އެހީގައި ކުރެވުނު ދިރާސާއެއްގައި ފާނައިގެ އާބާދީގެ  1998 .ސީ .ޔޫ ލަތުދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން އެކި ޙާވަނަ އަހަރު އައި
. މިސާރވޭތައް ކުރެވިފައިވަނީ ވ.ސަރަޙައްދުގައި ފާނަ  )،  ،ދިރިއުޅޭ މިންވަރު ހޯދުމަށް ސާރވޭތަކެއް ކުރެވުނެވެ ކ. (އުތުރާއި ދެކުނު

. މިސާރވޭގައި މަހުގެ ޢަދަދު ގުނިފައިވަނީ ކަނޑައެޅުނު ވަކި ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި އަދި ގޮއިދޫ ،ބ.  500ގާތްގަޑަކަށް  ،އަތޮޅުގައެެވެ
.އަކަމީޓަރު ގެ އޭރިއާއެއްގަ   އެވެ
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މީޓަރުގެ  0-25ވަނަ އަހަރު ފެށުނު "ފިޝް ވޮޗް" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެކި ބާވަތުގެ ފަރުތަކުގައި،  2010މީގެ އިތުރުން 
. މިގޮތުން މިހާތަނަށް ސާރވޭ ކުރެވިފައިވ ަނީ ފުންމިނުގަައި ހޮވާލެވިފައިވާ ފާނައިގެ ބާވަތްތައް ފެންނަ މިންވަރު ދިރާސާކުރަން ފެށުނެވެ

. ، ބ.، ގއ.   ހއ. އަދި މާލެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީގަައެވެ

  
(ރަތް ކުލަ) ގައި ކުރެވުނު ސާރވޭއަށް ބިނާކޮށް ސާރވޭކުރެވުނު ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފާނަ ފެނުނު  2010(ކަޅު ކުލަ) އަދި  2008  .3ޗާޓް 

  މިންވަރު 

. އަދި އެންމެ ގިނައިން އްމުގޮތެެއްގައި ފެނިފައިވަނީ ޢާދިރާސާއިންވެސް  2އިން ފެންނަގޮތުގައި  3ޗާޓް  އެއް ބާވަތްތަކެއްގެ ފާނައެވެ
 . :ޞީގެ ދިރާސާގެ ނަތީޖާއަށް ތަފް 2010ފެނިފައިވަނީ މަސް ފާނައެވެ   ލްކޮށް ބަލާލައިފިނަމަ ތިރީގައިވާ ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ

 %) ަ42ކޮވެލިފާނަ (%) އަދި 47ކަނޑުހާ (% ،)63އެންމެގިނައިން ފެންނަ ފާނައިގެ ބާވަތްތަކަކީ މަސްފާނ.(  

 ިދިރުވައިގެން ބޭރުކުރެވޭ ކަމަށް ރިޕޯރޓްކުރެވިފައިވާ މުޑުފާނަ  ،މިހާތަނަށް މޫދަށްއެރިގެން ކުރެވުނު އެއްވެސް ދިރާސާއެއްގައ
. . މިއީ އެސޮރުމެން އުޅޭ ފުންމިނުން ކަމަށްވުން އެކަށީގެންވޭ   ފެނިފައެއްނުވޭ

 ްބޭރުކުރެވޭ ލިބޭމުޑުފާނައިގެ އިތުރުން ދެން އެންމެ މަތީ އަގެއ/ ނީ ކަސްފާނަ އަދި ކުލަ ފާނަ ފެނިފައިވަ އަދި ގިނައިން ބޭނޭ
. އަދި އްމުގޮތެއްގައި ފެނިފައިވަނީ މަސްވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެއިފައިވާ ފަރުތަކާއި ޚިލާފަށް ޢާ ވަރަށް މަދު ޢަދަދަކަށް

. މިއިން ދޭހަކޮށްދެނީ މަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުން މިބާ . ރިސޯރޓްތަކުގެ ފަރުތަކުން   ވަތްތަކުގެ އާބާދީއަށް އަަސރުކޮށްފައިވާކަން

  ެސްވެރިކަމަށް ދަދުވެސް މަޢަހަމަ މިދިރާސާއިން ދެއްކިގޮތުގައި ރިސޯރޓްތަކުގެ ފަރުތަކުން ފެންނަ އޮޅުފާނައިގ
. ހަމައެފަދައިން ރިސޯރޓްތަކުގެ ފަރުތަކުން  7ދަދަށްވުރެ ޢަފަރުތަކުން ފެންނަ އޮޅުފާނައިގެ  ހުޅުވާލެއިފައިވާ ގުނަ އިތުރެވެ

ގުނަ  3.6ދަދަށްވުރެ ޢަދަދު މަސްވެރިކަމަށް ހުޅުވިފައިވާ ފަރުތަކުން ފެންނަ ކުލައޮޅުފާނައިގެ ޢަފެންނަ ކުލައޮޅުފާނައިގެ 
 ).4އިތުރެވެ (ޗާޓް 
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ފާނައިގެ ބާވަތްތައް ރިސޯރޓަކުގެ ފަރުތަކުންނާއި (ނޫކުލަ)، ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ކަނޑުގެ އްމުގޮތެއްގައި ބޭރުކުރެވޭ އަގު ބޮޑު ޢާ  .4ޗާޓް 
) ފެނުނު މިންވަރު (  )2010ސަރަޙައްދުތަކުން (އޮރެންޖް ކުލަ) އަދި މަސްވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުން (ފެހި ކުލަ

  

  ބަޔޯމާސް 3.2

ގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގެ 1990ބަޔޯމާސް އަދި ސަސްޓޭނަބަލް ޔީލްޑް އެންމެ ފުރަތަމަ ހޯދިފައިވަނީ ހިރާއްޖޭގެ ފާނައިގެ ސްޓޮކްގެ ދިވެ
) ކުރެވުނު  3ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަމުގެ ގޮތުން ނެގޭނޭ ބާވަތްތައް ހޯދުމުގެ ގޮތުން  އަތޮޅެއްގައި (ށ، އ، އަދި ލ އަތޮޅު

ގެ ފަށުއަދި ބޭރުއެތެރެވަރީގައި . މިދިރާސާގައި އަތޮޅުގައި ލޭނުއަޅައިގެ އަތޮޅު (Anderson et al, 1992)ދިރާސާތަކެއްގެ އަލީގައެވެ 
މ.) އަދި އަތުނަނު ބޭނުންކޮށްގެން އަތޮޅުތެރޭ އަދި ބޭރުގެ ތިލަ ހިސާބަުތކުގައި ހުންނަ  50-210ފުން ހިސާބުތަކުގައިވާ ފަރުތައް (

.40-50( ފަރުތައް    މ.) ސާރވޭކޮށްފައިވެއެވެ

ފުނު ބާވަތަތްކުގެ ތެރޭގައި ފަރުމަހުގެ ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފިލޮޅު، ރަތްމަސް އަދި މިސާރވޭގައި ހި
. ފާނައިގެ ބާވަތްތައް އެންމެ ގިނައިން ބޭނިފައިވަނީ ޢާގިނިމަހުގެ  އިލާގެ ބާވަތްތައް، ފާނަ، ހަނދި އަދި މިޔަރުގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ

). މިސާރވޭއިން ނެގުނު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަތޮޅުތަކުގެ އެތެރެވަރީގައި 10-30ވެ (މުޅި ޖުމްލައިގެ %ތިލަ ފަރުތަކުންނެ
. ނަމަވެސް ފާނަ އެންމެ ގިނައިން  ) އެއް ހޯދުނެވެ އަދި ބޭރުފަށުގެ ފުން ފަރުތަކުގައި ފާނަ އުޅޭ މިންވަރު (ނުވަތަ ފާނައިގެ ބަޔޯމާސް

ގުނު މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް އެސަރަޙައްދުތަކުގައި ފާނަ އުޅޭ މިންވަރު (ބަޔޯމާސް ނުވަތަ ސްޓޭންޑިންގ ން ނެބޭނުނު ތިލަ ފަރުތަކު
  .   ސްޓޮކް) އެހެން ސަރަޙައްދުތަކަށް ބޭނުންކުރެވުނު މެތަޑް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދޭގޮތެއްނުވިއެވެ

ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ  2011-2010ފާނައިގެ އެކި އެކި ބާވަތްތަކުގެ ބަޔޯމާސް ވަކި ވަކިން، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޯދިފައިވަނީ 
 . މިސާރވޭގައި މޫދުއަޑީގައި އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ މަހުގެ ދިގުމިންތައް، ފިޝްވޮޗް ސާރވޭއިން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ

. -ހުގެ ބަރުދަނަށް ބަދަލުކޮށްގެން (ލެންތުމަ ) ވަނީ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ބަޔޯމާސް ހޯދިފައެވެ ވެއިޓް ރިގްރެޝަން ޕެރަމީޓާރޒް ބޭނުންކޮށްގެން
 4މިނަތީޖާގެ އަލީގައި ސާރވޭކުރެވުނު ކޮންމެ ސަރަޙައްދަކަށް އެވްރެޖް ބަޔޯމާސްއެއް ހޯދުމަށްފަހު،  ސަރަޙައްދުންް 41މިގޮތުން 

  ). 3ބިނާކޮށް ފާނައިގެ ބާވަތްތަކަށް ވަކިވަކިން ބަޔޯމާސް ހޯދުނެވެ (ތާވަލް  ށްގެ މަޢުލޫމާތައަތޮޅު
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އަދި ހއ.  .އަށް ގއ.، ކ. (އުތުރު)، ބ 2011- 2010ފާނައިގެ އެކި ބާވަތްތަކުގެ އެވްރެޖް ބަޔޯމާސް (މަޢުލޫމާތު ނެގިފައިވަނީ   .3ތާވަލް 
  ސާރވޭ ދަތުރުން) 156ސަރަޙައްދެއްގައި ކުރެވުނު  41އަތޮޅުގެ 

ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގައި އުޅޭ 
ފާނައިގެ ޖުމްލަ ބަޔޯމާސް 

)513،4(ފަރުގެ އަކަކިލޯމީޓަރ:  

ކޮންމެ އަކަމީޓަރެއްގައި އުޅޭ 
ފާނައިގެ ބަޔޯމާސް (ގްރާމް) 

( /އަކަ ކިލޯމީޓަރު  (=ޓަން
  ބާވަތް 

1821.05  0.404   ބޯޅަޖެހި ފާނަ
278.56  0.062   ގިނިމަސް ފާނަ
2839.64  0.629  ފާނަ މަސް  

2202.14  0.488  ފާނަ ކޮވެލިި  

1300.31  0.288  ފާނަ ލަނޑާ  

358.86  0.080  ފާނަ ހުދުލައް  

47.70  0.011  ފާނަ ދޮންނޫ  

708.43  0.157  ފާނަ ކަސް  

225.48  0.050  ފާނަ ކުލަ  

155.19  0.034  ފާނަ އަސްދާނު  

638.97  0.142  ފާނަ އޮޅު  

1978.95  0.439  ފާނަކުލައޮޅު   

354.66  0.079  ނަދޮންއޮޅު ފާ  

153.75  0.034   ކަނޑުރަތްހާ
1959.27  0.434   ކަނޑުހާ

462.76  0.103 
ފާނައިގެ އެހެން 

 ބާވަތްތައް
15485.71  3.431   ޖުމްލަ

 25-30ޑާޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، އަދި  އިވަނީ ރިމޯޓް ސެންސިންގހޯދިފަ* ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގެ ޖުމްލަ އަކަ ކިލޯމީޓަރު އެންމެ ފަހުން 
  (Naseer & Hatcher, 2004)މީޓަރު ފުނުގައިވާ ފަރުތައް ހިމެނިގެން 

 2.8ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާއަކުން ދެއްކިގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ފާނައިގެ ބަޔޯމާސް އަކީ ކޮންމެ އަކަކިލޯމީޓަރަކަށް  2011
 Mclanahanޓަނުގެ ފާނައެވެ ( . މިދިރާސާ މިއީ ފިޝްވޮޗް ސާރވޭތަކުން ހޯދިފައިވާ ޢަދަދަށް ވުރެ ދަށް ޢަދަދެކެ ).2011 ވެ
.  4މ. ގެ  100ފަރެއްގައި  12އަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ  ކުރެވިފައިވަނީ މާލެ   ބެލްޓް ޓްރާންސެކްޓް އަޅައިގެންނެވެ

 

  ސަސްޓޭނަބަލް ޔީލްޑް 3.3

ތަކުގައި އުޅޭ މަހުގެ ބަޔޯމާސް ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުން މަހުގެ ސްޓޮކަށް ގެއްލުންނުދީ މަސް ނެގޭނޭ ރާއްޖޭގެ ތިލަފަރު
އުލު މިންވަރު (ނުވަތަ ސަސްޓޭނަބަލް ޔީލްޑް) ހޯދިފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުން (ރާއްޖޭގެ ފަރުގެ މާޙައުލާއި އެއްގޮތް މަާޙ

) މިގޮތަށް މަސް ނެގޭ މިންވަރަށް ބިނާކޮށެވެހިމެނޭ ސަރަޙައްދު  މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގެ. (Anderson et al 1992) ތަކުން
ޓަނު މަސް ނެގޭނޭކަމަށް  7000ޓަން މަސް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފަރުތަކުން އަހަަރކު  1- 2ކޮންމެ އަކަކިލޯމީޓަރަކުުން އަހަރަކު 

. މިޢަދަދު އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގެ ޖުމްލަ ސަރަޙައްދަކީ އެންމެ ފަހުން ހޯދިފައިވާ   4513ވަނީ އަންދާޒާކުރެވިފައެވެ
  ެ.(Anderson et al, 1992)އަކަ ކިލޯމީޓަރުކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ  3500ލޯމީޓަރުގެ ބަދަލުގައި އަކަކި
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ގައި ކުރެވުނު ސާރވޭގައި މަތީގައި ހޯދުނު ސަސްޓޭނަބަލް ޔީލްޑް ބޭނުންކޮށްގެން އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން ނެގޭނޭ ސަސްޓޭނަބަލް 1994
 :   ޔީލްޑް ވަނީ ތިރީގައިވާގޮތަށް އަންދާޒާކުރެވިފައެވެ

  ުޓަނު  811އަހަރަކު  –ތިލަ ފަރުތަކުން ނެގޭނެ މިންވަރ 

 ްޓަނު 959އަހަރަކު  –ވަރު އަތޮޅުގެ އެތެރެވަރިން ނެގޭ މިނ  
  ުޓަނު 62އަހަރަކު  -އަތޮޅުގެ ބޭރުއުރަފަށުގެ ފުން ހިސާބުތަކުން ނެގޭ މިންވަރ 

  ަޓަން 1800އަހަރަކު  –ޖުމްލ 

  
 ,.Anderson et al)ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ  "ކުލްބިކީ މެތަޑް"ގެ ސާރވޭގައި ފަރުމަހުގެ ސްޓޮކް އެސެސްމަންޓް ހެދިފައިވަނީ  1992

މިމަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ހޯދުނު ބަޔޯމާސް ވަނީ "ގަލަްނޑްސް  ފާނައިގެ އިންސައްތަ ހޯދުމަށްފަހުމިސާރވޭގައި ބޭނުން . (1992
" ބޭނުންކަޮށްގެން މެކްސިމަމް ސަސްޓޭނަބަލް ޔީލްޑް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރެވިފައެވެ    . (Shakeel, 1994)ފޯރމިއުލާ

  
ތަކުން އަންދާޒާ ކުރެވުނު ބަޔޯމާސްއިން ޕޮޓެންޝަލް ޔީލްޑް އަންދާޒާ ކުރުމަށް މިހާރު ހެދިފައިވާ ދިރާސާގައި ފިޝްވޮޗް ސާރވޭ

" އެވެ (ތަފްޞީލް ތިރީގައި). ކަޑީމާޒް އީކުއޭޝަން ބޭނުންކުރެވެނީ އެކްސްޕްލޮއިޓަޑް  ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ "ކަޑީމާޒް އީކުއޭޝަން
. އެއާ ޚިލާފަށް ގަލަންޑްސް ފޯރމިއުލާ ބޭނުންކުރެވެނީސްޓޮކަށެ . ވެ   އެކްސްޕްލޮއިޓް ނުކުރާ ސްޓޮކަށެވެ

 

ަކު ފާނައިގެ ބާވަތްތަކަށް ހޯދުނު މެކްސިމަމް ސަސްޓޭނަބަލް ޔީލްޑް (ކޮންމެ އަކަކިލޯމީޓަރަކުން ނެގޭނޭ ޓަންގެ ޢަދަދު އަދި ކޮންމެ އަހަރ
) ތާވަލް  .  4ޖުމްލަގޮތެއްގައި މުޅި ރާއްޖެއިން ނެގޭނޭ ޓަނުގެ ޢަދަދު ޖުމްލަ މެކްސިމަމް ސަސްޓޭނަބަލް  ފާނާއިގެގައި އެވަނީއެވެ

. މިއީ  2118ޔީލްޑްއެއްގެ ގޮތުން ހޯދިފައިވާ ޢަދަދަކީ އަހަރަކަށް  . މިއީ ކުރިން އަންދާޒާކުރެވުން ޢަދަދަށްވުރެ މަތީ ޢަދަދެކެވެ ޓަނެވެ
ދުތައްކަން މިތާ ފާހަގަކޮށްލުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޯދިފައިވާ ބަޔޯމާސް އަދި މެކްސިމަމް ސަސްޓޭނަބަްލ ޔީލްޑްގެ ޢަދަ

. އެހެންކަމުގައި ވިއަސް . އަދި މިމަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އިތުރު ދިރާސާތައް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ ، މުޙިއްމެވެ
. ނމިޢަދަދު ބޭނުންކުރުން ރަ ފާނަމަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކުގައި ބެންޗްމާރކްއެއްގެ ގޮތުން   ގަޅެވެ
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  އެވްރެޖް ބަޔޯމާސް*  MSY(  =0.5  *(F+M)( ކަޑީމާޒް އީކުއޭޝަން: މެކްސިމަމް ސަސްޓޭނަބަލް ޔީލްޑް

M   = ީ0.2ޤުދުރަތީ ގޮތުން މަރުވާ މިންވަރު (ފާނައަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވަނ*(  

  ުސީޝެލްސްގައި ހެދިފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި އަހަރަކު އިންސްޓަންޓޭނިއަސް ގޮތުން މަރުވާ ފާނައިގެ ރޭޓަކީ ކުލަ ފާނައަށް އަހަރަކ
    (Grandcourt, 2005) 0.28އަދި ކަނޑުހާއަށް އަހަރަކު  0.13

F  =ްގެ ސަބަބުން ހޯދިފައިވަނީ އެކްސްޕޯރޓް މަޢުލޫމާތަށް މަސްބޭނޭ ޢަދަދުގެ މަޢުލޫމާތު ނެތުމުމަރުވާ މިންވަރު ( މަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުނ
  )ބިނާކޮށް

މިކަމަށް އެކްސްޕޯރޓް މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރެވުނު ކަމުގައި ވިއަސް މަސްބޭނޭ ޢަދަދު އެކްސްޕޯރޓް ޢަދަދަށްވުރެ ގިނަވާނެއެވެ. 
މިޢަަދަދުގައި ނުހިމެނޭކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އެކްސްޕޯރޓްކުރުމުގެ ކުރިން ބޭނުމަށްފަހު މަރުވާ މަސް އަދި ކޮށީގައި މަރުވާމަސް 

ގަޑިއިރުގެ  24އަދި ކޮށްޓަށް ވިއްކުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ، 5-20ގެ ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުން މަސްބޭނުމަށްފަހު ދޯނީގައި 2005%
. އެހެންކަމުން ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި ބޭނޭ އަދަދު، އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ ޢަދަދަ 5-10ތެރޭގައި %  20ށްވުރެ %މަރުވެއެވެ

  އިތުރުވާނޭކަމަށް ލަފާކުރުމަކީ ކުށަކަށް ނުވާނެއެވެ.  

  ގައި ބޭރުކުރެވުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު (ފިނިކޮށްގެން އަދި ދިރޭފާނައިގެ ގޮތުގައި) 2010
           =065،234،1 (   (އެކްސްޕޯރޓް ޕްރޮފޯރމާއަށް ބިނާކޮށް

  ކިލޯ 0.77=   (Sattar& Adam, 2005)އެވްރެޖް ބަރުދަން 
  ޓަން 950އެހެންކަމުން ބޭރުކުރެވުނު ފާނައިގެ ޖުމްލަ ބަރުދަން = 

  ޓަން 1140ކަމަށް ލަފާކޮށް ޖުމްލަ ބޭނުން ޢަދަދު =  20ޖުމްލަ މަރުވީ %
F = ުބޭނުނު ޢަދަދ   

  ބަޔޯމާސް     
  =1140  
  15485      
  =0.0736  

  ) * އެވްރެޖް ބަޔޯމާސMSY  =0.5 ) *0.0736+0.2ްއެހެންކަމުން 
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އަށް ގއ.، ކ.  2011- 2010ފާނައިގެ ބާވަތްތަކަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ މެކްސިމަމް ސަސްޓޭނަބަލް ޔީލްޑް (މަޢުލޫމާތު ނެގިފައިވަނީ   :4ތާވަލް 
  ސާރވޭ ދަތުރުން) 156ސަރަޙައްދެއްގައި ކުރެވުނު  41(އުތުރު)، ބ އަދި ހއ. އަތޮޅުގެ 

  MSYރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުން ނެގޭނޭ 
(  (އަހަރަކު ނެގޭނޭ ޓަން

)513،4(ފަރުގެ އަކަކިލޯމީޓަރ:

MSY ްއަކަމީޓަރ/(ގްރާމ (
( /އަކަ ކިލޯމީޓަރު  (=ޓަން

 

 ބޯޅަޖެހި ފާނަ 0.055 249.12
 ގިނިމަސް ފާނަ 0.008 38.11
ފާނަ މަސް 0.086 388.46  

ފާނަ ކޮވެލިި 0.067 301.25  

ފާނަ ލަނޑާ 0.039 177.88  

ފާނަ ހުދުލައް 0.011 49.09  

ފާނަ ދޮންނޫ 0.001 6.53  

ފާނަ ކަސް 0.021 96.91  

ފާނަ ކުލަ 0.007 30.85  

ފާނަ އަސްދާނު 0.005 21.23  

ފާނަ އޮޅު 0.019 87.41  

ފާނަކުލައޮޅު  0.060 270.72  

ނަދޮންއޮޅު ފާ 0.011 48.52  

 ކަނޑުރަތްހާ 0.005 21.03
 ކަނޑުހާ 0.059 268.03

63.31 0.014 
ފާނައިގެ އެހެން 

 ބާވަތްތައް
 ޖުމްލަ 0.469 2118.45

 

 މަސްވެރިކަން ރާވާ ހިންގަންޖެހޭ ސަބަބުތައް .4

  ބަޔޮލޮޖިކަލް

  މަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ފާނައިގެ އާބާދީއަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރުން 4.1

 . ފާނައަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އުމުރު ދިގު، އަދި އުމުރުގެ ވަކި ހިސާބެއްގައި އަންހެން މަހަކުން ފިރިހެން މަހަކަށް ބަދަލުވާ ބާވަތެކެވެ
. ފާނަ  އްމުކޮށް ދިރިއުޅޭކަމަށް ފާހަގަ ޢާފާނައިގެ ދިގު އުމުރުގެ ސަބަބުން، ފާނައިގެ ބާވަތްތައް ފުރާވަރަށް އަރަނީވެސް ލަހުންނެވެ

.މީޓަރުގެ ފުންމިންތަކުގައި ވަރަށް އެކަހެރިކޮ 200 – 0ނީ ފަރުފަރާއި ގައު ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކުރެވެ ފާނަ ޢާއްމުގޮތެެއްގައި  ށެވެ
/ޑިނގާ ފަދަ  . ކައި ހަދަނީ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ މަހާއި ކަކުނި   ތަކެއްޗެވެ

ބާވަތެއްގެ  ވަކި ސަރަޙައްދުތަކަކަށް ޖަމާވާބިސްދޫކުރުމަށްޓަކައި ހަނދުފޮއި އަދި ކަޅުފޮއިގައި (ފާނައިގެ ބާވަތުގެ ގޮތުން)  ކީފާނައަ
. މިގޮތުން ފާނަ ޖަމާވާ ސަރަޙައްދުތަކަކީ ބައެއްފަހަރު އެސޮރުމެން ދިރިއުޅޭ ފަރާއި ވަރަށް ދުރު ހިސާބުތަކުގައި ހުންނަ  މަހެކެވެ

. އެހެންކަފަރުތަކަަށްވެސް މާދުރު ހިސާބެއްގައި އޮންނަ  ސަރަޙައްދުން ބޭރުވެ އްމުކޮށް އުޅޭޢާ މުން ވިހާ ދުވަސްވަރު އެސޮރުމެންވެއެވެ
. މިގޮތަށް ބިސްދޫކުރަން ފާނަ ޖަމާވާ ސަރަޙައްދުތަކަކީ މަސްވެރިންނަށް އާއްމުކޮށ ް ސަރަޙައްދަކަށް ދިއުމަށް ދިގު ދަތުރުތައް ކުރެއެވެ
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. އަދި މިފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި އެސަރަޙައްދުތަކުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބޮޑެތި އެނގޭ އަދި މަސްވެރި ކަމުގައި އަމާޒުކުރާާ ސަރަޙައްދުތަކެކެވެ
. މިސާލެެއްގެ ގޮތުން ބަލާފާހަގަ ކުރެވިވަނީ  ފާނަ ބާނާކަމަށް އްމު ޢާކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ކެރީބިއަންގައި ކުރިން  ފައެވެ

. ޢަ އްދުތަކުން ގިނަޙަރޫޕަރ، މިފަދަ ސަރަބާވަތެއްކަމުގައިވާ ނަސާއޫ ގް ދަދަކަށް ނެގުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ވަނީ ލިބުން މަދުވެފައެވެ
.  (Sadovy, 2002)ހަމަ އެފަދައިން އެސޮރުމެން ބިސްދޫކުރަން ޖަމާވާ މިންވަރާއި ސަރަޙައްދުތައްް ވަރަށް ބޮޑުތަން މަދުވެފައި ވެއެވެ

. ރުމެން ބިސްދޫކުރަން ޖަމާވާ ތަންތަނުން ގިނަ ޢަދަދަކަށް ބޮޑެތި ފާނަ ނެގުމުގެ ނަތީޖާމިއި އެސަރަޙައްދުގެ މަސްވެރިން އެސޮ އެވެ
. އެންތަމިބާވަތުގެ ފާނައަކީ ދިރޭ . ސީ . ޔޫ ގެ ރެޑް  .ކެތީގެ ނަސްލު ރްައކާކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައިވާ އައި

" ގެގޮތުގައި ހިމެ . މިކެޓެެގަރީގައި ހިމެނެނީ އެބާވަތެއް އުޅޭ މާހައުލަކުން އެބާވަތެެެއް ލިސްޓްގައި "އެންޑޭންޖަރޑް ނިފައިވާ ބާވަތެކެވެ
.   ނެތިގެއްލި ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާާ ބާވަތްތަކެވެ

ދެވޭ އަސަރު ވަރަށް ފާނައަކީ ދަހިކޮށް ކާ ބާވަތެއްގެ މަހްެއކަމުން މަސްވެރިކަމުގެ ނޭ ރުންމަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ސިފަތަކުގެ އިތު
)  ފަސޭހައިން ފާނައިގެ ސްޓޮކަށް . މިގޮތުން ވިހާ މިންވަރަށް ވުރެ ގިނައިން ބޭނޭ ކަމުގައި ވަނީނަމަ (ޚާއްސަކޮށް ބޮޑެތި ފާނަ ކުރެއެވެ

.  ރަތިބޭނީ ހަމައެކަނި ވިހާއުމުރުފު ބާކީ   އަށް ނާރާ ޅަ އަންހެން ފާނައެވެ

  ދަށަށްދާކަމުގެ ނިޝާންްތައްލަތު ޙާފާނައިގެ ސްޓޮކްގެ  4.2

ލަތު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށް ޙާއިން ފެށިގެން ކުރެވުނު ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައި ފާނައިގެ ސްޓޮކްގެ މިހާރުގެ  2010
. މިދިރާސާގެ ބައެއްގެ ގޮތުން މަސްވެރިންނާއި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި މަސްވެރިން ޚިޔާލުތަފާތުވިކަމުގައި ވިއަސް، ގިނަ  ގޮސްފައެވެ

ލަތު އަދި ފާނަ މަސްވެރިކަން، ޚާއްސަކޮށް ބޮޑު އަގު ލިބޭ، ދިރުވައިގެން ބޭރުކުރެވޭ ޙާމަސްވެރިންވެސް ބުނެފައިވަނީ ފާނައިގެ ސްޓޮކްގެ 
. މީގެ އިތުރުން މަސްވެރިން ފާހަގަކޮ ށްފައިވާ ގޮތުގައި ބާވަތްތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކުރެވޭ ފާނަ މަސްވެރިކަން ދަށަށްގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ

. އަދި ބޮޑު އަގު ލިބޭ ފާނައިގެ ބާވަތްތަކުގެ ބޮޑެތި ސައިޒްގެ ފާނަ މިހާރު ލިބެ ނީ މިހާރު ބޭނޭ ފާނައިގެ ސައިޒްވެސް ވަނީ ކުދިވެފައެވެ
 .   ހަމައެކަނި އެސޮރުމެން ބިސްދޫކުރަން ޖަމާވާ ސަރަޙައްދުތަކުން، އެދުވަސްވަރުއެވެ

ނަ ބަދަލު ބެލެންއޮތް ކަށް ނެގިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން ފާނަ ބޭނޭ މިންވަރަށް އަންތަރޑް ދިގުމުއްދަފާނަމަސްވެރިކަމުގެ ދުވަހު ރެކޯ
. މިގޮތުން މިމަޢުލޫމާތުން ދައްކާގޮތުގައި ދިރުވައިގެން ބޭރުކުރެވޭ ޢަގޮތަކީ އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ  ހަމައެކަނި ދަދުގެ މައްޗަށްް ބިނާކޮށެވެ
ދަށްވަމުން ދާއިރު، ފިނިކޮށްގެން ބޭރުކުރެވޭ ފާނައިގެ ޢަދަދު ދަނީ އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް  ދަދު އަހަރުން އަހަރަށްޢަފާނައިގެ 

. ތި). މިކަމުންވެސް ދޭހަވަނީ ދިރުވައިގެން ބޭރުކުރާ އަގު ބޮޑު ފާނައިގެ ބާވަތްތައް ލިބުން ދ5ައިތުރުވަމުންނެވެ (ޗާޓު   ވެފައިވާކަމެވެ

ކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެނެއެވެ ލަތު ދަށްވެފައިވާޙާސައިޒަށް ބަލާލުމުންވެސް ފާނައިގެ ސްޓޮކްގެ  ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނޭ ފާނައިގެ
ވަނަ އަހަރު  2010ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ދިރާސާގައި ފާނައިގެ އެކި ބާވަތްތަކުގެ އެވްރެޖް ދިގުމިނަށް ވުރެ  2005). 6(ޗާޓު 

. މިކަމުން ދޭހަ ކޮންްބާވަތްތަކަކު ހުރިހާ ،ދިގުމިންކުރެވުނު ދިރާސާގެ ނަތީޖާއިން ފެނުނު އެވްރެޖް   ދެނީށްވެސް ވަނީ ދަށްވެފައެވެ
. މިއީ މަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުން މަހުގެ އާބާދީއަށް 5ވޭތުވެދިޔަ  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފާނައިގެ ސައިޒްތައް ކުދިވެފައިވާކެމެވެ

. އަދި މެޢާ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އާބާދީ އިތުރުވުމުގައި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް  ނެޭޖްއްމުގޮތެއްގައި ކުރާ ވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރެކެވެ
  ދިމާވެދާނެ ކަމެކެެވ.  

ބޭނިފައިވަނީ އެސޮރުމެން  70ފާނައިގެ ސައިޒް ކުދި ވުމުގެ އިތުރުން، ފާނަ މަސްވެރިކަމުގައި މިހާރު ބޭނޭ ފާނައިގެ ތެރެއިން %
). މިހެންކަމުން ފާނައިގެ އާބާދީއަށް އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  4.3ފްސީލް ބިސްދޫކުރާ އުމުރުފުރައަށް އެރުމުގެ ކުރިންނެވެ (ތަ ގައި

. މީގެއިތުރަށްވެސް ބަދަލުތައް މަސްވެރިކަމުގެ  ފާނައިގެ ސްޓޮކަށް އައިސްފައިވާ ލިބުމުގެ ކުރިން އެސޮރުމެން މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނެއެވެ
 .   ދިރާސާ ިރޕޯރޓްގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ
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        އާއި ދެމެދު ފާނައިގެ ބާވަތްތައް ބޭރުކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ ޢަދަދު (ދިރުވައިގެންނާއި ފިނިކޮށްގެން ވަކިން) 1994 -  2010  .5ޗާޓް 

 ން)ު(މަޢުލޫމާތު ނެގިފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާރގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބު ފޮތްތަކ

 

 

 

 އްމުކޮށް ބޭނޭ ބާވަތްތަކުގެ ދިގުމިނަށް، މަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އައިސްފައިވާ ބަދަލު (މަސްވެރިކަން ފެށުމުގެޢާފާނަ މަސްވެރިކަމުގައި   .6ޗާޓު 
  ))2010 –  2011އަދި  2003މަސްވެރިކަން ފެށުމުގެ ފަހުން ބޭނޭ ފާނަ ( ،)1987 -1991ކުރިން ބޭނޭ ފާނަ (

 

ލަތުދަށްވެފައިވާ މިންވަރުން ދޭހަވަނީ ރާއްޖޭގެ ފާނަމަސްވެރިކަން ޙާމަތީގައިވާ ނަތީޖާތަކަށް ބިނާކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފާނައިގެ ސްޓޮކްގެ 
. އަދި ރަނގަޅަށް މެނޭޙިއްންގިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން މުހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ރާވާ ހި ޖް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ މުވެފައިވާ މިންވަރެވެ

.  ޙާމަސްވެރިކަމާއި ފާނައިގެ ސްޓޮކްގެ    ލަތު މިހާރަށްވުރެ ދަށަށް ދާނެކަމެވެ
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  ދަދެއް ނެގުންޢައުމުރުނުފުރާ ފާނައިގެ ގިނަ  4.3

. ގެ ފަރާތުން 2005 . އާރ. ސީ ކުރެވުނު ދިރާސާއިން ދެއްކިގޮތުގައި އެއަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އޮތް ފާނަ މަސްވެރިކަމުގައި  ގައި އެމް
. މިފަހަރުގެ ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައި މިޢަދަދު މިހާރު ވަނީ  ،އަކީ ފުރާވަރަށް ނާރާ 43ނެގުނު ފާނައިގެ % އަށް  70%ޅަ ފާނައެވެ

. ޢާއްމުކޮށް ބޭނޭ ބާވަތްތަކަށް ބަ އަށް އެރުމުގެ ކުރިންނެވެ ރަޢަދަދެއް ބޭނިފައިވަނީ އުމުރުފު ލާާއިރު، ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ބޮޑުއިތުރުވެފައެވެ
  ).5(ތާވަލް 

ވާ ފާނައިގެ ޢަދަދު އަދި އްމުގޮތެއްގައި ބޭނޭ ފާނައިގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އުމުރުފުރައަށް އެރުމުގެ ކުރިން ބޭނިފައިޢާ .5ތާވަލް 
  (%).އިންސައްތަ 

  

 

އަށް ވުރެ  50ބާވަތުގެ ފާނައިގެ ބޭނުނު ޢަދަދުގެ % 8ބާވަތުގެ ތެރެއިން  10އްމުކޮށް ބޭނޭ ޢާއިން ފެންނަގޮތުގައި  5ތާވަލް 
. އަދި ވަކިން މުބޭނިފައިވަނީ އެސޮރުމެން ފުރާވަރަށް އެރުމުގެ  ގިނައިން އްމުކޮށް ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ބޮޑު އަގު ޙިކުރިންނެވެ

ެރުމުގެ ލިބޭ، ދިރުވައިގެން ބޭރުކުރާ ބާވަތްތައް ކަމަށް ވާ ކަސް ފާނައާއި އޮޅުފާނައިގެ ބާވަތްތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ބޭނިފައިވަނީ ފުރާވަރަށް އ
. ރާ ފާނައިގެ ބާވަތްތަކުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްވެސް ދަނީ ފުރާވަރަށް އެރުމުގެ ކުރިން ހަމަ އެފަދައިން ފިނިކޮށްގެން ބޭރުކު ކުރިން ކަމެވެ
 .  ޖްމަންޓް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލުންްްނޭމިކަމަށް އެއްްވެސް މެ ދަދަކަށް ކުދި ފާނަ ބާނާއިރުވެސްްޢަމިހާ ގިނަ ބޭނެމުންނެވެ
  .  މުޙިއްމެވެ

 

  ބިސްދޫކުރަން ޖަމާވާ ސަރަޙައްދުތައް ހިމާޔަތްވެފައި ނުވުން 4.4

) ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފާނަ ޙަރާއްޖެގައި ފާނަ ބިސްދޫކުރަން ޖަމާވާ ސަރަޙައްދުތަކަކީ (ޚާއްސަކޮށް ކަސް އަދި އޮޅުފާނަ ޖަމާވާ ސަރަ އްދުތައް
. އެންއްމުގޮތެއްގައި އެސަރަޙައްދުތަކަކުން ޢާމަސްވެރިންނަށްވެސް އެނގޭ އަދި  . ސީ . އައި. ޔޫ  .މަސްވެރިކަން ކުރާ ސަރަޙައްދުތަކެކެވެ

އްދުތައް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު ދިރާސާއެއްގައި އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު މަސްވެރިންގެ ޙަރާއްޖޭގައި ފަރުމަސް ޖަމާވާ ސަރަ ގެ އެހީގައި
. އަދި މި އިންޓަރވި %87.5 ސަރަޙައްދެއް  175މިފަދަ  ކުން ނުކުތް އެއް ނަތީޖާއަކީއުތައަށް ފާނަ ޖަމާވާ ސަރަޙައްދުތައް އެނގެއެވެ

. މިފަދަ ސަރަޙައްދުތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމާއި މެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅިއްޖެނަމަ ވަރަށް ހިތ ި ފާހަގަވެގެން ދިއުމެވެ

 ނާާރާ %ފުރާވަރަށް   ފުރާވަރަށް ނާާރާ ޢަދަދު  ސާމްޕަލްގެ ޢަދަދު  ބާވަތް

74.32  932  1254   ގިނިމަސް ފާނަ

51.48  799  1552   ބޯޅަޖެހި ފާނަ

79.70  1947  2443   މަސް ފާނަ

8.52  120  1408   ކޮވެލި ފާނަ

96.38  479  497   ކަސް ފާނަ

13.37  56  420   އަސްދާނު ފާނަ

69.99  390  693   އޮޅު ފާނަ

98.85  1034  1046   ކުލަ އޮޅު ފާނަ

99.00  1878  1897   ދޮން އޮޅު ފާނަ

88.75  797  898   ކަނޑުހާ
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. އަދި މިކަމަކީ މިމަސްވެރިކަމު . ޙިގެ ދެމެހެއްޓެނިވިވަންތަކަމަށް އެހާމެ މުނަތީޖާތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުން އެކަށީގެންވެއެވެ އްމުކަމެކެވެ
. ޙިއައިއިރުު ރާއްޖޭގައި ފާނަ ބިސްދޫކުރެވޭ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރެއިން  މިހާތަނަށް   މާޔަތް ކުރެވިފަިއވަނީ މަދު ސަރަޙައްދެކެވެ

  ބޭނޭ ފާނައިގެ ތެރެއިން މަރުވާ މިންވަރު  4.5

. ގެ ފަ 2005 .އާރ.ސީ ރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯރޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފާނަ މަސްދަތުރެެއްގައި ވަނަ އަހަރު އެމް
. އަދި ކޮށްޓަށް ވިއްކުމަށްފަހު ފުރަތަމަ  5%-20ދޯނިމަތީ މަރުވާ ފާނައިގެ ޢަދަދަކީ ބޭނުނު ފާނައިގެ % ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  24އެވެ

މަހެއްގެ ތެރޭގައި  10%-30ދިރުވައިގެން ގެންގުޅޭ ފާނައިގެ ތެރެއިން %މަރުވެގެންދެއެވެ. އަދި ކޮށީގައި  5%-20އިތުރު %
 . . މިއީ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ބޭނުންނުކޮށް އުކާލެވޭނޭ ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފާނައެވެ   މަރުވެގެންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

  އިޤްތިޞާދީ ސަބަބުތައް

  އަދި ސަބްސިޑީ ލިބުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ފައިސާ ށްމަސްވެރިންނަ 4.6

ރު މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން ފެށުނުއި ޏްވަނަ އަހަރު މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރގެ ފަރާތުން ފާނަ މަސްވެރިކަން ދިރާސާ ކުރަ 2002
.  ދިނުމުގައިފައިސާ މަސްވެރިންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝަކުވާއަކީ އެކްސްޕޯރޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުން   އިވުނު ދިމާވާ ދަތިތަކެވެ

ް މަސްވެރިން އެދުވަސްވަރު ފާހަގަ ކުރިގޮތުގައި ކޮށްޓަށް ފާނަ ވިއްކާތާ އެތައްދުވަހެއް ފާއިތުވެގެންދާއިރުވެސް ބައެއް ކުންފުނިތަކުނ
. އަދި މަސްވެރިންނަށް ވަރަށް  . ނަމަވެސް، މިޝަކުވާ މިހާރު އެއްވެސް މަސްވެރިއަކު ނުކުރެއެވެ އިދުން ފައިސާ ވާޤަފައިސާ ނުލިބެއެވެ

 .   ލިބޭކަމަށް ބުނެއެވެ

 . ފަހަކަށްއައިސް މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އިވޭ އެއް ޝަކުވާއަކީ ސަބްސިޑީ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއާއި ގުޅޭގޮތުން އަންނަ ޝަކުވާތަކެވެ
މަސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިނުވާނޭ އެފަދަ ދަތިތައް  ،ވީމާ، މިފަދަ ޕްލޭންއެއް ހަދާއިރު މިފަދަ މައްސަލަތައްވެސް މިޕްލޭންގައި ހިމަނައި

. ޙިގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ބޭއްވުން މު  އްމުކަމަށް ފެނެއެވެ

  އިޖްތިމާޢި މައްސަލަތައް 4.7

މެދުގައި އަބަދުވެސް  ގެދާއިރާކަމަށްވާ މަސްވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ 2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރުތައް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ 
. މިގޮތުން ދިމާވާ ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިން މަސްބާނަން ތިބޭ ސަރަޙަ އްދުތަކުން މައްސަލަތަކެއް ވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ

. އަދި ގިނަ ފަހަރުރިސޯރޓްތަކުގެ ފަރުން މަސްބޭނުން ފަދަ މައްސަލަތަ އެމީހުން ފޮނުވާލުން، އަދި މަސްވެރިން އެޅޭ  އް ހިމެނެއެވެ
. މިކަން މިހެން ދިމާވަނީ މެކުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިންނަށް ވަރަށް ނޭދެވޭ އިހްޞާސްތަކެއް ކުރެވެފިޔަވަޅުތަ ޖްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ނޭއެވެ

. މިއާއިއެކު ގަވާޢިިދުތައް  ދީ،ޅަށް ކިޔާނގައެޅޭ ފިޔަވަޅު އެޅެނީ ކީއްވެކަން މަސްވެރިންނަށް ރަ އަންގައި ނުދެވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ
. ވީމާ މިފަދަ އޮންނަގޮތް ރަގަ ޅަށް ސާފުނުވުން އަދި ތަންފީޒް ކުރަން ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ނޭނގުންވެސް ސަބަބަކަށް ވެގެންދެއެވެ

. ޙިޕްލޭންއެއް ރޭވިގެންދާއިރު މިފަދަ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިކަންކަން ހައްލުކުރެވޭނޭ ގޮތްތައް ބެލިފައިއޮތުން މު އްމެވެ
ރާގައި އުޅޭ ގަޅަށް ކިޔާދިނުމުގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިންނަށާއި އެދާއިނވެރިންނަށް މިފަދަ ޕްލޭންއެއްގެ ބޭނުން ރަހަމަ އެފަދައިން މަސް
. ޙިސާފުކޮށް އެނގިފައިއޮތުން މު ންއްމުކަޙިވެރިކަމުގެ މުމިމަސް އެހެން ފަރާތްތަކަށް   އްމެވެ
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  އިދާރީ ހިންގުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް

  އި ގުޅޭ އެއްވެސް ޤަވާޢިދެއް ހެދިފައިނެތުންފާނަމަސްވެރިކަމާ 4.8

އަލީގައިވެސް ފާނަ މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް އެޅިދާނެ އެކި ފިޔަވަޅުތައް  ރެވުނު ދިރާސާތަކުގެމީގެ ކުރިން ކު
ު . ނަމަވެސެ މިހާތަނަށްވަނީ  ހުށަހެޅިފައެވެ . ފައެއްކުރެވިމިއިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ތަންފީޒް  އައިއިރު މީގެ އިތުރުން ނެތެވެ
. މިހާތަނަށްނޭމިމަސްވެރިކަން މެ ޖްކުރުމަށް އެޅުނު ނޭމަސްވެރިކަމެއް މެ ޖް ކުރުމަށް އެއްވެސް ޤަވާޢިދެއް ވެސް ހެދިފައެެއްނުވެއެވެ

. މިކަން މިހެން ދިމާވަނެީވސް ޙިކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލުން މުފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒްކޮށް މޮނިޓަރކުރުމުގައި މައްސަލަތަކާއި  އްމެވެ
. ވީމާ ނމިކަމުގައި ޝާމިލްވާ އެކި ފަރާތްތަކުގެ ރޯލް އެފަރާތްތަކަށް ރަ ގަޅްަށ ސާފުވެފައި ނެތުމުން ކަމަށްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ

. ޙިއްލުކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކެއް ބެލިފައިހުރުން މުމިމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް، ހަ   އްމެވެ

  ވަޞީލަތްތަކަކީ އަމިއްލަވަންތަ އެއްޗެއްކަމުގައި ނުދެކުން  4.9

މިހާތަނަށް ދިޔައިރު، ވަކި އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ކަނޑުގެ ބާވަތަކީ ހަމައެކަނި އެއަތޮޅުގެ މީހުން ބޭނުންކުރުމަށް 
. ނުވަތަ އެއަތޮޅެއްގެ މީހުން އެއީ އަމިއްލަވަންތަ ވަޞީލަތްތަކެއްކަމުގައި ދެކެކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްޗެ ފައިނުވާ އެއްޗެކެވެ. އްނޫނެވެ

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މަސްބޭނުން ހުއްދަ ކޮންމެ ސަރަޙައްދަކުންވެސް މަސްވެރިކަން  ،ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަމުގެ އުސޫލް އޮންނަ ގޮތުން
. އަދި މަސްވެރިކަން މެނޭޖް ކުރުމުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަމުގައި   ރަކާތްތެރިވުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރެވިފައިވަނީޙަކުރެވިދާނެއެވެ

. އެހެންކަމުން ފާނަ މަސްވެރިންނަށްވެސް އެއްއަތޮޅަކުން ފާނަ ލިބުްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ނެވެ
. އަދ ލިބުން ހުއްޓުމާއިއެކު އެހެން އަތޮޅަކުން މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ  ހުއްޓެންދެން އެއަތޮޅަކުން މަސްވެރިކަން ކުރެވިދާނެއެވެ

. މީގެ ސަބަބުން އަވަަ . ގެންދެެޅިށް ބާރުއެރުމަހަށްް ފާނައިގެ ސްޓޮކް ހުސްކުފުރުޞަތުއޮވެއެވެ   އެވެ

  ރާއްޖޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިޝަރީ ރިޒާރވްސް ގެ ކުދިކަމާއި އެތަންތަން ތަންފީޒް ނުކުރެވުން 4.10

 ފިޝަރީ ރިޒާރވްސް ނޫނީ މަސްވެރިކަން މަނާ ސަރަޙައްދުތަކަކީ މަހުގެ އާބާދީ ރައްކާކުރުމަށް، ޚާއްސަކޮށް ވިހާއުމުރުފުރައިގެ
. މިގޮތަށް ޖަމާވެ ތިބި އާބާދީ ނުވަތަ ޅަ އުމުރުގެ އާބާދީ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު މެނޭބިސްދޫކުރަން  ޖްމަންޓް ފިޔަވަޅެކެވެ

ރިޒާރވްސް ނުވަތަ މެރިން ޕްރޮޓެކްޓަޑް އޭރިއާޒް  30ރިޒާރވްސް ހަދާއިރު ވަޞީލަތްތައް ލިބެން ހުރި ސަރަޙައްދުގެ، މަދުވެގެން %
. ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މެރިން ޕްރޮޓެކްޓަޑް އޭރިއާޒް އަކީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް އްޙިގޮތުގައި ހެދުން މު މެވެ

). އަދި މިސަރަޙައްދުތައް ތަންފީޒް 4.3ބަލާއިރު ނިސބަތުން ވަރަށް ކުޑަ ސަރަޙައްދެކެވެ (ރާއްޖޭގެ ފަރުގެ ސަރަޙައްދުގެ %
.ކުރުމުގައިވެސް މައްސަލަތަކެއް އުޅެ ތަކުގެ ވަށައިގެން އޮންނަ އެރަށެއްގެ ފަރުން ޓްނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިސްޓް ރިސޯރ އެވެ

. މިސަރަޙައްދުތަކަކީ ރިސޯރޓްތަކުން ވަރަށް  އަދި ސަރަޙައްދުތައް ގިނަކަމާއިމަސްބޭނުން މަނާ  ދަނީ ގިނަވަމުންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
. ނރަ   ގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ސަރަޙައްދުތަކެކެވެ

  ްމަޢުލޫމާތުގެ އުނިކަނ 4.11

ފާނަމަސްވެރިކަމުގެ ރެކޯރޑް ފޯރމްއެއް ތަޢާރަފް ކުރެވުނު ކަމުގައި ވިއަސް މިމަޢުލޫމާތުތައް މެދުނުކެނޑި ދިގުމުއްދަތަކަށް 
ެ މަސްވެރިކަމުގެ  . އެހެންކަމުން މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީވެފައިވާ ގޮތް ދެނެގަތުމުގައި ވަރަށްގިނަ ދަތިތަކާއި  ލަތު ނުވަތަޙާލިބިފައެއްނުވެއެވެ

 .   ކުރިމަތިވެއެވެ
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ފާނަ އެކްސްޕޯރޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ފާނަ ގަތުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ކޮށިތައް ރަޖިސްޓްރީކުރަނީ 
. އަހަރުން އަހަރަ ށް މިރަޖިސްޓްރީ އާކޮށް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ނިޒާމެއްނެތުމުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށްއައިއިރު ފުރަތަމަ ކޮށި އަޅާއިރުއެވެ

ދަދު ނުވަތަ އަހަރެއްގެ ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި ހިނގަމުންދިޔައީ ކިތައްކޮށިކަމެއް އެނގޭނެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ޢައެޅިފައިވާ ފާނަކޮށީގެ 
 .  ނެތެވެ

. ނަމަވެސް ފައިވަނީ އެކްސްޕޯރޓް މަޢުލޫމާތުލަތު ދެނެގަނެވިޙާރިކަމުގެ މިހާތަނަށް ދިޔައިރު ފާނަ މަސްވެ އާއި ޖެހެންދެން  2003ންނެވެ
. އެހެންކަމުންދަދުތަޢަދިރުވައިގެންނާއި ފިނިކޮށްގެން ބޭރުކުރެވުނު ޖުމްލަ  މަޢުލޫމާތު ރިޕޯރޓްކުރެވިފައިވަނީމި   ކެއްގެ ގޮތުގައެވެ

. މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުން ކުރެވުނު ބާ ވަތްތަކާއި މަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އެބާވަތްތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ފެންނާކަށްނެތެވެ
ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފް ކުރެވުނު ފާނަ އެކްސްޕޯރޓް ޕްރޮފޯރމާގައި އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވޭ ކޮންމެ ބާވަތެއް ވަކިން އެނގޭގޮތަށް  2003

. ނަމަވެސް މި ޕްރޮފޯރމާ ފުރުމުގައި އުޅުނު ދަތިތަކެއްގެ ސަބަބުން މިމަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަމާއިމެދު މަޢުލޫމާތު ފުރަންފެށިފައިވެއެވެ
. މިމަައްސަލަތައް ރަ ގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ އެކްސްޕޯރޓަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެވި ވާހަކަ ނސުވާލުއުފެދިފައިވެއެވެ

 .   ދެކެވިފައެވެ

  ލިބިގެން ތިބި މީހުންގެ މަދުކަންކިޔަވައިގެން ނުވަތަ ތަމްރީން  4.12

ައްޙަ ތަމްރީން ލިބިގެން ތިބި މުވައްޒަފުންގެ މަދުކަމާއި މިހާތަނަށް ދިޔައިރު ފާނައިގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ގައިޑެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޞ
. މަސްވެރިން މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ނަގާނަމަ މަސްޢުމަ  ބާވަތްތައް ވަކިކުރާށާއި ހުރިހާ ތަކުގެލޫމާތު ހޯދުން ވަނީ ދަތިކަމަކަށްވެފައެވެ

. ހަމަ އެފަދައިން ފަިޝރީޒް އޮފިސަރުން ޙިކިއުމުގެ މު އްްފަރާތްތަކަކުންވެސް މަސްތަަކަށް އެއްނަންތަކެ އްމުކަން ދަސަކޮށްދޭންޖެހެއެވެ
އްމުކަން ޙިއިދުން ނެގުމުގެ މުމެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ނަގާނަމަވެސް މިކަންތަކާއި މިކަންތަކުގެ އިތުރުން މަހުގެ ދިގުމިން ޤަވާ

. ޙިއެފަރާތްތައް ތަމްރީންކުރުން މުމަށް އެފަރާތްތަކަށް ކިޔައިދީ މިކަ   އްމެވެ

  މަސްވެރިކަން ރާވާ ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދުތައް، މިންގަނޑުތައް އަދި ބެލޭނެ ގޮތްތައް .5

ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފާނަ މަސްވެރިކަން ރާވާހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މިމަސްވެރިކަމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަމަކަށް 
. މިޕްލޭންއަކީ ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ބަޔޮލޮޖިކަލް، އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކަށް ބަލައި އެބައިތަކަށް ނިސްބަތްވާ ތަފާތު  ހެދުމެވެ

. މިމަޤްޞަދުތަކަކީ މިންގަނޑުބެލޭނެ އަދި ތަންފީޒްކުރަން ފަަސޭހަ މަ ޤްޞަދުތައް އެކުލަވާލައިގެން ހެދިފައިވާ ޕްލޭންއެކެވެ
. ސްޓޮކް ގެ  . އަދި ތަންފީޒްކުރެވިއްޖެނަމަ ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަމެއް ނެރެދޭނެ މަޤްޞަދުތަކެކެވެ ލަތު ނުވަތަ ޙާމަޤްޞަދުތަކެކެވެ

. ޞިމަޤްޞަދުތައް ޙާ ންނޭ ފާނައިގެ ޢަދަދު ފަދަ މިންގަނޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެސްޓޮކްގައި ހިމެ   ލްވޭތޯ ބެލެވޭނެއެވެ

އްމުގޮތެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޤްޞަދުތަކާއި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ވަކި ބާވަތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޤްޞަދުތަކަކާއި ޢާމިޕްލޭންގައި 
. އެހެންވަނީ މާހައުލުގަ އި ބާވަތްތައް އުޅޭ މިންވަރާއި މަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ބާވަތްތަކަށް ކުރާ އަސަރު ތަފާތު ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ

. ހަމަ މިއާއިއެކު، އަތޮޅުތަކުގެ ސްޓޮކްތައް ހުސްވިޔަނުދިނުމަށް ވަކ ި ބާވަތްތަކުގެ މެދުގައި، ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން ހުންނާތީއެވެ
. ޙިމު ޖްކުރުންނޭތޮޅުތަކުގެ ސްޓޮކްތައް ވަކިން މެއަ   އްމެވެ

   



-20 - 

  : ބަޔޮލޮޖިކަލ1ްޓާރގެޓް 

މަސް  ފާނައިގެ އާބާދީ އާލާވުމުގެ ކެޕޭސިޓީ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރިމައިވާ އަދި މުސްތަޤްބަލުގައި ދަރިމައިވާ އުމުރުފުރައަށް އަރާނޭ
  ހިމާޔަތް ކުރުން 

  އަށް ވުރެ ދަށުގައި ހިފެހެއްޓުން 20ޢަދަދު %ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމުގައި ނެގޭ ފުރާވަރަށް ނާރާ ފާނައިގެ . 1މަޤްޞަދު 

 70ބާވަތުގެ ފާނައިގެ ތެރެއިން މިހާރު ބޭނޭ ފާނައިގެ % 10އްމުކޮށް ބޭނޭ ޢާ ރެވުނު ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައިވަނަ އަހަރު ކު 2010
. މިއީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ފާނަމަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮ ތެއްގައި ކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާނޭ އަކީ ފުރާވަރަށް ނާރާ، ޅަ ފާނައެވެ

 . . އަދި ޅަފާނަ ނަގާ ޢަދަދު، މިހާރު ނެގޭ މިންވަރަށް ވުރެ ވަރަށް ބޮޑުތަން މަދުކުރަން ޖެހޭކަން ސާފުކޮށް ފެނެއެވެ ކަމެކެވެ
މްލަ ޢަދަދުގެ އުމުރުފުރައަށް ނާރާ ފާނަ ބޭނޭ މިންވަރު އެބާވަތުގެ ޖު ،މިމަޤްޞަދުގެ ޢަމާޒަކީ، ފާނައިގެ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެވެސް

. މީގެ ސަބަބުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފާނައަށް އުމުރުގައި މަދުވެގެން އެއްފަހަރު ވިހެއުމުގ%20 ެ އަށް ވުރެ ދަށް މިންވަރެއްގައި ެބހެއްޓުމެވެ
. މިގޮތުން ހަމަޖެއްސި ންނަށް މަސްވެރިންނަށާއި އެކްސްޕޯރޓަރު) 6(ތާވަލް 'ސައިޒް ލިމިޓްސ'ް  ފައިވާފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ

. އަދި މިމިންގަނޑު ހިފެހެއްޓޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނޭ ފާނައިގެ ސާމްޕަލްސް އަދި ފާނައިގެ ދިގުމިން  ދެވޭނެއެވެ
. . މެނޭ ދިރާސާ ކުރެވޭނެއެވެ   ޖްމަންޓް ޕްލޭން ތަންފީޒް ކުރުމުން މިސައިޒް ލިމިޓަށްވުރެ ކުދި ފާނަ ބޭނުމަކީ މަނާކަމަކަށްވާނެއެވެ

  ތަންފީޒްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސައިޒް ލިމިޓްތައް  :6ތާވަލް 

. ސައިޒް ލިމިޓްގެ ކަސްފާނަ ފިޔަވައި *  ) ވުރެ ކުދި މަސް ބޭނުމާއި އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަރުދަނަށް (ނުވަތަ ދިގުމިން
 31ގ. (500ކަސްފާނައިގެ  cm ި45ގ (1500) އަށްވުރެ ކުދި، އަދ  cm ި63ގ (4000) އާއ  cm ީއާއި ދެމެދުގެ މަސް ބޭނުމާއި އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމަކ (
  މަނާކަމެކެވެ. 
  ވާ ޖަމާވުންތައް ހިމާޔަތްކުރުން ފާނަބިސްދޫކުރަންޖަމާ :2މަޤްޞަދު 

 ބަރުދަން (ގްރާމް)   (ސެންޓިމީޓަރު) ދިގުމިން  ފާނައިގެ ބާވަތް

27  300   ފާނަ ގިނިމަސް

31  300  ފަާނ ބޯޅަޖެހި

26  300  ފަާނމަސް

26  300  ފާނަކޮވެލި

20  250 ބާވަތްތައް އެހެން ފާނައިގެ ކުދިރަތް

25  250  ފަާނ ރަތްގަޅި

28  300 ފާަނ ކިރުޅި ،ފަާނ އަސްދާނު

30  500  ފާނަ ދޮނޫްނ ،ތިއްޖެހިފާނަ

32  500  ފަާނ ފިއްޖެހި ،ހުދުލައްފާަނ

4000-1500؛ 500<  63 - 45؛ 31<  ކަސްފަާނ

31    ފާނަކުލަ 450

ގ.600  35 ފާނަދޮންއޮޅު، ފަާނ ކުލައޮޅު، ފަާނއޮޅު

ގ.500  25  ކަނޑުރަތްހާ

ގ.500  31  ހާކަނޑު
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 ީއަދި މިކަމަކ
  އެހެންކަމުން
 ންމެ މަގްބޫްލ

 ހަރަކާތަކަށް 
ރަކާތްތައް  ޙަ

 ސް ބޭނުމެއް
ސަރަޙައްދުތައް 

 5ންދުކުރެވޭ 

ޕްގައި ވރކްޝޮ
 ސަރަޙައްދު 

. އަ ރޙައްދުތަކެކެވެ
.  އެއް ސަބަބެވެ

މުގައިވިއަސް، އެން
މއްދަތަކަށް ހުރިހާ
ކަށް (ޓުއަރިޒަމްގެ

ދުތަކުން އެއްވެސއްް
ށ ބަންދުކުރެވޭ ސަ
ތން ފުރަތަމަ ބަން

ޖްމަންޓް ާވ މެނޭ
ދތަކުގެ ލިސްޓަށް

އަމާޒުކުރެވޭ ސަރަ
ދވުމަށް މެދުވެރިވާ
ޝްވަރާކުރެވުނު ކަމު
ޙައްދުތައް ވަކި މު

ހުރިހާ ހަރަކާތަކަ 
ސަރަހައްްއެނޑަކީ 

 . މިގޮތްަށވާނެއެވެ
މިގޮތުލެވޭނެއެވެ. 

ނަމަސްވެރިކަމުގެ
ފައިވާ ސަރަޙައްދު

ނަމަސްވެރިކަން އަ
ހގެ ސްޓޮކް މަދުވު
ރކްޝޮޕްގައި މަޝް
އިވާ ބައެއް ސަރަޙަ
ށްއހަރުގެ މުއްދަތަ

މައިގަނޑު މިންގަނ
ާ ން ވަރަށް ބޭނުން
މވާ މިންވަރު ބެލެ

ފހަރު ބޭއްވޭ ފާނަ
ށ ހިމާޔަތްކުރެވިފަ

އި އާއްމުކޮށް ފާނަ
ގެ ސަބަބުން މަހު

ވާރތކެއް ހުށަހެޅި
އި ފާހަގަކުރެވިފައ

އަ 3 މަދުވެގެން
ރެވޭނޭ އެންމެ މަ
ރިކަމާާއި އެއްބާރުލުން
ޙއްދަށް ފާނަ ޖަމާ

  މ. އަތޮޅު – ޅި

 އަހަރަކު އެއްފަ
 މައްޗަށް ބިނާކޮށް

.   ށީގެންވެއެވެ

  ިލޯމީޓަރ

ދތަކަކީ ރާއްޖޭގައި
 ކުރެވޭ، އަދި އޭ
މަށް ތަފާތު ގޮތްތަ

އްދުގޮތުގަޙަ ސަރަ
އްދުތައްޙަވ ސަރަ

މިކަން ވަޒަން ކުރ
ޕލިސް ގެ އެހީތެރި
ޓަރކޮށް އެސަރަޙަ

  ލެ އަތޮޅު

  އތޮޅު

  ތޮޅު

ކަނޑުއޮޅިދި ކުޑަ

  ދ. އަތޮޅު

ވަރު ބެލުމަށްފަހު
އަދި މިރިވިއުގެ

ދިނުންވެސް އެކަށީ

ޯ 2.6 - ތޮޅު) އަކަިކ

ޖަމާވާ ސަރަޙައްދު
ސާބުތަކުގައިވެސް
ތއް ހިމާޔަތް ކުރުމަ
ސްދޫކުރަން ޖަމާވާ
ނކަމުން ތިރީގައިވާ

. މިދކުރެވޭނެއެވެ
ިކަމަަށް މެރިން ޕޮލ
ދުވަސްވަރު މޮނިޓަ

މާލެ – ކަނޑުއޮޅި

ޅ. އަ – ކަނޑު 

ތޮވ. އަ –  ކަނޑު

ހުރާ ކަންމަތި) އަދ

ދ – ދ ކަނޑުއޮޅި

 ފާނަ ޖަމާވާމިންވަ
. އަ ކުރެވޭނެ އެވެ

 އުނިކުރަން ލަފާދި

ނޑުއޮޅި (ކ. އަތޮ ކަ

ނަބިސްދޫކުރަށް ޖަ
ނިޔޭގެ އެހެން ހިސ
ް ފަދަ ސަރަޙައްދުތަ
ތަކަށްވީ ފާނަ ބިސް
. އެހެން ންދުވުމެވެ
) ބަންދު މެނޭގޮތަށް

 . އަދި މިކުރުމެވެ
ންދުކުރެވިފައިވާ ދު

:   ސރަޙައްދަކީ

  ިދިއްފުށ

 ުއަލިގައ 

 ަބޯމަސް ކ

  ުބޯހުބޮޑ)

 ޫކުޑަހުވަދ

ތަކަށްސަރަޙައްދު
ތަންތަން ރިވިއު
ތުރުކުރަން ނުވަތަ

ދިއްފުށި ކަ  :1ޕ 

ފާނަ
ދުނ
މިފަ
ގޮތަ
ބަން
ހިމެ
ނުކު
ބަން
ސަ

މިސ
މިތަ
އިތު

މެޕް



   

 

 އްވަރި

  ކިލޯމީޓަރ

  މީޓަރ

އަލިގައު

މަޑު

އަކަކި 7.4 – ތޮޅު)

އަކަކިލޯމީ 1 - ތޅު)

ނޑުއޮޅި (ޅ. އަ ތޮކަ

ު ނޑުއޮޅި (ވ. އަތޮ

  ލިދޫ

އަލިގައު ކަ  :2ޕ 

ބޯމަސް ކަ  :3ޕ 

ފުލި

މެޕް

 

މެޕް
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ކުޑަ  ހުވަދޫ

  

  އ

  މުލި

  ިލޯމީޓަރ

މުލައް

ޯ 5.2 –  ތޅު) އަކަކި

  ކަކިލޯމީޓަރ

 ވޭވަށް

ނޑުއޮޅި (މ. އަތޮ

އަކަ 7.4 – އަތޮޅު)

ޑުއޮޅި އާއި ކުޑަ ކަ

ނޑުއޮޅި (ދ. އަ  ކަ

ނޑު  :4ޕ  ބޮޑު ކަ

ކުޑަހުވަދޫ  :5ޕ 

މެޕް

މެޕް
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  2ޓާރގެޓް 

  ދަނީ އަދި ފައިދާ އިތުރުކުރުންމްއިޤްތިޞާދީ: ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމުން މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާ

  އަށް ވުރެ ދަށްކުރުން 5ފާނަ ބޭނުމަށްފަހު މަރުވާ މިންވަރު % :މަޤްޞަދު

. ދީސަބަބުން އިޤްތިޞާހު މަރުވުމުގެ ފާނަ ބޭނުމަށްފަ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައްވެ، ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް އިތުރުވެއެވެ
. ވީމާ މ  20ފާނަބޭނުމަށްފަހު މަރުވާ މިންވަރު މިހާރު ހުރިކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ % ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ މިންގަނޑެއްގައެވެ

ތްކުރުމުގެ ގޮތުން އެވަޞީލަތް އެންމެ ރަގަޅުގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތްތަކުގެ އަށް ދަށްކުރުމަށް މަސައްކަ 5ިމިންގަނޑު %
. އަދި    ކޮށީގައި ބޭނުންކުރެވޭ ލޮގްފޮތް މެދުވެރިކޮށް ބެލޭނެއެވެ.  ރުމަސް ބޭނުމަށްފަހު މަރުވާ މިންވަގައިޑްލައިންއެއް އުފެއްދޭނެއެވެ

  3ޓާރގެޓް 

  ޓްރީތަކާއިއެކު ފަރުގެ ވަޞީލަތްތައް ހަމަހަމައަށް ބޭނުންކުރުންއިޖްތިމާޢީ: އެހެން ސެކްޓަރުތަކުގެ އިންޑަސް

ރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދުފަަހަރުތަކާއި ޙައްދުތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޙަމަސްވެރިކަން ހުއްދަ ސަރަމަޤްޞަދު: 
/ އުވާލުން   މަސްވެރިންނާއި ދެމެދު، ޖެހޭ މައްސަލަތައް މަދު ކުރުން

ރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އަދި އެއިންޑަސްޓް ފްޓް ޕްރޮޓޮކޯލްސްތަކާއިމެދުތައް ހައްލުކުރުމަށް ހެދޭ ޑްރާމިކަން
. އެކު ވާހަކަ ފަރާތްތަކާ   ދެކެވޭނެއެވެ

  މަސްވެރިކަން ރާވާހިންގިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އަޅަން ހުށަހެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ޚުލާސާ

. މިމިންގަނޑުތައް  .1 : މިމިންގަނޑު ބިނާވާނީ ވިހާ އުމުރުފުރައަށް އަރާ ދިގުމިނުގެ މައްޗަށެވެ ފާނަ ބޭނޭނެ އެންމެ ކުޑަ ސައިޒް
. ފާނައިގެ ބާވަތްތަކުގެ  މިހާރުވެސް އެނގެންހުރިކަމުން މިފިޔަވަޅަކީ މިހާރުވެސް ތަޢާރަފްކޮށް ތަންފީޒް ކުރެވިދާނެ ފިޔަވަޅެކެވެ

. ގައިޑް އަދި ފުރާވަރަށް އަރާ ދިގުމިން އެނގެނޭ ލިޔެކިޔުން ހުރިހާ މަސްވެރިންނަށާއި ފޮޓޯ ޖަހާފައި ހުން .ޑީ ނަ އައި
. އަދި  .  މިލިޔެކިޔުންއެކްސްޕޯރޓަރުންނަށް ދެވޭނެއެވެ  ދޯނި އަދި ކޮށީގައި ފެންނަން ހުންނަން ވާނެއެވެ

އަހަރުގެ  3މަދުވެގެން  ސަރަޙައްދުުން 5ކަނޑައެޅޭ ގޮތުން މިފާނަ ބިސްދޫކުރަން ޖަމާވާ ސަރަޙައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުން:  .2
) މުއްދަތަކަށް ފާނަ މަސްވެރިކަން އަދި އެހެނިހެން އެއްވެސް ހަރަކާތެއްކުރިއަށް ގެންދިއުން  (ދަތުރުފަތުރު ފިޔަވައި

 .   މަނާކުރެވޭނެއެވެ
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  2011 –ފާނަ މަސްވެރިކަމަށް ހެދުމަށް ހުށަހެޅޭ ޤަވާޢިދުތައް 

.މިޤަވާއިދުތަކަކީ  .1  ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ކުރެވޭ ކޮންމެ ފާނަ މަސްވެރިކަމަކަށް ނިޞްބަތްވާ ޤަވާޢިދުތަކެކެވެ

 ޖްމަންޓް ކައުންސިލްއެއް އުފެއްދުންމުގެ މެނޭފާނަ މަސްވެރިކަ

" ގެ ނަމުގައި މެނޭބެލެހެއްޓުމަށް "ގްރޫޕަރ މެނޭމިޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒްކޮށް  .2 ބޮޑީއެއް  ޖްމަންޓްޖްމަންޓް ކައުންސިލް
 .  އުފެއްދޭނެއެވެ

:މެނޭ .3  ޖްމަންޓް ކައުންސިލްގައި ހިމެނެނީ

 ޗެއާރޕާރސަން .1

 ޖްމަންޓް އެޖެންސީގެ މަންދޫބެއްފިޝަރީޒް މެނޭ .2

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަންދޫބެއް .3

 ވާލުވެ ހުންނެވި ފަރާތްޙަމެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރގެ ޑައިރެކްޓަރ ނުވަތަ އެވަގުތު ހިންގެވުމާ  .4

) 5ގިނަވެގެން ،  3(މަދުވެގެން  ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތައް .5  މަންދޫބުން

 މަންދޫބުން  6ރާތުން ހޮވާލެވިފައިވާ ފާނަ މަސްވެރިންގެ ފަ .6

 މަންދޫބުން 4ފާނަ އެކްސްޕޯރޓަރުންގެ ފަރާތުން ހޮވާލެވިފައިވާ  .7

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސަސްގެ ފަރާތުން މަންދޫބެއް .8

 ންމެރިން ޕޮލިސް ގެ މަންދޫބެއް / އެހެނިހެން މެރިޓައިމް ކަންތަކާ ބޭހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބުުު .9

 ޖްމަންޓް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަކަށް ވާނީ:މެނޭ .4

  ފާނަމަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ރިޕޯރޓްތަކާއި އެހެނިހެން ޑޮކިއުމެންޓްތައް ރިވިއުކުރުންހ. 
ފާނަމަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ރިވިއު ކުރުމަށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބޭއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ށ. 

  ނިންމުންތަކާއި ހުށަހެޅުންތައް ރިވިއިކުރުން
ބަޔާންކުރެވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތަކާއި ހުށަހެޅުންތައް އަދި ފަާނ މަސްވެރިކަމާއި  ނ. ނުކުތާ ށ. ގައި

ޓް ޕެލޭންއާއި އަޅަންވީ ންޖްމަގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ރިޕޯރޓްތަކުގެ އަލީގައި ފާނަމަސްވެރިކަމުގެ މެނޭ
  ފިޔަވަޅުތަކާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

  ހޯދުން އެޕްރޫވަލްރ. މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކަކަށް ފިޝަރީޒް އެޑްވައިޒަރީ ބޯރޑްގެ 
  

. ށްފަހަރު ނުވަތަ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެއަ 2ޖްމަންޓް ކައުންސިލް ގެ ބައްދަލުވުންތައް އަހަރަކު މެނޭ .5   ވުރެ ގިނައިން ބޭއްވޭނެއެވެ
  

  ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ޝާމިލްވާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާނަމަސްވެރިކަން ކުރަން ނުވަތަ ފާނަ ގަނެވިއްކުމުގައި  .6
/އެއް /ކޮށި . ޖެހޭނީ ލައިސަންސް ދޫކުރެވި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނަށެގަމުގައި ފާނަ ގެންގުޅޭ ތަންތަން ވާންއުޅަނދު ވެ

:  މިގޮތުން ހިމެނެނީ

  ރާ އުޅަނދުތައްހ. ފާނަ މަސްވެރިކަންކު
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/މަސް ގަތުމަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް /ކަނޑުގައި މަސްގެންގުޅޭ އުޅަނދުތައް  ށ. ފާނަ އެކްސްޕޯރޓަރުންގެ ކޮށިތައް

  ނ. އެއްގަމުގައި ފާނަގެންގުޅޭ / ފާނަ ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަން
  ރ. އެކްސްޕޯރޓް ކުންފުނިތައް

ދާއިރާގައި އުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް އަހަރަކު އެއްފަހަރު އައު ނަ މަސްވެރިކަން އަދި އެކްސްޕޯރޓް ފާ. 7
. މިގޮތުން ލައިސަންސް އައު ނުކުރާ އެކްސްޕޯރޓަރުންނަށް އެފަރާތުން ފާނަ ގަނެ ބެހެއްޓުމަށް ގެންގުޅޭ ކޮށިތައް  ކުރެވެން ވާނެއެވެ

. ހަމަ އެފަދައިން ލައިސަންސް އައު އެމަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓު ނުވަތަ އުޅަނދުތައް ނުވަތަ އެއްގަމުގެ ސަރަޙައްދުގައި ވޭނެއެވެ
 .   ނުކުރާ މަސްދޯނި ފަހަރުތަކުން ކޮށިތަކަށް ވިއްކުން ހުއްޓުވޭނެއެވެ

 ތަކެއް އެ ލައިސަންސްއަށް އެޕްލައިމިންގަނޑުމަންޓް ކައުންސިލްއިން ކަނޑައަޅާ ންސް ދޫކުރެވޭއިރު، ގްރޫޕަރ މެނޭޖްލައިސަ. 8
. އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު މަސްވެރިކަމަށާއި ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެނޭވާނެ ޖްމަންޓް ޕްލޭނަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަަބަބުން އެވެ
. މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭ މިންގަނޑުތަމި : އް އެކި ފަހަރު މަތިން ބަދަލުވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ   މިންގަނޑުތަކަކީ

) މަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން ހ. މެނޭޖް ކަނޑައެޅޭ ސައިޒް ލިމިޓްތަކަށް (ފާނާއިގެ ބާވަތްތައް ބޭނޭނެ އެންމެ ކުދި ސައިޒް
  ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން

ޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން ފާނަ ނެގޭނޭ މިންވަރާއި މެދު އެފެއްދޭ ޤަވާއިދުތަކަށް ށ. މެނޭ
  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން

  ސަރަޙައްދުތަކާއި ގުޅިގެން ހެދޭ ހުރިހާ ޤަވާޢިދުތަކަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން ނ. ފާނަ މަސްވެރިކަން މަނާ
  ރ. ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ދަތުރުގައި ފުރަންޖެހޭ ދުވަހު ލޮގް ފޮތް ޤަވާޢިދުން ފުރުން

  ބ. ފާނަ ކޮށިތަކަށް ހެދޭ ދުވަހު ލޮގްފޮތް ޤަވާޢިދުން ފުރުން
އަދި ފިޝަރީޒްގެ ޤަވާއިދުން ކަނޑައެޅޭ ޅ. ފާނައިގެ ޝިޕްމަންޓެއް ބޭރުކުރެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ގްރޫޕަރ ޕްރޮފޯރމާއެއް 

  ފުރުންއެހެން ހުރިހާ ފޯރމްތަކެއް 
 ރީ އަދި ވެލްފެއަރގެ މިންގަނޑުތަކަށްރިނަކ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ފަރާތުން ކަނޑައެޅޭ ވެޓެ

  ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން
އ. ފާނަމަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދުތަކާއި ބޭނޭ އަދި ބޭރުކުރެވޭ މިންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން ބޭރުކުރެވޭ ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓެއް 

  ބޭރުކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފޯރމްތަކެއް ހުށަހެޅުން
ކަންތައްކުރަންވީ ގޮތާއިމެދު ކަނޑައެޅޭ ގައި އަދި ދޯނީގައި ފާނަ ގެންގުޅުމުގައި ވ. ތިމާވެށީގެ ޤަވާއިދުތަކަށް އަދި ކޮށީ

  ޤާވާޢިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން

  ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފްވެއްޖެނަމަ ދެވޭނޭ ޢަދަބުތައް

. ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދަބު ދެވޭނެއެ، މި ޤަވާއިދުގެ އެއްވެސް ނުކުތާއަކާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ .10  ވެ
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  ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަައިޒަށްވުރެ ކުދި މަސް ގަތުން

 : ލުގައި ތިބި ކުދި ސައިޒްގެ ފާނަތައް ދޫކޮށްލުން ޙާރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ކޮށީގައި ހެޔ000،50ޮކުށްކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު
  ލުގައި ތިބި ކުދި ސައިޒްގެ ފާނަ ނައްތާލުންޙާއަދި ދޫނުކުރެވޭ 

: ކުށްކުރާ ދެވަނަ  ލުގައި ތިބި ކުދި ސައިޒްގެ ފާނަތައް ދޫކޮށްލުން ޙާރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ކޮށީގައި ހެޔ000،100ޮފަހަރު
  ލުގައި ތިބި ކުދި ސައިޒްގެ ފާނަ ނައްތާލުންޙާއަދި ދޫނުކުރެވޭ 

ދި އެމުއްދަތުގައި އެކުންފުނީގެ މަސްދުވަސް ވަންދެން އެކްސްޕޯރޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އަތުލުން އަ 6ކުށްކުރާ ތިންވަނަ ފަހަރު: 
  އެއްވެސް ކޮށްޓަކުން ފާނަ ގަތުން މަނާކުރުން

  އެކްސްޕޯރޓް ކުރުންކަނޑައެޅިފައިވާ ސަައިޒަށްވުރެ ކުދި މަސް 

ކުށްކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު: ކަސްޓަމްސް އިންވޮއިސްއަށް ބަލައި އެކްސްޕޯރޓް ޝިޕްމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގުން ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ފަހު 
  މަންޓް ނައްތާލުންޝިޕް

: ކަސްޓަމްސް އިންވޮއިސްއަށް ބަލައި އެކްސްޕޯރޓް ޝިޕްމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  ގުނައިން  2ކުށްކުރާ ދެވަނަ ފަހަރު
  ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ފަހު ޝިޕްމަންޓް ނައްތާލުން

އަތުލުން އަދި އެމުއްދަތުގައި އެކުންފުނީގެ މަސްދުވަސް ވަންދެން އެކްސްޕޯރޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް  6ކުށްކުރާ ތިންވަނަ ފަހަރު: 
 އެއްވެސް ކޮށްޓަކުން ފާނަ ގަތުން އަދި އެކްސްޕޯރޓް ކުރުން މަނާކުރުން

  ފާނަ މަސްވެރިކަން މަނާކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދަކުން މަސްވެރިކަން ކުރުން

: ދޯނީގެ ކެޕްޓަން  ލުގައި ތިބި ފާނަތައް ޙާދޯނީގައި ހެޔޮ ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހ000،10ުކުށްކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު
  ލުގައި ތިބި ފާނަ ނައްތާލުންޙާދޫކޮށްލުން އަދި ދޫނުކުރެވޭ 

: ދޯނީގެ ކެޕްޓަން  ަ ފަހަރު ލުގައި ތިބި ފާނަތައް ދޫކޮށްލުން ޙާ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ދޯނީގައި ހެޔޮރ000،20ކުށްކުރާ ދެވަނަ
  ތާލުންލުގައި ތިބި ފާނަ ނައްޙާއަދި ދޫނުކުރެވޭ 

 :   މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުންކުށްކުރާ ތިންވަނަ ފަހަރު

ޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ތަންފީޒްކުރުމުގައި އިސް ނަގާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑެ އެގްރިކަލްޗަރ މެނޭ .11
ގައި އިސް ރޯލެއް އަދާ ޒްކުރުމުމަންޓް ޕްލޭން ތަންފީމިމެނޭޖްޖްމަންޓް އެޖެންސީއެެވ. މީގެ އިތުރުން ގެ ފިޝަރީޒް މެނޭ

 . ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިއެވަނީއެވެ 7ކުރައްވާނޭ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ ތާވަލް 
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  ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރުމުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުން ނަންގަވަންޖެހޭ ޒިންމާ  :7ތާވަލް 

 ޒިންމާނަގަންޖެހޭ ފަރާތްތައް  މަޤްޞަދު  ހަރަކްާތ   މައިގަނޑު ހަރަކާތް
 ފާނަ މަސްވެރިްނ  
 ްރަށު ކައުންސިލްތައ  
 ްފާނަ އެކްސްޕޯރޓްކުރާ ފަރާތްތައ  
 މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ  
 ީފިޝަރީޒް މެނޭޖްމަންޓް އެޖެންސ 

  ީޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމ
ފެންވަރުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 
މިންގަނޑުތަކަށް މަސްވެރިކަމުގެ 

މަޢުލޫމާތު ރެކޯރޑްކުރެވޭތޯ 
  ބެލުން 

  ީމަސްވެރިކަމުގައި ފާނަ ބޭނެނ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ސައިޒް 

  ލިމިޓްތަކާއި އެއްގޮތައްތޯ ބެލުން

 ްލޮގްބުކް ފުރުމުގެ ތަމްރީން ދިނުނ 
  ްބޭނޭ ފާނަ މޮނިޓަރކޮށ

 ރެކޯރޑްކުރުން 

  މަސްވެރިކަން މޮނިޓަރކުރުން:
މަސްވެރިކަމުގެ އަދި 

އެކްސްޕޯރޓްގެ މަޢުލޫމާތު 
 ބެލެހެއްޓުން

 ްފާނަ އެކްސްޕޯރޓްކުރާ ފަރާތްތައ 

  ްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސ
  ސާރވިސަސް

 މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ  
 ީފިޝަރީޒް މެނޭޖްމަންޓް އެޖެންސ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤައުމީ އަދި
ފެންވަރުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 

މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް 
މަސްވެރިކަމުގައި ނެގޭ މަޢުލޫމާތުގެ 

 ސައްޙަކަން ބެލުން

 ްތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޑާޓާބޭސްއަށ
 ޑާޓާއެޅުމަށް ތަމްރީން ދިނުން

  ްއެކްސްޕޯރޓް ރެކޯރޑްތައ
 މޮނިޓަރކުރުން

 މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ  
 

ހިފޭ މަހުގެ ބާވަތް، ސައިޒް އަދި 
 ޢަދަދު މޮނިޓަރކުރުން

 ްމަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ދަތުރުތައ
(މަސްވެރިންނާއިއެކު އަދި 

 ކޮށިތަކުން)

 މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ  
 

މިސަރަޙައްދަށް ޖަމާވާ ފާނައިގެ 
ބާވަތްތަކާއި ސައިޒް އަދި ޖަމާވާ 
ފާނައިގެ ޢަދަދަށް އަންނަ ބަދަލު 

 މޮނިޓަރކުރުން

 ޭސަރަޙައްދ5ުހިމާޔަތްކުރެވ
 މޮނިޓަރކުރުން

 ފާނައިގެ އާބާދީގެ ދިރާސާތައް

 މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ  
 

  ުފާނަ ފުރާވަރަށް އަރާ އުމުރ
 ނުވަތަ ދިގުމިން ދެނެގަތުން

  ެބިސްދޫކުރަން ޖަމާވާ ފާނައިގ
ގޮނާޑް މެޗޫރިޓީ އަދި އުމުރާއި 

 ސައިޒް ދެނެގަތުން

 ެގޮނާޑް ސާމްޕްލިންގްފާނައިގ
 ދިރާސާ

  ްރިސޯރޓްތަކާއި ޑައިވް ސެންޓަރުތައ
 ސާރވޭކުރުން -

  މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ– 
މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް އެނަލައިޒް 

 ކުރުން

ފާނައިގެ އާބާދީގެ ހާލަތު (ސައިޒް، 
ޢަދަދު އަދި ފާނައިގެ ބާވަތްތައް 
ޤުދްރަތީގޮތުން ބެހިފައިވާގޮތް) 

 ދެނެގަތުމަށް

 ޮްޗ" އަދި ނޭޝަނަލް"ފިޝްވ
ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގް 

ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފާނައިގެ 
 އާބާދީގެ ދިރާސާކުރުން
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 މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ 

 ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ 

ފާނަ މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނެވި 
ގޮތެެއްގައި ކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭނޭ 

މިކަންތަކަށް ފައިދާތައް އާއްމުކޮށް، 
 މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން

 ާހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވ
ޕޯސްޓަރ، ލީފްލެޓް، އަދި 

ޕްރޮގްރާމްތައް ޑިޒައިންކޮށް، 
 ތައްޔާރުކުރުން

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ 
 ޕްރޮގްރާމްތައް

 މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ 

 ްޖީ.އޯ ތައ.  އެން

 ްރަށު ކައުންސިލްތައ 

  ްއެޑިއުކޭޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފ 

  ،ްމިނިސަޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމ
 އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ

މަސްވެރިންނާއި އެކްސްޕޯރޓަރުން 
އަދި ޢާއްމުންގެ ފަރާތްތަކަށް 

މެނޭޖްމަންޓް ޕްެލޭންގެ ދަށުން އެޅޭ 
 ފިޔަވަޅުތަކާއިމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުން

 ިތައްޔާރުކުރެވޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއ
އެހެނިހެން މެޓީރިއަލްތައް 

ސްވެރިންނާއި އެކްސްޕޯރޓަރުން މަ
އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން

       

 ޑީ.އެްފ.  އެމް.އެން

 ްކޯސްޓް ގާރޑ 

 ްމެރިން ޕޮލިސ 

 ްއަތޮޅު ކައުންސިލްތައ 

 ްރަށު ކައުންސިލްތައ 

ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ
ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދަތުރުފަތުރަށް 
 ބޭނުންކުރުން ނޫން އެހެން އެއްވެސް

ހަރަކާތެއް ނުހިނގާކަން ޔަގީން 
 ކުރުން

 ްހިމާޔަތްކުރެވޭ ސަރަޙައްދުތައ
 ބެލެހެއްޓުން

މެނެޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ ދަށުން 
އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒްކޮށް 

 މޮނިޓަރކުރުން
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The Grouper Fishery Management Plan  for Maldives aims to establish agreed steps to ensure that 

the  fishery  is biologically sustainable and that people who depend on the grouper  fishery  for their 

livelihood  continue  to  get  this  benefit.  The  Plan  has  been  developed  based  on  stakeholder 

consultations, field surveys and results of previous research conducted on the fishery.  Research on 

the grouper fishery of the Maldives has been conducted by the Marine Research Centre on several 

occasions  since  the early 1990s and more  recently  in  collaboration with  the Marine Conservation 

Society through the Darwin Reef Fish Project. Furthermore, the Ministry of Fisheries and Agriculture 

has on a few occasions tried to establish schemes for long term continuous catch data of groupers, 

but these have proved ineffective both in terms of type of data collected and fishermen cooperation. 

Efforts  to  formulate  and  implement  a  grouper  fishery management  plan  have  been  undertaken 

twice before, whereby recommendations for management had been made and the plans had been 

finalised. But these plans were never implemented. 

This  Plan was  developed with  active  participation  and  joint  decision‐making  about management 

measures by all  stakeholders,  inclusive of non‐fishery  stakeholders  such  as enforcement agencies 

(eg.  Marine  Police,  Environmental  Protection  Agency)  and  other  related  non‐governmental 

organisations.  Management  measures  to  be  implemented  are  based  on  fishery  survey  data 

combined with the knowledge and perceptions of fishermen and exporters. Hence the Plan aims to 

bring about a participatory approach rather than a top‐down approach.  

The  Management  Plan  addresses  a  combination  of  multispecies  management  and  ecosystem 

management measures, which considers the fishery within the context of other uses of the marine 

environment, especially  tourism. A precautionary  approach  is  taken  so  as  to deal  cautiously with 

risk, uncertainty and irreversibility of impacts. A combination of approaches such as size restrictions, 

fishery  reserves  and  time  area  closures,  quotas on  catch  and  exports were  considered.  The  Plan 

promotes adaptive management whereby it will be reviewed annually. This will include a workshop 

with all stakeholders to discuss scientific and other data and findings, issues. Management measures 

will then be revised if deemed necessary based on the findings of the workshop and studies.  

 


