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މިރިޕޯރޓަކީ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން 2008ގެ އޮގަސްޓުން ނޮވެމްބަރަށް ކުރެވުނު

ސާރވޭއެއްގެ މައްޗަށް ބަލާ 2004ގެ ރިޕޯޓު މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ
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ޑރ .މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމެވެ.

މިރިޕޯރޓުގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ ވަރަށް ރަގަޅަށް ކިއުއްވާ އަދި ބޭނުންތެރި ކޮމެންޓްސް
ދެއްވާފާވާތީ އފއ .ޝަހާމާ އަބްދުލް ސައްތާރަށާއި އފ .އަހުމަދު ރިޔާޒު ޖައުހަރީއަށް

ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
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2

އެގްޒެކެޓިވް ސަމަރީ
 :1މިޔަރުމަސްވެރިކަމަކީ ކުރީޒަމާނުގައި ޢާންމުކޮށް ކުރާ މަސްވެރިކަމެއްނޫނެވެ .މިޔަރުމަސްވެރިކަން ރާއްޖޭގައި ފުޅާވެފައިވަނީ
މިޔަރުން އުފައް ާ
ދ މިޔަރު އުރަހަ އާއި މިޔަރު ލޮނުމަސް އެކްސްޕޯރޓް ކުރަން ފެށުމާއި
ވިޔަފާރިފެށިފައިވަނީ

1970

ގެ

ފަހުއަހަރުތަކުގައެވެ.

އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ

ތރު
އި ު

އެކުގައެވެ .މިއެކްސްޕޯރޓް

ބާވަތެއްގެ

ގޮތުގައި

ކަށިމިޔަރުތެޔޮ

އެކްސްޕޯރޓްކުރަން ފެށިފައިވަނީ  1985ހިސާބުގަނޑުގައެވެ.
:2

ޢާންމުގޮތެއްގައި

ރާއްޖޭގައި

ކުރެވެނީ

3

ބާވަތެއްގެ

މިޔަރު

މަސްވެރިކަމެކެވެ.

އެއީ

ފަރުމިޔަރުމަސްވެރިކަމާ

ކަނޑުމިޔަރުމަސްވެރިކަމާ އަދި ކަށިމިޔަރުމަސްވެރިކަމެވެަ .
ކށިމިޔަރަކީ އޮލަނބަށް އަޅާ ލޭނު އަޅައިގެން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ބޭރު
 800-500މީޓަރު ފުނުންބާނާ ބާވަތެކެވެ .ފަރުމިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުމިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރަނީ ލޭނުއަޅައިގެންނާއި،
ފައްތައިގެން އަތުނަނުގަޔާއި ،އަދި ދައު )ގިލްނެޓް( އަޅައިގެންނެވެ.
 :3މިޔަރަކީ ލަހުންބޮޑުވާ ،ލަހުންދަރިމައިވާ ،އަދި ވިހާފަހަރަކު މަދުއަދަދެއް ވިހާ ބާވަތެކެވެ .މީގެސަބަބުން

މިޔަރުގެ އާބާދީއަކީ

އުމުރުފުރާގެ ދޭތެރެދުރު އަދި ސްޓޮކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށް އާބާދީ ތަކެކެވެ .މިހެންވެ މިޔަރަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކުރެވޭ
މަސްވެރިކަމުގެ މިންވަރު އެކަށީގެން ނުވާ ވަރަށް އިތުރުވެ ފުޅާވެއްޖެނަމަ އޭގެ ސްޓޮކަށް ވަރަށްފަސޭހައިން ހީނަރުކަން އާދެއެވެ.
ތ މިންވަރަށް އިޔާދަކުރުމަކީ އުދަނގޫކަމެކެވެ .ފަރުމިޔަރުމަސްވެރިކަމާ
މިގޮތަށް މިޔަރުގެ ސްޓޮކު ހީނަރުވެއްޖެނަމަ ކުރީގައި އޮ ް
ކަށިމިޔަރުމަސްވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވަރަށް ދަށްވެފައިވާ ދެމަސްވެރިކަމެވެ.
 :4މިޔަރަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ އެންމެ މައި މަސައްކަތެއްކަމުގައިވާ ފަތުރުވެރިކަމާ ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ގިނަބަޔަކީ ރާއްޖޭގެ ރީތި ކަނޑުއަޑީގެ މަންޒަރުތައް ދުށުމަށް އަންނަ ބަޔެކެވެ .މީގެތެރެއިން،
ހާއްޞަކޮށް ކަނޑުއަޑީގައި މިޔަރުއުޅޭ މަންޒަރުދުށުމަށް އެތައްބަޔަކު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއެވެ .ނަމަވެސް ،އެކަށީގެން ނުވާ
މިންވަރަށް މިޔަރު ހިފިފައިވާތީ ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގެ ކައިރިން މިޔަރު ފެންނަ ަ
ވރު މިހާރު ވަނީ ވަރަށް މަދުވެފައެވެ .މިހެންވެ
ފަރުމިޔަރުމަސްވެރިކަން މަނާކުރުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އުޅޭ މީހުން އެދޭކަމެކެވެ .ފަރުމިޔަރުމަސްވެރިކަން ގޮސްފައިވާ
ޙާލަތާއި މިޔަރު ދުށުމަށް ފަތުރުވެރިންކުރާ ހޭދައަށް ބަލާ ރާއްޖޭގެ  7އަތޮޅަކުން މިޔަރު ހިފުން

 1998ން ެ
ފށިގެން 10

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަނާ ކުރެވުނެވެ .އަދި މުއްދަތު ހަމަވުމުން ވަނީ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅިއެވެ.
:5

މިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި

ދޮށީގައިކުރާ

ކަނޑުމަހުގެ

މަސްވެރިކަމާވެސް

ވަނީ

ވަރަށްބޮޑަށް

ގުޅިފައެވެ.

މަސްވެރިންނަށް

ޔރުނެގުމުން މަސްވެރިކަން ދެރަވެއެވެ .މިހެންވެ މިކަމަށް ޙައްލެއް
ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި މިޔަރު ހުންނަ މަސްއައިނުން މި ަ
ގެނައުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަން ކޮށްއުޅޭ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދެ ތިލައަ ު
ކން މިޔަރުހިފުން ވަނީ މަނާކުރެވިފައެވެ.
 :6ރާއްޖޭގައި މިހާރު މިޔަރުމަސްވެރިކަންކުރަނީ  8އަތޮޅެއްގައެވެ .މިއަ ޮ
ތޅުތަކުގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި  46ދޯނި ދާއިމީ
ގޮތުގަޔާއި ވަގުތީގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެއެވެ .މިއީ އެއަތޮޅުތަކުގައި މަސްވެރިކަމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ދޯނީގެ  9.6%އެވެ.
މިއަތޮޅުތަކުގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ  184މީހުންނެވެ .މިއީ ދާއިމީގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ  51މީހުންނާއި
ވަގުތީގޮތުގައި މަސަ ް
އކަތްކުރާ  133މީހުންނެވެ .ޖުމްލަ މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ އެއަތޮޅުގައި
މަސްވެރިންގެ ގޮތުގައި އާމުދަނީ ހޯދާމީހުންގެ  3.3%އެވެ .ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ނިސްބަތުން މިހާރު މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި
ޙަރަކާތްތެރިވަނީ  1.5%އެވެ.
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 :7ރާއްޖޭގައި މިހާރު މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރާ ދޯންޏަކަށް މަހަކު ހަރަދުކަނޑާ ލިބެނީ  39800ރުފިޔާއެވެ.

ދޯންޏެއްގައި

ޖުމްލަގޮތެއްގައި މަހަށްދަނީ  4ނުވަތަ  5މީހުންނެވެ .އަދި މުޅި އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަހަށްދަނީ  5.5މަސްދުވަހުގައެވެ.
މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރާ ހުރިހާމީހުންނަށް ލިބޭ ޖުމްލަ އާމުދަނީ އަކީ  10މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ.
 2007 :8ވަނައަހަރު މިޔަރުން އުފައްދާފައިވާ  233މެޓްރިކް ޓަނުގެ ތަކެތި )އުރަހަ ،ލޮނުއެޅިމަސް ،ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ(
އެކްސްޕޯރޓްކޮށްގެން  3.26މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައި ވެއެވެ .މިއީ ޖުމްލަ ކަނޑުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯރޓްކޮށްގެން
ލިބި ަ
ފއިވާ އާމުދަނީގެ  0.24%އެވެ .މިޔަރުން އުފައްދާ ބާވަތްތަކުން އެންމެ އަގުބޮޑު އެއްޗަކީ މިޔަރު އުރަހައެވެ2007 .
ވަނައަހަރު  14.79މެޓްރިކް ޓަނު އުރަހަ ބޭރުކޮށްގެން  1.3މިލިޔަން ރުފިޔާލިބިފައިވެއެވެ .މިއީ ޖުމްލަ މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކުން
ލިބިފައިވާ އާމުދަނީގެ  42%އެވެ.
 :9ރާއްޖޭގެ ފަރުތަ ު
ކގައި މިޔަރު މަދުވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާ ،ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން މިޔަރު އޭގެ ޒާތުގައި
ދިރިއުޅޭ މަންޒަރު ދުށުމަށް ހޭދަކުރާމިންވަރު އެނގިހުރެ

އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރެއްގައި މިޔަރު ހިމާޔަތްކުރުމަށް އދ .ގެ

ދަނޑުވެރިކަމާ ކާބޯތަކެއްޗާއި ބެހޭ ޖަމާއަތުން ގޮވާލާފާވާތީ ލަފާދެވިފައިވަނީ މުހުލަތެއް ދިނުމަށްފަހު ފަ ު
ރމިޔަރާއި ކަނޑުމިޔަރުން
އުފައްދާ ބާވަތްތައް ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯރޓްކުރުން މަނާކުރުމެވެ .މިގޮތަށް މަނާކުރާއިރު ވިސްނަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި،
މަސްވެރިންނަށް ވާ ގެއްލުން ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތަކާއި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުގެ މައްޗަށް
އަލިއަޅުވާލާފާވާނެވެ.
++++++++++
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު
މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 .1ތަޢާރުފު
މިޔަރު މަސްވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގައި އެކްސްޕޯރޓް މާރކެޓް ފެށުމުގެ ކުރިން ވަރަށް މަދުމިންވަރަކަށް ކުރަމުން އައި
މަސްވެރިކަމެކެވެ .އެދުވަސްވަރު ބާނާ މިޔަރުން ކުރާ ހަމައެކަނި ބޭނުމަކީ މިޔަރުގެ މެއިންނާއި ސަރުބީން މިޔަރުތެޔޮ
އުފެއްދުމެވެ .މިޔަރުތެލަކީ ދޯނިފަހަރުގައި އުނގުޅުމަށް އެދުވަސްވަރު ބޭނުންކުރެވުނު އެއްޗެކެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތެއް ފެށުމާއި ރިޔަލު އޮޑިފަހަރުގައި އިންޖީނު އެޅުމާއި ގުޅިގެން  1970ގެ

ފަހުއަހަރުތަކުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު އައީ ވަރަށް ހަލުވިކޮށް ފުޅާވަމުން ކުރިއަރަމުންނެވެ .މިއައި ކުރިއެރުމާއި
އިޤްތިސާދީ ތަރައްޤީގެ ތެރެއިން ބޭރުޤައުމުތަކާއިއެކު ކުރެވޭ ވިޔަފާރިވެސް އައީ ކުރިއަރަމުންނެވެ .ހާއްޞަކޮށް

ކަނޑުންނެގޭ އަދި އުފައްދާ ބާވަތްތައް ބޭރުޤައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމަށް އަމިއްލަފަރާތްތަކުން ކުރަމުންއައި
ވިޔަފާރިއައީ ވަރަށް ހަލުވިކޮށް ފުޅާވަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭއަށް ހަމަ މިދުވަސްވަރު އަލަށް ތަޢާރުފުކުރެވުނު ގިލްނެޓަކީ މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރުމަށް މަސްވެރިން އިތުރަށް

ޝައުގު ވެރިކުރުވި އެއްޗެކެވެ .މިކަމާގުޅިގެން ކުރީގައި މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރެވުނު ކުދި އިންޖީނުއޮޑިފަހަރުގައި

އަތޮޅުބޭރުގަޔާއި އެތެރެވަރީގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރުން އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ދިޔައެވެ .މިޔަރުމަސްވެރިކަން ފުޅާވުމާއި

ސީދާގުޅުން ހުރިކަމަކީ އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ މިޔަރު ބާވަތްތަކުގެ މިންވަރު އިތުރުވަމުން ދިއުމެވެ .މިޔަރު އުރަހާއި މިޔަރު

ލޮނުމަހެވެ .މިޔަރު އުރަހައަކީ އިރުމަތީ އޭޝީޔާ ޤައުމުތަކުގައި ކާނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މުހިންމު ބާވަތެކެވެ.
ކުރީގައި އެއްލާލެވޭ މިޔަރު މަސްގަނޑަކީ ލޮނުމަސް އުފައްދައިގެން ޤައުމުތަކަށް ވިކޭބާވަތެއްކަމުގައި މިހާރުވަނީ ވެފައެވެ.

އަދި މިޔަރުގެ ކޯކަށިގަނޑަކީ ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ސުވެނިއަރ އެއްގެގޮތުގައި ބޮޑުއަގުދީފައިގަންނަ އެއްޗެކެވެ.
މިޔަރުން އުފެއްދޭ އެކްސްޕޯރޓު

ބާވަތެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ ތައާރުފުކުރެވުނީ  1980ވަނަ އަހަރު

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޖަޕާނުގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފަރާތުން ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ )އެންޑަރސަން އަދި އަޙްމަދު .(1993

އާދެ ،ފުނުންބޭނޭ ކަށިމިޔަރުގެ މެއިން އުފައްދާ ކަށިމިޔަރު ތެލަކީ އޭގައި އެކުލެވޭ ސްކޮއޯލިން ކޮމްޕައުންޑްގެ ބޭނުމުގައި
އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ ބާވަތެކެވެ.

 1980އާއި ހަމައަށް އައިއިރު ރާއްޖޭގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރަމުންއަންނަގޮތް ވަނީ ރަނގަޅަށް

ހަރުދަނާވެފައެވެ.

އާދެ ،ރާއްޖޭގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަން ބިނާވެފައި ވަނީ ފުނުގައިއުޅޭ ކަށިމިޔަރު ބާނަން ކުރާ ކަށިމިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި

ފަރުތަކުގެ ކައިރީގައި އުޅޭ މިޔަރަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކުރާ ފަރުމިޔަރު މަސްވެރިކަމާއި ،އަދި އަތޮޅުބޭރާއި މާކަނޑުން ކުރާ
ކަނޑުމިޔަރު މަސްވެރިކަމުގެ މަށްޗަށެވެ.
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،2 ުމިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތ

ީ މިޔަރުގެ ބަޔޮލޮޖ1.1
؛1993 ު ވައްތަރުގެ މިޔަރު ރެކޯރޑް ކުރެވިފައިވެއެވެ )އެންޑަރސަން އަދި އަޙްމަދ37 ްރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށ
ެ މީގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ވޭތުވެދިޔަ ދިހަވަރަކަށް އަހަރުދުވަހުގ.(1998 ް އެންޑަރސަން އަދި މެރެޓ،ްއާދަމ

،ާ މިޔަރުގެ ހުރިހާބާވަތަކީވެސް ލަހުންބޮޑުވ.ެތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރެކޯރޑް ކުރެވިފައިވާ ބާވަތްތަކެވ

ެ މީގެ ސަބަބުން މިޔަރުގެ އާބާދީއަކީ ދ.ެލަހުން ދަރިމައިވާ އަދި ވިހާފަހަރަކު މަދު ޢަދަދެއް ވިހާބާވަތްތަކެކެވ
ޭ މިޔަރަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކުރެވ،ެ މިހެންވ.ެއުމުރުފުރައިގެ ދޭތެރެދުރު ސްޓޮކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށް އާބާދީތަކެކެވ

ާ ބަލަހައްޓ،ްމަސްވެރިކަމުގެ މިންވަރު މައްޗަށްގޮސް މަސްވެރިކަން ފުޅާވަމުންދާއިރު މަސްވެރިކަން ރެގިޔުލޭޓްކޮށ

ިއަދ

.ެރާވާހިންގުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއްނޭޅިއްޖެނަމަ އޭގެ ސްޓޮކް ވަރަށް ފަސޭހައިން ހީނަރުވެގެން އާދެއެވ

ަމިގޮތަށް މަސްވެރިކަމުގައި ނެގޭމިންވަރު ކޮންޓްރޯލެއްނެތި އިތުރުވެ ސްޓޮކްގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށަށް ގޮސްފިނަމ
ެމުއްސަނދިކަމުގ

ެމިޔަރުގ

ިވަރަށް ވިސްނުންތެރި ކަމާއ

،ުވުމާއެކ

.ެދަތިކަމެކެވ

ްވަރަށ

ީއިޔާދަކުރުވުމަކ

ްއޮތްމިންވަރަށ

ިކުރީގައ

ީއެއާބާދ

ިދެމެހެއްޓެނިވި ފައިދާ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ހޯދުމަށްޓަކައ
.ެރައްކާތެރިކަމާއެކު ރާވާ ހިންގާ އަދި ބެލެހެއްޓެންޖެހެއެވ

.ް އެބާވަތްތައް އެންމެގިނައިން ނެގޭ މަސްވެރިކަނ،ި ރާއްޖޭގެ މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި ބޭނޭ މިޔަރާއ:1 ުތާވަލ
English Name

Scientific Name

Divehi Name

Bluntnose sixgill shark
Taiwan gulper shark
Leafscale gulper shark
Mosaic gulper shark
Variegated shark
Tawny nurse shark
Whale shark
Smalltooth sand tiger
Crocodile shark
Pelagic thresher shark
Bigeye thresher shark
Bigeye thresher shark
Shortfin mako shark
Longfin mako shark
False catshark

Hexanchus griseus
Centrophorus niaukang
Centrophorus squamosus
Centrophorus tessellatus
Stegostoma fasciatum
Nebrius ferrungineus
Rhincodon typus
Odontaspis ferox
Pseudocarcharias kamoharai
Alopias pelagicus
Alopias vulpinus
Alopias superciliosus
Isurus oxyrinchus
Isurus paucus
Pseudotriakis microdon

Silvertip shark
Bignose shark
Grey reef shark
Silky shark
Blacktip shark
Oceanic whitetip shark
Blacktip reef shark

Carcharhinus
Carcharhinus
Carcharhinus
Carcharhinus
Carcharhinus
Carcharhinus
Carcharhinus

Spotail shark
Tiger shark
Sicklefin lemon shark
Blue shark
Whitetip reef shark
Scalloped hammerhead shark
Smooth hammerhead shark

Carcharhinus sorrah
Glaecerdo cuvier
Negaprion acutidens
Prionace glauca
Triaenodon obesus
Sphyrna lewini
Sphyrna zygana

Madu Miyaru
Kashi miyaru
Kashi miyaru
Kashi Miyaru
Hithi Miyaru
Nidhan miyaru
Fehurihi †
Daiy dhigu miyaru
? Miyaru
Kandi maiyaru
Kandi miyaru
Kandi miayru
Woshimas miyaru
Woshimas miyaru
Hikandhithun
miyaru
Kattafulhhi miyaru
Mendhan miyaru
Thial miyaru
Ainu miyaru
? miyaru
Feekanfaiy miyaru
Falhumathi
dhon
miyaru
Dhon miyaru
Femunu
Olhufathi miyaru
Andhun miyaru
Faana miyaru
Kaaligandu miyaru
Kaaligandu miyaru

albimarginatus
altimus
amblyrhynchos
falciformis
limbatus
longimanus
melanopterus

Fishery Type
Deep
Reef
Ocean
**
***
***
***

*

*
*
*

*
**
*
*
**
*
*
**
*

*
*
*
*
*
*
*
**
***
**

*
*
*
*

*** major target species; ** regularly taken; * occasionally taken; † Protected species, Source: Anderson and Waheed
1999; Anderson 2002.
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 1.2ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ މިޔަރުމަސްވެރިކަން
ކުރީގައި ދެންނެވުނެހެން ރާއްޖޭގައި ތިންވައްތަރެއްގެ މިޔަރުމަސްވެރިކަމެއް ކުރެއެވެ .އެއީ ކަށިމިޔަރު މަސްވެރިކަމާއި،
ފަރުމިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި އަދި ކަނޑުމިޔަރު މަސްވެރިކަމެވެ .ތާވަލު  1ގައިއެވަނީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގައި ޢާންމުކޮށް
ބާނާއުޅޭ މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކެވެ .އަދި އެބާވަތްތައް ގިނައިންބޭނޭ މަސްވެރިކަންވެސް އެވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

 ކަށިމިޔަރު މަސްވެރިކަން :މިއީ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ހުޅަނގު އަދި އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ފުންހިސާބުތަކުން ކުރާ
މަސްވެރިކަމެކެވެ .މިމަސްވެރިކަމުގައި ކަށިމިޔަރުގެ ތިންބާވަތެއް ބޭނެއެވެ )އާދަމް ،މެރެޓް އަދި އެންޑަރސަން

 .(1998އަދި ދަތްދިގު މިޔަރާއި ހިކަނދި ތުންމިޔަރުވެސް މިމަސްވެރިކަމުގައި ބޭނޭކަމަށް ވެއެވެ )ތާވަލު .(1

ކަށިމިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރަނީ  800-250މީޓަރާއި ދެމެދުގެ ފުނުން އޮލަނބަށް އަޅާ ލޭނު އަޅައިގެންނެވެ.
މިމަސްވެރިކަމުގައި ބޭނޭ މިޔަރުން ކުރެވޭ ހަމައެކަނި ބޭނުމަކީ އަގުބޮޑު ކަށިމިޔަރުތެޔޮ އުފައްދާ ޖަޕާނަށް
އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމެވެ .މިމަސްވެރިކަމަށް މިއަދު ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއްމައްސަލައަކީ ރާއްޖެއިން

ކަށިމިޔަރު ހުސްވުމާ ދާދިގާތަށް ކަށިމިޔަރުގެ ސްޓޮކު ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމެވެ .މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރަށް

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިމަސްވެރިކަން މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ހަމައެކަނި ށ އަތޮޅު އަދި ތ އަތޮޅުގައެވެ.
މިމަސްވެރިކަމަކީ ވޭތުވެދިޔަ  15ވަރަކަށް އަހަރު

ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓިފައި އޮވެފާ ދާދިފަހުން އަނެއްކާވެސް

ފެށެމުން އަންނަ މަސްވެރިކަމެކެވެ .މަސްވެރިކަން އެންމެ ގިނައިން ކުރިދުވަސްވަރު ،އާދެ  1983ގައި 237
މެޓްރިކް ޓަނުގެ ކަށިމިޔަރު ބޭނި އޭގެ ތެޔޮއެކްސްޕޯރޓްކޮށްގެން  1.8މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

 ފަރުމިޔަރު

މަސްވެރިކަން:

މިއީ

ރަށްތަކުގެ

ފަޅުފަރުގެ

ގާތުގައި

އުޅޭމިޔަރަށް

އަމާޒުކުރެވިގެން

ކުރެވޭ

މަސްވެރިކަމެވެ .ވުމާއިއެކު މިމަސްވެރިކަން ކުރެވެނީ ރާއްޖޭގެ އެތެރެވަރީގެ ފަރުތަކުންނާއި އަދި ތިލަތަކުގެ

މަތީގައި ގިލްނެޓު ބޭނުންކޮށްގެންނާއި ނަނުފައްތައިގެން އަދި ލޭނުއަޅައިގެންނެވެ .މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނޭ މިޔަރުން
އުފައްދާ ބާވަތްތަކަކީ މިޔަރު އުރަހައާއި މިޔަރު ލޮނުމަހެވެ.

ފަރުމިޔަރު މަސްވެރިކަމަކީ ފަތުރުވެރިކަމާ

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

ބައެއްފަހަރު ،އަދި ބައެއް މަދު ޙާލަތްތަކުގައި ދިމާވެފައިވާ ހާދިސާތަކުން ބޮޑެތި މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މަސްވެރިންނަށް އެންމެ ބޮޑުއަގުލިބޭ އެއްޗަކީ މިޔަރުގެ އުރަހަކަމުގައި ވެފައި ލޮނުމަހުގެ އަގު

ދަށްދުވަސްވަރެއްގައި ނުވަތަ އެމަސްވެރިންނަކީ އާންމުކޮށް މިޔަރު މަސްވެރިކަން ނުކުރާ ބައެއްނަމަ މިޔަރުގެ
އުރަހަ ކަނޑާފައި މިޔަރު މަރާނުލާ ދޫކޮށްލެވޭގޮތް ދިމާވެފައިވެއެވެ.

މިޔަރުގެ ތަފާސް ހިސާބު ވަކިބާވަތެއްގެ

މިޔަރަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ނެގިފައި ނުވާތީ އަދި އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވޭ އައިޓަމްތައް އެއީ ކޮންބާވަތެއްގެ
މިޔަރަކުން އުފައްދާފައިވާ ތަކެތިކަން ބަޔާންނުކުރެވޭތީ ސީދާ ފަރުމިޔަރު ހިފިފައިވާ މިންވަރެއް އެނގޭކަށެއް

ނެތެވެ .ނަމަވެސް ،މިޔަރުމަސްވެރިކަން ފެށިގެން އައިދުވަސްވަރު މަސްވެރިންގެ އެންމެފުރަތަމަ އަދި އެންމެ

އިސް އަމާޒަކީ ފަރުމިޔަރެވެ .ވީމާ މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވަނީ
ފަރުމިޔަރުގެ ބާވަތްތަކަށެވެ )އެންޑަރސަން.(1998 ،

 ކަނޑުމިޔަރުމަސްވެރިކަން :ރާއްޖޭގައި މާކަނޑުން ކުރާ މިޔަރު މަސްވެރިކަން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅެނީ

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

މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު ،2

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ

7

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

މިޔަރުލޮނުމަހެވެ .އަދި ބޮޑެތި މިޔަރުގެ ކޯކަށިގަޑު ހިއްކައިގެން ފަތުރުވެރިންގެ ސުވެނިއަރ ފިހާރަތަކަށް

ވިއްކާހަދައެވެ.

މިމަސްވެރިކަމުން ދިމާވެފައިވާ މައިގަނޑު މައްސަލައަކީ މިމަސްވެރިކަމާއި ދޮށިން ކުރާ އައިނު

މަސްވެރިކަމާއި ހުރި ގުޅުމެއްގެ ސަބަބުން މިޔަރު މަސްވެރިކަމުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާ
ކަމަށް މަސްވެރިން ބުނާ ބުނުމެވެ .މިހެންވެ މިދެބާވަތުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން

އުފެދެއެވެ.

 1.3މިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަން
މިޔަރު މަސްވެރިކަމާއި ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ ކަމަށްވާ ފަތުރުވެރިކަމާއި ދެމެދު ވަސީލަތް ހިއްސާކުރުމުގެ

މައްސަލަތަކެއް ވެއެވެ .ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ސީދާގުޅިފައިވަނީ ކަނޑުގެ މާހައުލާއެވެ .ސްނޯކަލް ކުރުމާއި ފީނުމަކީ

ފަތުރުވެރިން މުނިފޫހި ފިލުވުމަށްޓަކައި ކޮށް އުޅޭ ދެކަމެވެ .ފީނާމީހުން ކަނޑުގެ ދިރުންތަކާއި މަސްމަހާމެހި އޭގެޒާތުގައި

އުޅޭގޮތް ދުށުމަށް ޝައުޤުވެރިވެއެވެ .ޙާއްސަކޮށް މިޔަރު އޭގެ ތަބީޢީ ޒާތުގައި އުޅޭގޮތް ދުށުމަށް ވަރަށް ޝައުޤުވެރިވެއެވެ.

އެންޑަރސަން އާއި އަޙުމަދު ) (1993އަންދާޒާ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި  1992ވަނަ އަހަރު މިޔަރު ބެލުމަށް

ތަންތަނަށް ފީނައިގެން ސީދާ އާމްދަނީ އެއްގެ ގޮތުގައި  2.3މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ލިބިފައިވެއެވެ .މިޢަދަދާއި އަޅާ

ބަލާއިރު މިޔަރު މަހާއި މިޔަރު އުރަހަ އެކްސްޕޯރޓްކޮށްގެން އާމްދަނީއެއްގެ ގޮތުގައި އެއަހަރު ލިބުނު ކަމަށް ލަފާ
ކުރެވެނީ  0.7މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.

އަދި އެދުވަސްވަރު ކުރެވުނު ދިރާސާއިން ދައްކަނީ ފީނާ ތަންތަނުގައި

ދިރިއުޅޭ އެންމެ މިޔަރަކުން އަހަރަކު  3300ޑޮލަރު ލިބޭނޭ ކަމުގައެވެ )އެންޑަރސަން އާއި އަހުމަދު .(1993 ،މިއިން

އަންގައިދެނީ މަޝްހޫރު ޑައިވްކުރާ ތަންތަނުގައި އުޅޭ ފަރުމިޔަރު ،އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމަށްޓަކައި މަރާލުމަށްވުރެ

ދިރޭގޮތުގައި ފަރުގައި އުޅުމުން އެއިން ލިބޭފައިދާ އެތައް ގުނައެއް އަގުބޮޑުކަމެވެ .މިހެންކަމުން މިޔަރު ހިމާޔަތް
ކުރުމަށްޓަކައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅައެވެ.

ޑައިވުކުރާއިރު އެންމެގިނައިން ފެންނަމިޔަރުގެ

ބާވަތްތަކަކީ ފާނަމިޔަރާއި ތިލަމިޔަރާއި ފަޅުމިޔަރާއި ކައްޓަފުޅި މިޔަރާއި އަދި ބައެއްސަރަޙައްދުތަކުން ކާލިގަނޑު މިޔަރެވެ
)ތާވަލު .(1

މިޔަރު މަސްވެރިކަމާ ފަތުރުވެރިކަމާ ދެމެދު އުފެދޭ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ދެފަހަރެއްގެ މަތީން
މަޝްހޫރު ފީނާސަރަޙައްދުތަކުން މިޔަރުނެގުން ނުވަތަ ހިފުން ވަނީ މަނާކުރެވިފައެވެ .މިހާރު ޖުމްލަ  25ސަރަހައްދުވަނީ

އެސަރަޙައްދުތަކުގެ ތަބީޢީގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައެވެ )ކުރެހުން  .(1މިސަރަޙައްދުތަކުން ކުރުން

ހުއްދަ ހަމައެކަނި މަސްވެރިކަމަކީ އެންވެރިކަމެވެ 1998 .ގައި މިޔަރު މަސްވެރިންނާއި ފަތުރުވެރިކަމާއި ދެމެދު އުފެދޭ
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ މުހިންމު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ  7އަތޮޅުގެ

އެތެރެވަރީގައްޔާއި ،އަތޮޅު ބޭރުން ފެށިގެން  12މޭލު ސަރަޙައްދުގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރުން  8ސެޕްޓެމްބަރ

1998ން ފެށިގެން  10އަހަރުދުވަހަށް މަނާ ކުރެވުނެވެ )ކުރެހުން  .(1އަދި މިމުއްދަތު މިއަހަރު ތެރޭގައި
ހަމަވެފައިވާއިރު އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
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 1.4މިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި ދޮށީގެ ކަނޑުމަސްވެރިކަން
ރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު މަސްވެރިކަމަކީ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމެވެ .ކަނޑުމަސް އައިނާއި ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގާ އުޅޭ

މިޔަރާ )ޚާއްސަކޮށް އައިންމަތީ މިޔަރު( ،ގުޅިގެން އުޅޭކަން ވަނީ ވަރަށް ރަގަޅަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ )އެންޑަރސަން

އާއި އަހުމަދު .(1993 ،މަސްވެރިން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ކަނޑުމަސް އައިނުން މިޔަރު ނެގުމުން ކަނޑުމަހުގެ
މަސްވެރިކަން ދަށްވެއެވެ .މިސަބަބަށްޓަކައި ދޯނިފަހަރު މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދާ އައިނުން މިޔަރުނެގުން ވަނީ

މަނާކުރެވިފައެވެ .އަދި އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގެ ވަށައިގެން  3މޭލު ސަރަޙައްދުން މިޔަރު މަސްވެރިކަމާއި އެހެން ބާވަތެއްގެ

މަސްވެރިކަމެއް ކުރުންވެސް ވަނީ މަނާ ކުރެވިފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރަށް ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ މުހިންމު

 2ތިލައަކުންވެސް ވަނީ މިޔަރުނެގުން މަނާކުރެވިފައެވެ )ކުރެހުން .(1

ކުރެހުން  :1ރާއްޖޭގައި މިޔަރު ހިމާޔަތް

ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކާއި ،ތަންތަން.

Shark fishing banned
Protected seamounts
Protected dive sites
3 mile radius from FADs

 1.5މިޔަރުމަސްވެރިކަމާގުޅިފައިވާ ޤަވާއިދުތައް
ރާއްޖޭގައި

އެންމެ

އިސްކަމެއްދޭ

މަސްވެރިކަމަކީ

އަދިވެސް

ކަނޑުމަހުގެ

މަސްވެރިކަމެވެ.

މިހެންވުމާއި

އެކު

މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ކަނޑުމަސްވެރިކަމަށް އަމާޒުކުރެވިގެންނެވެ .ގިނަޤަވާއިދު

ހެދުމުގެ އަޞްލަކަށް ވެފައިވަނީ ކަަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިން ޝަކުވާކުރެވި އެކަމަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ .ސީދާ
މިޔަރު ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވަނީ ވަރަށް މަދުޤަވާއިދެކެވެ .ތިރީގައި އެވަނީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤަވާއިދުގައި

ހިމެނޭ މިޔަރުމަސްވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރިޤަވާއިދުތަކެވެ.
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 ހުވަދު އަތޮޅާއި ހައްދުންމައްޗާއި ދެމެދުގައިވާ ހުވަދޫކަނޑުގެ މެދުތެރޭގައި އޮންނަ )ދެރަހާ( ތިލާގައި ލޭނު އެޅުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ .މަނާކުރެވޭ ސަރަޙައްދަކީ  01ދަރަޖަ  18ދަގީގު  -އުތުރު ތޫލު  73ދަރަޖަ  18ދަގީގު  -އިރު އަޟުރު

މިސްރާބު އެއީ ތިލައަކަށް ބަލައި މިޕޮއިންޓްގެ ވަށައިގެން  5މޭލެ ކުރުހުރަސް )ރޭޑިއަސް(ގެ ސަރަޙައްދެވެ )ކުރެހުން

 .(1މިޤަވާއިދު ހެދިފައިވަނީ  28ނޮވެމްބަރު  1996ގައެވެ.
މިޤަވާއިދުގައި

އެބުނާ

ސަރަޙައްދަކީ

ހުވަދުއަތޮޅާއި

ހައްދުންމަތީގެ

މަސްވެރިން

މަސްވެރިކަން

ކުރާ

މަޝްހޫރު

ސަތޯތިލައެވެ .ނުވަތަ ސަތޯރަހައެވެ .މަސްވެރިން ދެކޭގޮތުގައި އައިންމަތީ ނުވަތަ ކަނޑުމަހާއިއެކު އައިނުގައި އުޅޭ
މިޔަރުނެގުމުން މަސްވެރިކަން ދެރަވެ މަސްތިލަނުވާގޮތްދިމާވެއެވެ .މިޤަވާއިދު ހެދިފައި މިވަނީ މިަސަރަޙައްދުގައި
މަސްވެރިކަން ކުރާމަސްވެރިން މިކަމާ ޝަކުވާކުރުމުން ކަނޑުމަސްވެރިންނާއި މިޔަރުމަސްވެރިންނާއި ދޭތެރޭޖެހޭ މައްސަލަ
ކުޑަކުރުމަށްޓަކައެވެ.

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

.(A1/29/95/39

ފެހުރިއްސަކީ މުޅިދުނިޔެއިން މިބާވަތް ނެތިގެންހިގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ބާވަތެކެވެ .މިހެންކަމުން މިބާވަތަކީ
ވާރލްޑް ކޮންޒަރވޭޝަން ޔުނިއަން ގެ ރެޑްލިސްޓް އޮފް ތްރެޓްންޑް އެނިމަލްސްގެ ލިސްޓްގައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ބާވަތެކެވެ .ރާއްޖެއިން މިޤަވާއިދު ހެދިފައިވަނީ
ރާއްޖެއިން ފެހުރިހި ބާނާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ މަޤްސަދުގައެވެ.

މިކަމަށް އިޖާބަދިނުގެ ގޮތުންނާއި މަދުންނަމަވެސް

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

 oދެކުނު ތޫލު  00ދަރަޖަ 45 ،ދަގީގު  -އިރު އަޟުރު  72ދަރަޖަ  55ދަގީގު

 oދެކުނު ތޫލު  00ދަރަޖަ 55 ،ދަގީގު  -އިރު އަޟުރު  72ދަރަޖަ  53ދަގީގު

 oދެކުނު ތޫލު  01ދަރަޖަ 00 ،ދަގީގު  -އިރު އަޟުރު  72ދަރަޖަ  08ދަގީގު
 oދެކުނު ތޫލު  00ދަރަޖަ 53 ،ދަގީގު  -އިރު އަޟުރު  72ދަރަޖަ  11ދަގީގު

މިޤަވާއިދު ހެދިފައިވަނީ  10ޑިސެމްބަރު  1997ގައެވެ .ކުރީގައި އިޝާރާތްކުރެވިފައިވާ ފަދައިން މިޤަވާއިދު ހެދިފައިވަނީ
އިސްވެބުނެވުނު ސަބަބަށްޓަކައި ކަނޑުމަސްވެރިންނާއި މިޔަރުމަސްވެރިންގެ ދެމެދުގައި އުފެދޭ ހަމަނުޖެހުން ކުޑަކުރުމަށެވެ.

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް ގެ އިޢުލާނު ނަމްބަރު
 27 ،E/95/32ސެޕްޓެމްބަރު  1995ގައިވާ  15ސަރަޙައްދަކީ އެތަންތަން ޤުދުރަތީ އަދި ތަބީޢީ ގޮތުގައި
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ދެމެހެއްޓުމައް ޓަކައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައި ސަރަޙައްދުތަކެވެ .އަދި ހަމަ  21އޮކްޓޯބަރ  1999ގެ 10-
C/99/38

އިޢްލާނުގާ

ވާގޮތުގެމަތިން

އިތުރު

10

ސަރަޙައްދެއްވެސް

ހަމަ

މިބޭނުމަށްޓަކައި

ވަނީ

ހިމާޔަތްކޮށްފައެވެ )ކުރެހުން .(1
މިޤަވާއިދު ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ

ފަތުރުވެރިން ޑައިވްކުރުމަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މުހިންމު ތަންތަން ހިމާޔަތްކޮށް އެތަންތަނުގެ

ރީތިކަން އެތަނުގެ ތަބީޢީ އަދި ޤުދުރަތީގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށެވެ .އަދި މިޤަވާއިދު ހެދުމުގެ މަޤްސަދުގެ ތެރޭގައި

މިސަރަޙައްދުތަކުން މިޔަރުނެގުން މަނާކުރުން ހިމެނެއެވެ .މިސަރަޙައްދުތައް ޙިޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ރިސޯރޓްތަކުގެ

ޑައިވިންގ އިންސްޓަރަކުންގެ މަޝްވަރާގެ ދަށުންނެވެ .މިތަންތަން ކުރެހުން  1ގައި ފާހަގަކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

 ތިރީގައިއެވާ އަތޮޅުތަކުގެ ބޭރުދުނިން ފެށިގެން  12މޭލު ބޭރު ސަރަޙައްދުގައި  08ސެޕްޓެމްބަރު 1998ން
ފެށިގެން  10އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މިޔަރުމަސްވެރިކަމެއް ކުރުން މަނާ ކުރެވުނެވެ.
މިމުއްދަތު މިހާރު ވަނީ ހަމަވެފައެވެ .އަދި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
 oމާޅޮސްމަޑުލު

 oފާދިއްޕޮޅު

 oމާލެ އަތޮޅު

 oއަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި
 oއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި
 oފެލިދެ އަތޮޅު
 oއައްޑު އަތޮޅު
 1998ގައި ހެދުނު މިޤަވާއިދަކީ އޭރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ

 27ސެޕްޓެމްބަރު  1995ގެ އިއުލާނުގެ ދަށުން މަނާކުރުވެނު  15ސަރަޙައްދުން މިޔަރު ހިފުން ނުހުއްޓޭކަމަށް

ފަތުރުވެރިން ބުނެ އަދި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މިޔަރުހިފުން މަނާ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ މަޝްހޫރު ޑައިވްކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުން
މިޔަރު ފެނުން ނެތިގެން ގޮސްފާނެ ކަމަށް ބުނާތީ އެކަމަށް ޙައްލެއް ގެނައުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދެކެވެ.
 އިޢްލާނު

ނަމްބަރު

FA-A1/29/92/16

ގައި

ގެއްލުންވާގޮތަށް އޮއިވާލިން މިޔަރު ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 އިޢްލާނު ނަމްބަރު

އަންގާފައިވާގޮތުން

ކަނޑުމަހުގެ

FA-A1/29/96/39 (23/09/1990); FA-F1/2/90/28

މަސްވެރިކަމަށް

MF/34/81/48 ,

) (10/11/1981) (08/10/1996ގައިވާގޮތުން މަސްވެރިންނަށް ލުއިފަސޭހައަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާ

ދެއްވާފައިވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގެ  3މޭލުގެ ރޭޑިއަސް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުން ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން

ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެވެ .މީގެތެރޭގައި މިޔަރުމަސްެވެރިކަންވެސް
ހިމެނެއެވެ.

މިއިޢުލާނު ކުރެވިފައިވަނީ މަސްވެރިން މިހާރު މަސްބާނާ އެންމެ މުހިންމު ސަރަޙައްދުތައް ކަމަށްވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތި

ކައިރިން މިޔަރު ހިފުން އަދި ނެގުން މަނާކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައެވެ.

މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު ،2

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ

11

 1.6ރިޕޯރޓުގެ މަޤްޞަދު
ފަތުރުވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގައި އަދިވެސް އެންމެ ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ދާއިރާއެވެ 2004 .ވަނައަހަރު
އިތުރުކުރެވުނު  11ރިސޯރޓު ހުޅުވުމާއެކު ވަރަށް އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި ރާއްޖޭގައި

 98ރިސޯޓް އޮންނާނެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމާއި މެދު ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ މުހިންމު އެއްސިޔާސަތަކީ 'އިކޯޓްއަރިޒަމް' އަށްވީހިނދު ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާފަރާތްތަކުން ދެކެނީ މުޅިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުން މިޔަރު ހިފުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ވެފައި
އޮތުމެވެ.

ރާއްޖެއަކީ އ.ދ.ގެ ކާނާއާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ބެހޭ ޖަމުޢިއްޔާގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށްވާތީ މިޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން

ދުނިޔޭގެމަސްވެރިކަން ބެލެހެއްޓުން ރާވާހިންގާ އަދި ހަރުދަނާކުރުމަށް ގޮވާލެވިފައިވާ ގޮވާލުންތަކަށް ރާއްޖެއިންވެސް
އިޖާބަދޭންޖެހެއެވެ .މިގޮތުން 'ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އޮން ރެސްޕޮންސިބަލް ފިޝަރީޒް' )ވޮލަންޓަރީ( އެއްބަސްވުމުގެ

ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަންއަށް ޢަމަލީ ސިފަގެނައުމަށް ހުރިހާ

ޤައުމުތަކުންވެސް

އެއްބާރުލުމަށް ކާނާއާއި ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ޖަމުޢިއްޔާއިން ގޮވާލައެވެ .މިޔަރު މަސްވެރިކަމަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ

ސަރަޙައްދެއްގައި އަދި ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި ވެސް ހީނަރުވެފައިވާ މަސްވެރިކަމަކަށްވާތީ މިޔަރުގެ ސްޓޮކް ރިހެބިލިޓޭޓް

ކުރުމަށްޓަކައި މިޔަރަށް ޙާއްޞަކޮށް އެކުލަވާލެވުނު އިންޓަނެޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަންގެ ދަށުން ކޮންމެ

ޤައުމަކުންވެސް ނެޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަންއެއް ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ .ރާއްޖެއިން ސީދާމިކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ނެތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކުރިން އިޝާރާތް ކުރެވިފައިވާ ފަދައިން މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ

ފިޝިންގް އެފަރޓް )މަސްވެރިކަމުގައި ހޭދަވާމިންވަރު( މަދުކޮށް ސްޓޮކް
ހެދިފައެވެ.

ނަމަވެސް،

ހެދިފައިހުރި

ޤަވާއިދު

ޢުޞޫލުތައް

ތަކާއި

ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމަށް ޤަވާއިދުތަކެއް ވަނީ
ހަރުދަނާގޮތެއްގައި

ތަންފީޒުނުކުރެވޭތީ

މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރުންމަނާ ސަރަޙައްދުތަކުގައިވެސް މަސްވެރިކަން ކުރެވެއެވެ.
މިރިޕޯޓު ފުރަތަމަ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ  2004ވަނަ އަހަރުގައެވެ .އަދި ރިޕޯޓުވަނީ ފިޝަރީޒް އެޑްވައިޒަރީބޯޑަށް ހުށަހެޅި
ފާސްވެފައެވެ .އަދި ފިޝަރީޒް އެޑްވަރިޒަރީ ބޯޑުން އިއްތިފާޤު ވެފައިވަނީ ރާއްޖޭން މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރުމާއި
އެކްސްޕޯރޓް ކުރުން މަނާކުރުމަށެވެ .ނަމަވެސް ދެމެހެއްޓިފައިވާ ސަޤާފަތުގެ ސަބަބުން މިކަމުގައި ފަހުބަސް ބުނުމަށް

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ .ކަންދިމާވިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް

މެރިން ރިސޯސަސްއިން ރައީސް އޮފީހަށް ރިޕޯޓު އެންޑޯޒް ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ގިނަ ދުވަސް ތަކެއް ފާއިތުވިފަހުން
ކަމަށްވާތީ ރައީސްއޮފީހުން އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވަނީ އަލުން

މިމައްސަލަ މުރާޖުޢާކޮށް އެއްކުރެވުނު މަޢުލުމާތު އަލުން

ފުރިހަމަކޮށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ .ވީމާ ،މިރިޕޯރޓްގެ މަޤްޞަދަކީ
ތަފާސް ހިސާބާއި ސޯޝިޔޯއިކޮނޮމިކު މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމެވެ.

މިރިޕޯރޓުގެ އަނެއް މަޤުސަދަކީ އިސްވެބުނެވުނު

މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގެ

މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް

އެގްރިކަލްޗަރ އިތުރަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެކުރިން މިޔަރުމަސްވެރިކަން މިހާރު

އޮތް ޙާލަތު ދެނެގަތުމެވެ .މިހާރު

ރާއްޖޭގައި މިމަސްވެރިކަމުގައި މީހުން ޙަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރާއި ،މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އިޤްތިޞާދީ އާމުދަނީއަށް

މިރިޕޯރޓްގައި ބަލައިލެވޭނެއެވެ .އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ގޮވާލާ ފަރުމިޔަރު މަސްވެރިކަން މުޅިން މަނާކުރުމަށް
ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވޭނެއެވެ .މިކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމަށް މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރާ ބައެއްމުހިންމު

މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު ،2

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ
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ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އަދި ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވުނެވެ .އަދި އަތޮޅުއޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ

ހުރިހާ

ރަށްތަކަށް

މިޔަރުމަސްވެރިކަމާގުޅޭ

ސުވާލު

ކަރުދާހެއް

ފޮނުވައިގެން

އުޅަނދުފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި މިކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވުނެވެ.

މަސްވެރިކަމުގައި

ހަރަކާތްތެރިވާ

މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު ،2

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ
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 .2ރިޕޯރޓު އެކުލާވާލުމަށް ބޭނުންކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު
 :2.1މިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވުނު ސާރވޭ
މިރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުމަށް މަޢުލޫމާތު

އެއްކުރުމުގައި ތިން ވަޞީލަތެއް ބޭނުންކުރެވުނެވެ .އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެތެރޭގެ

ރަށްތަކަށް ސުވާލުކަރުދާހެއް ފޮނުވައިގެން އެރަށަކީ މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރާ ރަށެއްތޯއާއި ،މަސްވެރިކަން ކުރާނަމަ

މަސްެވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ކިތައް އުޅަނދުތޯ ބެލުނެވެ .މިމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ  2003ވަނައަހަރުގެ
ނޮވެމްބަރު  -ޑިސެންބަރުއިން ފެށިގެން  2004ވަނައަހަރުގެ މާރޗް އާއި ހަމައަށެވެ .އަދި  2008ގެ އޮގަސްޓުން

ނޮވެމްބަރަށެވެ .މިސުވާލު ކަރުދާހުން އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރާ މުހިންމު ރަށްތަކަށް
 2004ވަނަ އަހަރު ޒިޔާރަތްކޮށް މިޔަރު މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ސާރވޭއެއް ކުރެވުނެވެ 2008 .ގައި ދެވުނީ ހަމަ އެކަނި

ހދ .ކުޅުދުއްފުއްޓަށެވެ .ނަމަވެސް އެހެން އަތޮޅުތަކުގެ މަސްވެރިންނާއި ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން ގުޅާ ސާރވޭ ކުރެވުނެވެ.
މިހެން ދިމާވި އެއް ސަބަބަކީ ސާރވޭ ހެދި ދުވަސްވަރަކީ  2008ގެ އިލެކްޝަންސް އޮތް ދުވަސްވަރު ކަމަށްވުމާއެކު
ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ދަތިވުމެވެ.

ތާވަލު  .2ސާރވޭ ކުރުމަށްޓަކައި ދެވުނު /ފޯނުން ގުޅުނު ރަށްތަކާއި ކުރެވިފައިވާ ސާރވޭކަރުދާހުގެ ޢަދަދު
ސާރވޭ ކަރުދާހުގެ އަދަދު

ރަށް

2008

2004
ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

2

6

ށ .ގޮއިދޫ

0

2

ރ .މީދޫ

4

1

ރ .މަޑުއްވަރީ

3

2

އއ .މަހިބަދޫ

5

އއ .ހިމެންދޫ

0

) 0މިޔަރު މަސްވެރިކަން މިހާރު ހުއްޓިފާ(
1

އއ .ތޮއްޑޫ

0

1

އއ .ބޮޑުފޮޅުދޫ

0

1

ދ .ރިނބުދޫ

5

) 0މިޔަރު މަސްވެރިކަން މިހާރު ހުއްޓިފާ(

ދ .މާއެނބޫދޫ

2

) 0މިޔަރު މަސްވެރިކަން މިހާރު ހުއްޓިފާ(

ގދ .ހޯޑެއްދޫ

0

ތ .ވިލުފުށި

0

) 0މިޔަރު މަސްވެރިކަން މިހާރު ހުއްޓިފާ(
2

ތ .ހިރިލަންދޫ

0

1

ޖުމްލަ )މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރާ

އުޅަނދު ފަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު

(16%) 21

(39%) 18

132

46

ސާރވޭ ކުރެވުނު އިންސައްތަ(
ޖުމްލަ މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރާ

އުޅަނދުފަހަރުގެ އަދަދު

ސާރވޭގައި އެއްކުރެވުނު އެންމެ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތަކީ މަސްވެރިކަމުގައި ލިބޭ އާމުދަނީ އާއި މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގައި
މީހުން ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރެވެ .ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ފުރިފައިވާ ސާރވޭ ކަރުދާސް ވަރަށް މަދެވެ .މިގޮތަށް ދިމާވާން

ޖެހުނު އެއްސަބަބަކީ ސާރވޭ ކުރެވުނު ދުވަސްވަރަކީ މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ މޫސުމް ކަމުގައި ވުމާއިއެކު މިޔަރު

މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު ،2

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ

މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ރަށުގައި މަދުވުމެވެ.

ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ މަސްވެރިންނާއި ނުގުޅުނެވެ.
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އަދި ފޯނު އިންޓަރވިއުތައް ކުރުމުގައި ރޭންޖު ނުލިބުމުގެ

މިކަރުދާސްއެކުލަވާލަން މަޢުލޫމާތު އެއްކުރި ތިންވަނަ ވަޞީލަތަކީ  2002ވަނައަހަރު މިޔަރު މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން
ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރެވިފައިވާ ސާރވޭއެއްގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މިއީ ރީޖަނަލް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނޮދަރން ރީޖަން ގައި މެކް

އެލިސްޓަރ އެލިއަޓުން  2002ވަނައަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައި ކަރުދާހެކެވެ.

 .2.2މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބު
މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގާ ފޯރމުތަކުގައި މިޔަރު ހިފުނުމިންވަރު ވަކިން ރެކޯރޑް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މިޔަރު ހިފުނުމިންވަރުކަމަށް ރިޕޯރޓުކުރަންޖެހެނީ ޖުމްލަ މިޔަރު ހިފުނު ޢަދަދެވެ .ބާވަތް ވަކިން ރެކޯރޑް ކުރާކަށެއް

ނުޖެހެއެވެ .މިމަސްވެރިކަމަކީ މާފުޅާކޮށް ކުރެވޭ މަސްެވެރިކަމެއްކަމުގައި ނުދެކެވޭތީ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް
ރިސާރޗް ސެކްޝަން އިން ނެރުއްވާ 'ބޭސިކް ފިޝަރިޒް ސްޓެޓިސްޓިކްސް'ގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު

ވަކިން ރިޕޯރޓެއް ނުކުރައްވައެވެ .މިޔަރު ހިފުނުމިންވަރު ރިޕޯރޓްކުރެވެނީ ފަރުމަސް ގްރޫޕް  3އާއި އެއްކޮށެވެ .ބޭސިކް

ފިޝަރީޒް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގައި މިޔަރު ރިފޯރޓް ކުރެވިފައިވަނީ ހުރިހާބާވަތެއްގެ ފަރުމަހާއި އެއްކޮށް 'އެހެނިހެން' ބާވަތް
ގޮތުގައެވެ.

ތަފާސްހިސާބު

ޝާޢިއުކުރެވޭއިރު

މަސްހިފުނު

މިންވަރު

ރިޕޯރޓްކުރެވެނީ

ބަރުދަނުން

ކަމަށްވާތީ

ރިޕޯރޓްކުރެވިފައިވާ މިޔަރުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު ގުނަކުރެވޭ ކޮންވާރޝަން ފެކްޓަރ އަކީ  20ކިލޯކަމަށް ބެލެވިފައިވެއެވެ.

އެއީ މަސްވެރިން ބާނާ މިޔަރެއްގެ ބަރުދަނަކީ އެވްރެޖް  20ކިލޯކަމުގައި ބެލެވިގެންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތަފާސް ހިސާބު އަދިވެސް ނެގެމުންދަނީ މަސްވެރިން )ނުވަތައޮޑިވެރިން( އަނގަބަހުން ބުނާ ޢަދަދެއް ރަށްރަށުގެ

އޮފީސްތަކުގެ ކާތިބުން ނޯޓްކޮށް 'މަސްރިޕޯރޓް' ފޯރމުގައި ރެކޯރޑް ކުރެވިގެންނެވެ .ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި މީސްކޮޅު

މަދު ،ބޭނޭހުރިހާމަހެއް މަސްވެރިއުޅަނދު ފުރިރަށަށް ބޭލުނުދުވަސްވަރު އަދި ބާނާ ހުރިހާމަހެއް ފަޅުވެރިންގެ މެދުގައި

ބެހުނު ދުވަސްވަރު މިއީ ތަފާސްހިސާބު ނެގުމަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ނިޒާމުކަމުގައި ބެލެވުނެވެ .ނަމަވެސް،
މަސްވެރިކަމުގެ މިންވަރު އިތުރުވެ ،މަސްވެރިކަން ކުރާސަރަޙައްދު ފުޅާވެ ،މަސްގަންނަ ކުންފުނިތައް ގިނަވެ އަދި ދޯނި

ފުރި

ރަށަށާއި

އެހެނިހެން

ރަށްރަށަށްވެސް

ތަފާސްހިސާބަށް ކުރެވޭ އިތުބާރު ކުޑަވަމުންނެވެ.

މިކަރުދާސް

ތައްޔާރުކުރުމުގައި

މިނިސްޓްރީގެ

މަސްވިއްކުން

އިތުރުވަމުން

ދިއުމާއެކު

ދުވަހެއް

އެންޑް

އިކޮނޮމިކް

ރިސާރޗް

ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ދުވަހަކަށް

ދަނީ

ސެކްޝަންގައިވާ

މަސްވެރިކަމުގެ ޑޭޓާބޭސް އިން މިޔަރު ރިޕޯރޓްކުރެވިފައި ހުރި މިންވަރުގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހޯދިފައިވެއެވެ1995 .
ން  2003އަށް ކޮންމެ މަހެއްގައި ޖުމްލަ ރިޕޯރޓް ކުރެވިފައި ހުރި ޢަދަދުތައް މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގެ މޫސުން

ދެނެގަތުމަށާއި ،އެކްސްޕޯރޓް އަދަދުތަކުން ކުރެވިފައިވާ އަންދާޒާ އާއި އަޅާކިޔުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބުގެ އެންމެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތަކީ އެކްސްޕޯރޓް ހިސާބުތަކެވެ .މިޔަރަކީ ރާއްޖޭގެ
މީހުން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތުގެ މަހަކަށް ނުވުމާއި ،އަދި މިހާރު ދޯނިފަހަރުގައި ތެޔޮލުމަށް މިޔަރު ތެޔޮ ޢާންމުކޮށް

ބޭނުން ނުކުރާތީ އެކިއަހަރުތަކުގައި އެކްސްޕޯރޓުކުރެވިފައިވާ ބާވަތްތަކުން ކުރެވޭ އަންދާޒާ އެއީ ރާއްޖޭގައި ޖުމްލަ މިޔަރު

ހިފޭމިންވަރު ކަމުގައިބެލެވޭނެއެވެ.
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 .3ނަތީޖާ އަދި ޑިސްކަޝަންސް
 3.1ރާއްޖެއިން މިޔަރުހިފިފައިވާ މިންވަރު
ކުރީގައި ދެންނެވުނުހެން ތަފާސްހިސާބު ފުރިހަމައަށް ނެގިފައި ނުވާތީ ރާއްޖެއިން މިޔަރު ހިފިފައިވާ މިންވަރުގެ އަސްލު

ޢަދަދެއް ނޭނގެއެވެ .ނަމަވެސް ،މިޔަރު ހިފިފައިވާ މިންވަރު ދެގޮތަކަށް އަންދާޒާ ކުރެވިދާނެއެވެ .ފުރަތަމަ ގޮތަކީ

އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވިފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މިންވަރު ނިސްބަތްވަނީ ކިހާމިޔަރަކަށްތޯ ބަލާ މިޔަރުގެ ބަރުދަނަށް ބަދަލުކުރުމެވެ.
މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެންޑަރސަން އާއި އަހްމަދު ) (1993ވަނީ ކޮންވާޝަން ފެކްޓަރ ތަކެއް އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.

މިއަންދާޒާތަކަކީ:
 އެކްސްޕޯރޓް ކުރާގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ  1ކިލޯ އުރަހަ =  70.33ކިލޯ ބަރުދަނު )ތާޒާ( ފަރުމިޔަރު -ކަށިމިޔަރު  1ކިލޯ ތެޔޮ =  4.4ކިލޯ ބަރުދަނު )ތާޒާ( ކަށިމިޔަރު

 ކަށިމިޔަރު  1ލީޓަރު ތެޔޮ =  3.75ކިލޯ ބަރުދަނު )ތާޒާ( ކަށިމިޔަރުރާއްޖެއިން މިޔަރު ހިފުނުމިންވަރު އަންދާޒާކުރާނެ ދެވަނަ ގޮތަކީ މަސްވެރިން ރިޕޯރޓްކޮށްފައިވާ މިޔަރުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު
ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ .މަސްވެރިން ރިޕޯރޓްކުރަނީ މިޔަރު ހިފުނުޢަދަދެވެ .ކުރީގައިވެސް ބުނެވުނުހެން މިޔަރެއްގެ އެވްރެޖް

ބަރުދަނަކީ  20ކިލޯއަށް ބަލައިގެން މިޔަރުގެ ޢަދަދު ބަރުދަނަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ .މަތީގައި ބުނެވުނު ދެގޮތަށް

ކުރެވިފައިވާ އަންދާޒާ ކުރެހުން  2ގައި އެވަނީއެވެ.
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ކުރެހުން  :2އެކިއަހަރުތަކުގައި ރާއްޖެއިން މިޔަރު )ހުރިހާބާވަތެއް( ހިފިފައިވާ މިންވަރު .ވަށްބޮޅާއި ރޮނގު :އެކްސްޕޯރޓް
މަޢުލޫމާތުން ކުރެވުނު އެސްޓިމޭޓް ،ރަސްގެއާއި ރޮނގު :މަސްވެރިން ރިޕޯރޓްކުރި މިންވަރުގެ އެސްޓިމޭޓް .ކެނޑިކެނޑިފައިވާ
ހުރަސްރޮނގު ދައްކައިދެނީ މެދުރާއްޖޭގެ  7އަތޮޅުން މިޔަރު ހިފުން ަ
މނާކުރެވުނު އަހަރު.

މަޢުލޫމާތު :ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ސެކްޝަން ،ކަސްޓަމްސް އަދި އެންޑަރސަން އަދި ވަޙީދު .(1999

 1963ން  1975އާއި ހަމައަށް މިޔަރު ހިފިފައިވާ މިންވަރަކީ ގާތްގަޑަކަށް އަހަރަކު  575މެޓްރިކް ޓަނެވެ .ނަމަވެސް،
މިދުވަސްވަރު އެކްސްޕޯރޓްކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނެތުމުން ކުރެހުމުގައި ދެއްކިފައިވާ މިންވަރަކީ
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1975ން ފެށިގެން ވަރަށް ހަލުވިކަމާއެކު މިޔަރު ހިފިފައިވާ މިންވަރު ގާތްގަނޑަކަށް 1500

މެޓްރިކް ޓަނަށް އަރާފައިވެއެވެ .އޭގެފަހުން  1990ވަނައަހަރާއި ހަމައަށް މިޔަރު ހިފިފައިވާ މިންވަރު  1100ޓަނާއި

 2000ޓަނާއި ދޭތެރޭގައި ،ނަމަވެސް އެކިވަރުގައި ހުރެފައިވެއެވެ )ކުރެހުން  .(2މިގޮތަށް އެކިއަހަރު އެކިމިންވަރަށް
ބަދަލުއައިސްފާވާ ސަބަބެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އެކްސްޕޯރޓް ބާޒާރުގައި މިޔަރުގެބާވަތްތަކަށް ޑިމާންޑް ހުރި މިންވަރާ

ރާއްޖެއިން މިޔަރުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވޭމިންވަރާ ގުޅުމެއްހުރީމައެވެ 1998 .އާއި ހަމައިން މިޔަރު ހިފިފައިވާ

މިންވަރު ދަށަށް އަންނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެ އެއް ސަބަބަކީ  1998ގައި  7އަތޮޅަކުން މިޔަރު ހިފުން
މަނާކުރުމެވެ .ނަމަވެސް  1998އާއި ހަމައަށް އައިއިރު ފަރުމިޔަރުމަސްވެރިކަން

އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުކުރާކަމަށް

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ )މެކްއެލިސްޓަރ އެލިއަޓް .(2002 ،ކޮންމެ ސަބަބަކާއި ހުރެނަމަވެސް ރާއްޖެއިން މިޔަރު
ހިފޭމިންވަރު  1990ގެ ކުރީއަހަރުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ވަރަށްބޮޑުތަން ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެކްސްޕޯރޓް

ކުރެވިފައިވާ

މިންވަރުން

އަންދާޒާކުރެވުނު

ވަރާއި

މަސްވެރިން

ރިޕޯރޓްކުރެވިފައިވާ

މިންވަރާ

މާބޮޑުތަފާތެއްވާކަމަކަށް ފާހަގައެއްނުކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް 2002 ،ފިޔަވާ  2004ވަނައަހަރާއި ހަމައަށް އެކްސްޕޯރޓް
ކުރެވުނު ބާވަތްތަކުން ކުރެވުނު އަންދާޒާ ،މަސްވެރިން ރިޕޯރޓްކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ ބޮޑެވެ.

މީގެން ދައްކައިދެނީ

މަސްވެރިން ހިފާހުރިހާމިޔަރެއް ރިޕޯރޓް ނުކުރެވޭކަމެވެ .އަދި  2002ގައި މަސްވެރިން ރިޕޯރޓްކޮށްފައިވާ މިންވަރު
މަށްޗެވެ 2005 .އިން ފެށިގެން މަސްވެރިން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި އެކްސްޕޯޓް ކުރެވުނު ބާވަތްތަކުން ކުރެވުނު

އަންދާޒާ ވަރަށް އެއްވަރެވެ .މީގެން ދައްކުވައިދެނީ މަސްވެރިން ރިޕޯޓު ކުރާ ނިޒާމަށް ކޮންމެވެސް ބަދަލެއް އައިސްފާވާ

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

މުހިއްމުކަން މީގެން ދައްކުވައިދެއެވެ.

 .3.2މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ރަށްތަކާއި ދޯނިފަހަރާއި މަސްވެރިން
 2004ގައިު ރާއްޖޭގެ  12އަތޮޅެއްގެ  22ރަށެއްގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކޮށްފައިވެއެވެ )ތާވަލު  ،3ކުރެހުން .(3
އޭރާ އަޅާ ބަލާއިރު މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރަނީ  8އަތޮޅެއްގެ  13ރަށެއްގައެވެ )ތާވަލު ،4

ކުރެހުން  .(3ރާއްޖެތެރޭ ރަށްތަކަށް ސުވާލުކަރުދާސް ފޮނުވައިގެން ކުރެވުނު ސާރވޭގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުގައި މިހާރު
މުޅި ރާއްޖޭގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރާ އޮތީ  46އުޅަނދެވެ )ތާވަލު  .(4މިއީ  2004ގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން

ކުރި  132އުޅަނދާ އަޅާ ބަލާއިރު ވަރަށް ކުޑަ އަދަދެކެވެ .މިއުޅަނދު ފަހަރަކީ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް ދާ ސައިޒަށްވުރެ
ކުދި

ދޯނިފަހަރެވެ.

ނަމަވެސް،

މިއިން

ގިނަދޯނިފަހަރަކީ

ކުރީގައި

ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގައި

ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ

ދޯނިފަހަރެވެ .އަދި މީގެން ބައެއް ދޯނި ފަހަރަކީ މިނިސްޓްރީގައި މަސްވެރިކަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދޯންޏަކަށް

ނުވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ .މިއިން ކޮންމެދޯންޏެއްގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި މަހަށްދަނީ  4ނުވަތަ  5މީހުންނެވެ .ގިނައިން

މަހަށްދަނީ  4މީހުންނެވެ )ތާވަލު  6އަދި .(7

ދޯންޏަކުން މަހަށްދަނީ  4މީހުންކަމުގައިބަލާ  46ދޯނީގައި މަހަށްދާ

ތިބޭނީ  184މަސްވެރިންކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ދާއިމީ ގޮތުގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރާ މީހުންނާއި

ހަމައެކަނި މޫސުމުގައި މަސްވެރިކަމަށް ދާމީހުން ހިމެނެއެވެ .ދާއިމީ ނުވަތަ ފުލްޓައިމްގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ކިތައް
ދޯނިތޯ ބެލޭނެ އެންމެފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައެއް ނެތެވެ .ނަމަވެސް އިންޓަރވިޔު ކުރެވުނު  18މަސްވެރިންގެ

ތެރެއިން  5މީހުން ބުނެފައިވަނީ އެމީހުންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކަމުގައެވެ .އަނެއް 13

މީހުން ބުނެފައިވަނީ މިޔަރުމަސްވެރިކަމަކީ އެމީހުންެ ހަމައެކަނި އިރުވައި މޫސުމުގައި ކުރާކަމެއް ކަމުގައެވެ .ވީމާ މިޔަރު

މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު ،2
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މަސްވެރިކަމުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން  27.7%މީހުންނަކީ އާމުދަނީ ހޯދުމަށް ހަމައެކަނި މިޔަރު މަސްވެރިކަން

ކުރާމީހުންނެވެ .ނުވަތަ ދާއިމީކޮށް މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރާމީހުންވެ .މިހެންކަމަށް ބަލައިފިނަމަ މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި

ދާއިމީ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ތިބީ  51މީހުންނެވެ .ވަގުތީގޮތުގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރާތިބީ  133މީހުންނެވެ.

ކުރެހުން  :3ރާއްޖޭގައި

މިހާރު މިޔަރު މަސްވެރިކަން

ކުރާ މުހިންމު ރަށްތައް އަދި

 2004ގައި މިޔަރު
މަސްވެރިކަން ކުރި

ރަށްތައް.

މަތީގައި ދެވިފައިވާ ޢަދަދުތަކުގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ އެހެނިހެން ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ ޢަދަދެއް
ނުހިމެނެވެ .އެއީ މަސްލޮނުއެޅުމާއި ،މިޔަރުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ގަނެއެކްސްޕޯރޓް ކުރާފަރާތްތަކެވެ.

2002

ވަނައަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރެވުނު ސާރވޭއިން އެނގޭގޮތުގައި އެދުވަސްވަރު އެރަށުގައި މަސް ގަނެ ލޮނުއަޅާ  6ފަރާތް
ޙަރަކާތްތެރިވާކަމަށް ރިޕޯރޓްކުރެވިފައިވެއެވެ )މެކްއެލިސްޓަރ އެލިއަޓް .(2002 ،މީގެ ތެރޭގައި  1970ގެ އަހަރުތަކުން

ފެށިގެން މިމަސައްކަތް ކުރާ ދެފަރާތް ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން  2008ގެ

ސެޕްޓެމްބަރ މަހާ ހަމައަށް މިޔަރުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރާ  17ފަރާތެއްވެއެވެ )އީ.އާރު.އެސް.އެސް ،ޝާޢިއު
ނުކުރެވޭ މައުލޫމާތު(.
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ތާވަލު  2004 :3ގައި ރާއްޖޭގެ މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި ހިމެނުނު ދޯނިފަހަރާއި މަސްވެރިންގެ އަދަދު.
Percentage of
shark fishermen
)(%

Number of
fishermen

Shark
*Fishermen

Registered
vessels

Shark
Fishing
Vessels

Atoll

29.5
4.7
1.0
6.8
2.1
4.9
9.3
2.6
10.1
0.7
2.0
1.5

611
1014
395
1287
1162
730
387
457
514
1100
1182
1060

180
48
4
88
24
36
36
12
52
8
24
16

40
69
34
132
106
39
45
50
58
54
56
46

45
12
1
22
6
9
9
3
13
2
6
4

HDh
Sh
N
Ra
Ba
AA
AD
M
Dh
Th
Ga
GDh

5.3

9899

528

729

132

Total

* ޖުމްލަ އުޅަނދުފަހަރާއި އެވަރެޖް ފަޅުވެރިންގެ ޢަދަދާއި ގުނަކުރެވިފައި

ރެޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ދޯނިފަހަރުގެ މައުލޫމާތު ފިޑެކްސް އިން
ނ.
ޖުމްލަމަސްވެރިންގެ ޢަދަދު އީ.އާރު.އެސް.އެސް އި ް

ތާވަލު  2008 :4ގައި ރާއްޖޭގެ މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި ހިމެނޭ ދޯނިފަހަރާއި މަސްވެރިންގެ އަދަދު.
Percentage of
shark fishermen
)(%

Number of
fishermen

Shark
*Fishermen

Registered
vessels

Shark
Fishing
Vessels

Atoll

7.4
1.6
5.3
8.4
5.8
0.7
3.1
0.6

538
1017
533
523
416
615
648
1249

40
16
28
44
24
4
20
8

48
82
106
40
60
37
70
36

10
4
7
11
6
1
5
2

HDh
Sh
Ra
AA
AD
F
Th
GDh

3.3

5539

184

479

46

Total

* ޖުމްލަ އުޅަނދުފަހަރާއި އެވަރެޖް ފަޅުވެރިންގެ ޢަދަދާއި ގުނަކުރެވިފައި

ރެޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ދޯނިފަހަރުގެ މައުލޫމާތު ފިޑެކްސް އިން
ޖުމްލަމަސްވެރިންގެ ޢަދަދު އީ.އާރު.އެސް.އެސް އިން.

މެކްއެލިސްޓަރ އެލިއަޓް ) (2002ރިޕޯރޓްގައި އެކި ރަށްރަށުގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ދޯނިފަހަރުގެ

ހިސާބު ދީފައިވެއެވެ .ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކާއަޅާ ބަލާއިރު މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގައި އުޅޭ އުޅަނދު ފަހަރު މުޅި
ރާއްޖެއިން މަދުވެފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިޔަރުމަސްވެރިކަންކުރާ އެންމެ މުހިންމު ރަށްކަމުގައި ބެލެވޭ ހދ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި  1998ވަނައަހަރު  80ދޯނި މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރިއެވެ .އަދި  2004ގައި ހެދުނު ސާރވޭއިން ދައްކާ
ގޮތުގައި މިއަދަދު ވަނީ  45އަށް ދަށްވެފައެވެ .މިއަހަރު އެރަށުގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރާކަމަށް ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވަނީ

ހަމައެކަނި  10ދޯންޏެވެ )ތާވަލު  .(5މެކްއެލިސްޓަރ އެލިއަޓް )(2002ގެ ރިޕޯރޓްގައި ހާމަކުރެއްވިގޮތުގައި މިހާރު

ކުޅުދުއްފުށީގައި މަސްވެރިކަމުގެ އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންތެރިކަން ވަނީ ދަށްވެފައެވެ .ނުވަދިހައިގެ ފަހުއަހަރު ތަކުގައި މިޔަރު

މަސްވެރިކަމަކީ އެރަށުގެ  28%އާޢިލާއަށް އާމުދަނީ ލިއްބައިދިން މަސައްކަތެކެވެ .މި އިންސައްތަވަނީ  11%އަށް

 2002ވަނައަހަރު ދަށްވެފައެވެ .ހީވާގޮތުގައި މިރަށުގައި ތަރައްޤީވަމުންދާ ހިދުމަތުގެ ދާއިރާތަކުގެ ސަބަބުން މިޔަރު
މަސްވެރިކަމުގެ މުހިންމުކަން މިރަށުގައިވަނީ ކުޑަވެފައެވެ.

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ
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ތާވަލު  :5ތަފާތު  4ދުވަސްވަރެއްގައި ބައެއްރަށްރަށުގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ

އަދަދުތައް.

2008
10
2
7
6
9
1
3
38

1998
80
22
12
5
12
0
6
137

2003
45
10
12
7
9
0
1
84

Atoll / Island
HDh. Kulhudhufushi
R. Maduvvari
R. Meedhoo
ADh. Dhangethi
AA. Himandhoo
F. Feeali
Th. Vilufushi
Total

1992
10
41
46
12
20
24
8
161

ފުލްޓައިމް ،ޕާރޓްޓައިމް އަދި ލޭނު އަޅާ އުޅަނދުފަހަރު މިއަދަދުތަކުގައި ހިމެނޭ
1992ގެ މައުލޫމާތު އެންޑަރސަން އާއި އަޙްމަދު )(1993
1998ގެ މައުލޫމާތު އެންޑަރސަން އާއި ވަ ީ
ހދު )(1998

2003ގެ މައުލޫމާތު 2004ގައި ކުރެވުނު މެސެޖް ސާރވޭ

2008ގެ މައުލޫމާތު މިއަހަރު ކުރެވުނު މެސެޖް ސާރވޭ

 3.3މިޔަރުމަސްވެރިކަމާ ބެހޭ އިޤްތިޞާދީ މަޢުލޫމާތު
މަސްވެރިން

ދީފައިވާ

މަޢުލޫމާތުން

އެނގޭގޮތުގައި

މިޔަރު

ކުރަނީ

މަސްވެރިކަން

މޫސުމާއި

ގުޅުވައިގެންނެވެ.

އެންމެގިނައިން މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރަނީ އިރުވައި މޫސުމުގައެވެ .ޙާއްސަކޮށް އިރުވައިމޫސުމާއި ހުޅަނގު މޫސުމް ބެދޭ

މަޑުދުވަސްތަކުގައެވެ .ނަމަވެސް މަސްވެރިކަމުގެ ރިޕޯރޓުތަކުން ނެގުނު މަޢުލޫމާތުން އެގެނީ މިޔަރު އެންމެގިނައިން

ބާނާނީ ޖުލައި-އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމެވެ )ކުރެހުން  .(4މީގެން ދައްކުވައިދެނީ ހަމައެކަނި ކަނޑުމިޔަރު

މަސްވެރިކަމުގެ

އަންނަ

މޫސުމަށް

ބަދަލުތައް

ކަމަށް

ވުމަކީ

ކަނޑުމަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަމަށްވާތީއެވެ.

އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.

މިރިޕޯރޓްތަކަކީ

ސަބަބަކީ

ތާވަލު  2004 :6ގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ މުހިންމުރަށްތަކުގައި ކުރެވުނު ސާރވޭ ނަތީޖާގެ ޙުލާސާ.
Atoll / Island

Mean # of fishing
)days (per year

Mean # of
crew

Mean.
monthly
profit, Rf.

Mean Monthly
Expenditure
Rf.

Mean
monthly
Income Rf

165
150
165
15
60
90

4.75
3.83
5.75
3.3
4
5

13,250
15,250
37,125
9,067
25,667
39,750

18,000
2,500
1,625
3,333
2,500
7,750

31,250
17,750
38,750
12,400
28,167
47,500

HDh. Kulhudhufushi
R. Maduvvari
R. Meedhoo
ADh. Mahibadhoo
Dh. Rinbudhoo
Dh. Maaemboodhoo

107.50

4.31

20,313

5,750

26,063

Combined averages

މިތާވަލުން ދޭހަވާގޮތުގައި  2004ގައި މަސްވެރިކަން ކުރާދުވަސްވަރު ދޯންޏަކަށް ޙަރަދުކަނޑާ މަހަކު 20000ރ ލިބެއެވެ
)ތާވަލު  .(ެ 6އަދި ދޯންޏެއްގައި މަހަށްދަނީ  4-5މީހުންނެވެ .މިއަދަދު ތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު  2008ގައި މަހެއްގެ

މަށްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވަނީ ގާތްގަޑަކަށް ދެގުނަ )39800ރ( އިތުރުވެފައެވެ )ތާވަލު  .(7މީގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކަށް
ބެލެވެނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މިޔަރުގެ އަގުމަށްޗަށް ދިއުމުން މަސްވެރިންގެ އަތުން މިޔަރު ގަންނަ އަގު ބޮޑުވެފައިވުމެވެ.

އަދި އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މަހަށް ފުރާ ދުވަސްވެސް ވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ .މީގެ އިތުރުން މި އަދަދަށް މިހާ ބޮޑު ތަފާތެއް

އައުމުގެ

އަނެއް

ސަބަބަކީ

2008ގެ

ސާރވޭގައި

އއ.

ހިމަންދޫ

އާއި

އއ.

ތޮއްޑޫ

ހިމެނިފައިވާކަމެވެ.

މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރާ އެހެން ރަށްތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު މިދެރަށުގެ މަސްވެރިންގެ އާމްދަނީ ވަރަށް މަށްޗެވެ .ނަމަވެސް

މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު ،2
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ވިސްނާލަންޖެހޭ އަނެއް ނުކުތާއަކީ މިދެރަށުގައި ހެދިފައިވަނީ ރަށެއްގައި އެއް އިންޓަރވިއުއެވެ .މިދެރަށުގެ މައުލޫމާތު
އުނިކޮށްފިނަމަ މަހެއްގެ މަށްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަކީ 26900ރ އެވެ .މިއަދަދު  2004ގެ ސާރވޭގެ އަންދާޒާ އާއި

ކައިރި ކުރެއެވެ .ދޯންޏެއްގައި މަހަށްދާ މީހުންގެ އަދަދަށް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
ތާވަލު  2008 :7ގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ މުހިންމުރަށްތަކުގައި ކުރެވުނު ސާރވޭ ނަތީޖާގެ ޙުލާސާ.
Mean # of fishing
)days (per year

Mean # of
crew

Mean.
monthly
profit, Rf.

Mean Monthly
Expenditure
Rf.

Mean
monthly
Income Rf

118.5
168
141
220
216
168
192
200
240
80
174.35

4
3
4
7
5
6
3
5
4
4
4.25

27,875
37,200
9,000
45,100
130,000
130,000
56,620
16,000
7,250
12,000
39,808

14,063
8,400
5,250
9,900
40,000
20,000
13,380
4,000
7,750
3,000
11,833

41,938
60,000
14,250
55,000
170,000
150,000
70,000
20,000
15,000
15,000
51,641

Atoll / Island

HDh. Kulhudhufushi
Sh. Goidhoo
R. Maduvvari
R. Meedhoo
AA. Himandhoo
AA. Thoddoo
AA. Bodufulhadhoo
GDh. Hoadedhoo
Th. Vilufushi
Th. Hirilandhoo
Combined averages

ތާވަލު  6އަދި  7ގައިއެވަނީ ރާއްޖެތެރެއަށްގޮސް މިޔަރު މަސްވެރިންނާއި އިންޓަރވިއު ކޮށްގެންނާއި އަދި ފޯނުގެ
ޒަރިއްޔާއިން ކުރެވުނު ސާރވޭގެ ހުލާސާ ނަތީޖާއެވެ 2008 .ގައި ކުރެވުނު ހުރިހާ އިންޓަވިޔުތަކަށް ބަލާއިރު މިޔަރު

މަސްވެރިކަން ކުރާ ދޯންޏަކަށް މަހަކު ޙަރަދު ކަނޑާފައި ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ  39800ރ އެވެ .ޖުމްލަކޮށް އަހަރަކު
މަހަށްދަނީ  174.35ދުވަހުއެވެ .ނުވަތަ ގާތްގަޑަނކަށް  5.5މަސްދުވަހުއެވެ .މިމަޢުލޫމާތާއި މަސްވެރިކަމުގައި

ޙަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ޢަދަދު އެގުމުން ޖުމްލަ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމުދަނީގެ އަންދާޒާއެއް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ތާވަލު  8ގައި އެވަނީ މިގޮތަށް ކުރެވިފައިވާ އަންދާޒާއެވެ .އާދެ މިހާރު ) 2008ގައި( މުޅި ރާއްޖޭގެ

މިޔަރުމަސްވެރިންނަށް )ޙަރަދުކަނޑާ( ލިބޭ އާމުދަނީ އަކީ  10މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ .އ .އަތޮޅު ތޮއްޑޫ އާއި ހިމަންދޫ
ނުލާ މި އަދަދު އަންދާޒާކޮށްފިނަމަ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމުދަނީ އަކީ  6.8މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ.
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ތާވަލު  :8މިހާރު ރާއްޖޭގައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކޮށްއުޅޭ ރަށްތަކާއި އެރަށްތަކަށް މިޔަރު މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ

އާމުދަނީގެ އަންދާޒާ.

Gross profit
MRf.
2,189,000
875,600
437,800
1,094,500
1,970,100
1,313,400
218,900
218,900
218,900
218,900
218,900
656,700
437,800
10,069,400

No. of fishing
months
55
22
11
27.5
49.5
33
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
16.5
11
253

No. of shark
fishing vessels
10
4
2
5
9
6
1
1
1
1
1
3
2
46

Atoll/Island
HDh. Kulhudhufushi
Sh. Goidhoo
R. Maduvvari
R. Meedhoo
AA. Himandhoo
ADh. Dhangethi
AA. Thoddoo
AA. Bodufulhadhoo
F. Feeali
GDh. Hoadedhoo
GDh. Fares-Maathoda
Th. Vilufushi
Th. Hirilandhoo
Total

Seasonality of catch
0.025
0.015

Relative catch

0.005

Nov Dec

ކުރެހުން :4

Aug Sep Oct

Jul

Jan Feb Mar Apr May Jun

އަހަރެއްގެ އެކިއެކި މަސްމަހުގައި މިޔަރު ހިފޭނިސްބަތް.

2003 – 1995ށް ރާއްޖެ އާއި މާލެއިން )ރިސޯރޓްތައް ފިޔަވާ(

ރިޕޯރޓްކުރި މަޢުލޫމާތު .ކޮމްޕައިލްކުރެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ސްޓެޓިސްޓިކް ސެކްޝަން.

މަސްވެރިކަން މިހާރު ކުރާ  13ރަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު ރަށްތަކަކީ ހދ .ކުޅުދުއްފުށްޓާއި އއ .ހިމަންދޫ އެވެ.

އެއީ ރާއްޖެއަށް މިޔަރު މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާމުދަނީގެ ގާތްގަޑަކަށް  41%ލިބެނީ މި ދެރަށަށް ކަމަށްވާތީއެވެ.

އަނެއްމުހިންމު ރަށްތަކަކީ ށ .ގޮއިދޫ އާއި ރ .މީދޫ އަދި އދ .ދަނގެއްޗެވެ.

 3.4މިޔަރުމަސްވެރިކަމުން އުފައްދާތަކެތީގެ އެކްސްޕޯރޓް
މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި މިހާރު އުފައްދާ ހުރިހާ ބާވަތަކީ އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވޭ ތަކެއްޗެވެ .އެއީ މިޔަރު އުރަހަ ،ކަށިމިޔަރު

ތެޔޮ ،އަދި މިޔަރު ލޮނުމަހެވެ .އަދި ބައެއް ފަހަރު ބޮޑެތި މިޔަރުގެ އަނގަޔާއި ކޯކަށިގަނޑު ހިއްކައިގެން މާލޭގެ
ޓުއަރިސްޓް ފިހާރަތަކަށް ވިއްކާހަދައެވެ .ކުރެހުން  5ގައިއެވަނީ އެކިއެކި އަހަރުތަކުގައި އެކްސްޕޯރޓްކުރެވުނު މައިގަނޑު

ތިންބާވަތް އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވުނު މިންވަރާއި އެކްސްޕޯރޓް ކޮށްގެން ލިބިފައިވާ އާމުދަނީއެވެ 2007 .ވަނަ އަހަރު16 ،

މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު ،2

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ

22

ފަރާތަކުން މިޔަރުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓު ކޮށްގެން ޖުމްލަ  3.26މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ .މިއީ  2000ގެ
ކުރީކޮޅުގެ އަހަރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ވަރަށް ކުޑަ އަދަދެކެވެ .އަދި މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކަށް ލިބޭ އާމުދަނީއަކީ ރާއްޖެއިން

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

ކުރެހުން  :5އެކިއެކި އަހަރުތަކުގައި

އެފް.އޯ.ބީ

އެކްސްޕޯރޓްކުރެވުނު މިޔަރުން

އުފައްދާ މައިގަނޑު ބާވަތްތަކާއި އެޢަދަދުތަކަށް ޑިކްލެއަރ ކުރެވުނު

އަގު .ނޯޓް :ބައެއްއަހަރުތަކުގައި ލީޓަރުން ހުރި ތެލުގެ އަދަދުތައް ކިލޯއަށް ބަދަލުކުރެވިފައި .މަޢުލޫމާތު :ކަސްޓަމްސް،

ކޮމްޕައިލްކުރެއްވީ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެކްޝަން/މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް.

މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު ،2

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ

23

ކުރެހުން  :6ރާއްޖެއިން  2007ގައި އެކްސްޕޯރޓްކުރެވުނު ކަނޑުގެ ބާވަތްތަކުން ލިބުނު އާމުދަނީ .ޖުމްލަ މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކަށް
ލިބުނު ޢަދަދަކީ  3.26މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ .މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސް.

މިޔަރުމަސްވެރިކަމަށް ލިބުނު އަހަރީ އާމުދަނީ  2007-1980އާއި ދެމެދު އެކިގޮތްގޮތަށް ބަދަލުވެފައި ވެއެވެ .އެންމެބޮޑު
އާމުދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ  2000ވަނައަހަރުއެވެ .މިއީ  23މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ )ކުރެހުން  .(5މިހާމަތީ ޢަދަދެއް

އެކްސްޕޯރޓް ކޮށްގެން ލިބިފައިވަނީ މިޔަރު ކިލޯއަކަށް ޖެހިފައިވާ އަގު އެއަހަރުގައި މައްޗަށް ގޮސްފައި ވާތީއެވެ .އެއަހަރު

މިޔަރު އުރަހަ ކިލޯއަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް  800ރ ޖެހިފައިވެއެވެ .މިއީ އެހެން އަހަރު ތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ރެކޯރޑް
މިންވަރެކެވެ )ކުރެހުން .(7

މުޅި ޓައިމް ސީރީޒްއަށް ބަލާލާއިރު މިޔަރު އުރަހަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވުނު މިންވަރަކީ

މެޓްރިކް ޓަނު ކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ )ކުރެހުން  .(5ނަމަވެސް،

މިންވަރު

ކުޑަތަންކޮޅެއް

ދަށަށް

ގޮސްފައިވެއެވެ.

އެއީ
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އެންމެ ފަހު ދެއަހަރު އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވެފައިވާ

މުޅިމަސްވެރިކަމުގައި

މިޔަރު

ހިފިފައި

މިންވަރުވެސް

މަދުވެފައިވާތީއެވެ )ކުރެހުން  .(2މިޔަރު އުރަހަ އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ މިންވަރު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ހުރިނަމަވެސް

މިޔަރު ކިލޯއަކަށް ޖެހިފައިވާ އަގު އަހަރުން އަހަރަށް ބަދަލުވެފައިވެއެވެ .އަދި  2004އިން ފެށިގެން މިއަދަދު ވަރަށް

ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ ލީޓަރަކަށް ޖެހިފައިވާ ޢަދަދުވެސް އަހަރުން އަހަރަށް ވަނީ

މައްޗަށްގޮސްފައެވެ )ކުރެހުން  .(7އަދި  2007ވަނަ އަހަރަކީ މިމަސްވެރިކަން ފެށުނީއްސުރެ ތެޔޮ ލީޓަރަކަށް އެންމެ

ބޮޑު އަގު ލިބިފައިވާ އަހަރެވެ .އަހަރުން އަހަރަށް ރާއްޖެއިން މިޔަރު ހިފުން މަދުވެފައިވާއިރުވެސް ބޭރު ޤައުމުތަކުން

މިޔަރުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ގަންނަން އެދޭ އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވާކަމީ މިޔަރުމަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމުދަނީ

އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓި ،ނުވަތަ އިތުރުވެފައިވާކަމުގެ ހެއްކެކެވެ .މިއީ ކަނޑުގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި
ދިމާވެފައިވާ އާންމު މައްސަލައެކެވެ .ބައޮލޮޖިކަލް ގޮތުން މަހުގެ ސްޓޮކް

އޯވަރ އެކްސްޕްލޮއިޓްވެ ބޭނޭމިންވަރު
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މަދުވަމުން ދާއިރުވެސް އެބާވަތެއްގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވަމުން ދާކަމަށް ވަންޏާ މަސްވެރިކަން ރާވާހިންގުމަށް ހަރުދަނާ

ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެންނޫނީ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުންވަނީ އަބަދުވެސް ދަތިކަމަކަށެވެ .އަދި މިޔަރަކީ އާބާދީ މަދު

ލަހުންބޮޑުވާ ބާވަތެއްކަމަށްވާތީ މަހުގެ ސްޓޮކަށް ގެއްލުންވާވަރަށް މަސްވެރިކަން ފުޅާވުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން
ވެދާނެކަމެކެވެ.

ކުރެހުން  :7އެކި އަހަރުތަކުގައި މައިގަނޑު އެކްސްޕޯރޓް ބާވަތްތަކުން ކިލޯ/ލީޓަރަކަށް ޖެހިފައިވާ އެކްސްޕޯރޓް ޢަދަދު.
މަޢުލޫމާތު :ކަސްޓަމްސް ،ކޮމްޕައިލް ކުރެވުނީ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެކްޝަން އިން.

ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ އެންމެގިނައިން އެކްސްޕޯރޓް ކުރެވުނީ 1980ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ )ކުރެހުން  .(5މިއުފެއްދުން
އެކްސްޕޯރޓްކޮށްގެން ލިބުނު އާމުދަނީ  1979ވަނައަހަރު ސުމަކުން ފެށިގެން  1984ވަނައަހަރު  2.4މިލިއަން

ރުފިޔާއަށް އެރިއެވެ )އެންޑަރސަން އާއި ވަހީދު .(1999 ،އެއަށްފަހު  1988ވަނައަހަރު މިއަގު  0.6މިލިއަން
ރުފިޔާއަށް

ދަށްވިއެވެ.

އަނެއްކާވެސް

1991

ވަނައަހަރު

މިއަދަދު

1.8

މިލިއަން

ރުފިޔާއަށް

އިތުރުވިއެވެ.

އެކްސްޕޯރޓްކުރެވުނު މިންވަރާއި ލިބުނު އާމުދަނީ  1992ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ވަރަށްބޮޑަށް ދަށްވެފައިވެއެވެ1995 .

މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު ،2

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ

25

އާއި  1998އިން  2000އަށް ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .މިގޮތުން

ދަށްވެފައިވަނީ ހިފޭ ކަށިމިޔަރުގެ ޢަދަދު މަދުވުމާއި މަސްވެރިންނަށް ދެވޭ އަގު ދަށްވުމުންނެވެ .މިހެންވުމުން

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

އެއްފަރާތުންނެވެ .އެކްސްޕޯރޓްކުރާ ފަރާތުގެ ގުދަން ޗެކުކުރިއިރު އެކްސްޕޯރޓްކުރަން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ތެޔޮހުއްޓެވެ
)ސަލީމް ،ޕާރސަނަލް އޮބްޒަރވޭޝަން .(2003 ،މަސްވެރިންނާއި ރަށުއޮފީސްތަކުގެ މުއައްޒަފުންނާއި ވާހަކަދެއްކުމުން

އެގުނީ ކަށިމިޔަރު މަސްވެރިކަން އެދުވަސްވަރު ކުރަނީ ހަމައެކަނި ގދ .ތިނަދޫގައި ކަމުގައެވެ .ނަމަވެސް  2004އާއި

 2005ގައި ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެކްސްޕޯޓު ނުކުރެވި އޮވެފައި  2006ގައި  5780.50ލީޓަރު އަދި

 2007ގައި  469ލީޓަރު ބޭރުކޮށްފައިވެއެވެ .މިއީ ށ .ގޮއިދޫ އަދި ތ.ވިލުފުށި މަސްވެރިން މިހާރު ކުރަމުން ގެންދާ
މަސައްކަތެކެވެ.

 .3.5މިޔަރުގެ ސްޓޮކު މިހާރު އޮތް ޙާލަތު
ރާއްޖޭގެ މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ސްޓޮކް އޮތްޙާލަތު މިހާރުދަށްވެފައި އޮތީ ކިހާމިންވަރަކަށްތޯ ބުނުން ދައްޗެވެ .އެއީ މިޔަރު

މަސްވެރިކަމަކީ މިޔަރުގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް )މަލްޓި ސްޕީސީސް( އެކުލެވޭ މަސްވެރިކަމަކަށް ވެފައި އެއްވެސްބާވަތަކުން
ނަގަންވާ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނެގިފައި ނުވާތީއެވެ.

ނަމަވެސް ،މިޔަރުގެ ބައޮލޮޖީއާއި ،އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މިޔަރު

މަސްވެރިކަމުގެ ތާރީޙާއި ،އަދި މަސްވެރިންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ބުނާ އެއްޗަކަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް ދެންނެވޭނީ ރާއްޖޭގެ މިޔަރު މަސްވެރިކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައި ކަމުގައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި

ހާއްސަކޮށް ކަށިމިޔަރު އަދި ފަރުމިޔަރު ހިމެނެއެވެ.

ކަށިމިޔަރުމަސްވެރިކަން ފެށިފައިވަނީ  1980ގައެވެ .މިމަސްވެރިކަން ކުރާގޮތާއި ،ކަށިމިޔަރު ތެލުން ލިބޭ އާމުދަނީ

ގިނަފަރާތްތަކަށް

އެނގުމުން

ވަރަށްއަވަހަށް

މިމަސްވެރިކަން

ފުޅާވެގެން

ދިޔައެވެ.

މިމަސްވެރިކަމުގައި

އެންމެ

ގިނައަދަދަކަށް މިޔަރު ބޭނިފައިވަނީ  1980ގެ ކުރީކޮޅެވެ .ނަމަވެސް އިސާހިތަކު ވަރަށްއަވަހަށް މަސްވެރިކަން ދަށްވެ
 1990ގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ތަކުގައި މަސްވެރިކަން ނެތިގެން ގޮއްސިއެވެ .މީގެ ސަބަބަކަށް ވީ ކަށިމިޔަރަކީ ވަކި

ފުންމިނެއްގައި ) 800-500މީޓަރު ( ދިރިއުޅޭ ބާވަތަކަށްވާތީއެވެ .ޖިއޯފިޒިކަލް ގޮތުން ރާއްޖެ އުފެދިފައިވާ ގޮތުން
މިފުންމިން ރާއްޖެ ވަށައި އޮންނަނީ ވަރަށް ހަނިކޮށެވެ.

ވީމާ ކަށިމިޔަރު އުޅޭ ހެބިޓެޓް ކުޑަވެފައި ސްޓޮކްގެ މިންވަރު

ކުޑައެވެ .އަދި މިޔަރުގު ދިގު ޢުމުރާއި ،ވިހާމިންވަރު މަދުވުމާއި ،ވިހާޢުމުރު ދިގުވުމުން ސްޓޮކް އާލާވާމިންވަރަށް ވަނީ

ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައެވެ .މިމަސްވެރިކަން  15ވަރަކަށް އަހަރު ގާތްގަޑަކަށް ހުއްޓިފާ އޮވެފާ ވޭތުވެދިޔަ 2

އަހަރު އަނެއްކާ ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓު ކުރެވިފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މީގެން ދޭހަވަނީ ކަށިމިޔަރު ނުބާނާ

ގިނަދުވަސްތަކެއް ވުމުން އެއެއްޗެތި އާލާވާން ފުރުޞަތު ލިބުނުކަމެވެ.

ފަރުމިޔަރުގެ ބާވަތްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގެ ކައިރި ސަރަޙައްދުގައި އުޅޭ އެއްޗެކެވެ .އެހެންކަމުން މަސްެވެރިންގެ އެންމެ

ފުރަތަމަ އަމާޒަކަށް ވީ ފަރުމިޔަރެވެ .ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރެވުނު ސާރވޭއިން ދައްކާގޮތުގައި  1980ގެ މެދު

އަހަރުތަކުގައި އެސަރަޙައްދުން ފަރު މިޔަރު ވަރަށް މަދުވެފައި ވާކަމަށް ވެއެވެ )މެކް އެލެސްޓަރ އެލިއަޓް.(2002 ،

ފަރުމިޔަރު މަދުވެއްޖެ ކަމުގެ ހެއްކަކީ މިދުވަސްވަރު މަސްވެރިން މުޅިންހެންވެސް މަސްވެރިކަން ކުރަނީ ދުރު
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ސަރަޙައްދުތަކުން ކަމަށްވާތީއެވެ .ހާލަކުން ފަހަރަކު ނޫނީ މަސްވެރިން ފަރުމިޔަރަކަށް ލޭނެއް ނާޅައެވެ .އަދި
މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނޭ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ )މެކް އެލެސްޓަރ އެލިއަޓް .(2002 ،އަދި ހަމަ

މެކް އެލިސްޓަރ އެލިއަޓް ) (2002ގެ ރިޕޯރޓު ބުނާގޮތުން ނޮވެމްބަރ  2000ގައި ހދ އަތޮޅުގައި ފަރުތައް މޮނިޓަރ

ކުރަން ކުރި  10ޑައިވްގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޑައިވެއްގައި މިޔަރެއް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ހަމަ މެއި  2002ގައި

ހދ އަތޮޅަށް ކުރެވުނު

އެމް.އާރ .ސީގެ ރީފް މޮނިޓަރިންގް  11ޑައިވުން ކުރެ އެއްވެސް ޑައިވެއްގައި މިޔަރެއް

ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ )ހުސެން ޒާހިރު ،އިސްމާއިލް ޙަލީމު ޕާރސަނަލް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޖޫން  .(2002މީގެ އިތުރުން

ބ .އަތޮޅު އޭ.އީ.ސީ .ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފަރާތުން އެ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ފަރެއްގައި ކުރެވުނު ސާރވޭގައި ފެނުނީ ހަމަ އެކަނި

 14ފަރު މިޔަރެވެ )ލު ބޭރ އެޓް އަލް .(2008 ،.ބ .އަތޮޅަކީ ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެން މިޔަރު ބަލަން އަންނަ

ޑައިވަރުން ވަރަށް ގިނައިން ޒިޔާރަތް ކުރާ އަތޮޅެކެވެ .ނަމަވެސް ޑައިވް ސްކޫލް ތަކުގެ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނާއި

މުއާމަލާތް ކުރުމުން ދޭހަވަނީ މިހާރު ބ.އަތޮޅުގައި މިޔަރު ބަލަން ދާނެ ފަރެއް ނެތް ކަމެވެ .އެފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި

އެއީ މިފަހަކަށް އައިސް މިޔަރު މަސްވެރިން އެފަރުތަކުން މިޔަރު ބާނާ ހުސްކޮށްފައިވާތީއެވެ .މީިގެން ދައްކައިދެނީ

ފަރުމިޔަރުގެ ބާވަތްތައް ވެސް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުން މިހާރު މަދުވެފައި ވާކަމުގައެވެ.

ކަނޑު މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކަކީ ބޭރު ކަނޑުތަކުގައި އުޅޭ މިޔަރެވެ .ކަނޑުމަހާއި އެއްގޮތަށް މިފަދަ މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކަކީ
ދުރު ރާސްތާތަކަށް ދަތުރުކުރާ އަދި ފުޅާ ސަރަޙައްދަކަށް އޭގެ ސްޓޮކް ފެތުރިފައިވާ ބާވަތެވެ .މިހެން ކަމުން

އިންޑިޔާ

ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑުމިޔަރު މަސްވެރިކަމުގައި ހިއްސާވާ ގިނަބަޔަކު އުޅެއެވެ .މިސާލަކަށް ސްެރީލަންކާގައި

ކަނޑު މިޔަރު މަސްެވެރިކަމަކީ އެކަށީގެންވާ ގިނަބަޔަކު ކުރަމުން ގެންދާ މަސްވެރިކަމެކެވެ .ލޭނު އަޅައިގެންނާއި
ގިލްނެޓުން

ގިނައަދަދަކަށް ކަނޑު މިޔަރުގެ ބާވަތްތައް މިމަސްވެރިކަމުގައި ހިފެއެވެ .އަދި ހަމަ ބޮޑު ކަންނެއްޔަށް ކުރާ

ލޭނު މަސްވެރިކަމުގައި ބައިކެޗްގެ ގޮތުގައި މިޔަރުގެ ބާވަތްތައްވެސް ބޭނެއެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާކުރާ ގިނަބަޔަކު

ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ހުރިހާ ކަނޑުތަކުގައިވެސް ކަނޑުމިޔަރު މަސްވެރިކަމަކީ ހީނަރުވެފައިވާ މަސްވެރިކަމެކެވެ .މިކަމަށް

ބާރުދޭ ހެއްކަކީ އދ .ގެ ކާނާއާއި ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ޖަމުއިއްޔާއިން މިޔަރަށް އަމާޒު ކޮށްގެން އިންޓަރނޭޝަނަލް

ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަން ކަނޑައަޅައި އަދި އެކި އެކި ޤައުމުތަކުގައިވެސް

މިޔަރު ހިމާޔަތްކޮށް ސްޓޮކް ރިހެބިލިޓޭޓް

ކުރުމަށްޓަކައި ނޭޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަން އެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ގޮވާލާފައިވާތީއެވެ.
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 .4މެނޭޖްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީ
މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީ އަކަށް ވާންޖެހޭނީ މިޔަރު މަސްވެރިކަން މިހާރު އޮތް ޙާލަތު އިތުރަށް

ގޯސް ވިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ލަސްނުކޮށް އެޅުމެވެ .މިފިޔަވަޅުތައް އަމާޒު ކުރެވެންޖެހޭނީ މިޔަރުގެ

ސްޓޮކް ،ހާއްޞާކޮށް ކަށިމިޔަރާއި ،ފަރުމިޔަރުސްޓޮކް

ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމާއި ،ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިންނާއި ދެމެދެ

ޖެހޭ މައްސަލަތައް ކުޑަކުރުމަށެވެ .އަދި މިޔަރުމަސްވެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މިހާރު ހެދިފައި ހުރި ޤަވާއިދުތައް ފުރިހަމައަށް
ތަންފީޒުނުކުރެވޭ މައްސަލަ އެޑްރެސްކޮށް އެކަން އިސްލާޙުކުރެވޭނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބާތޯ ބެލެން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި

މިސްޓްރެޓެޖީ އާއި އ.ދ.ގެ ކާނާ އާއި ދަނޑުވަރިކަމާއި ބެހޭ

ޖަމުޢިއްޔާއިން ގޮވާލާފައިވާ އިންޓަރނެޝަނަލް ޕްލޭން

އޮފް އެކްޝަންގެ ދަށުން ޤައުމުތަކުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ނެޝެނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަން މިސްޓްރެޓެޖީ އާއި ގުޅުވައި

އެކައްޗަކަށް ހެދުން މުހިންމެވެ.

 .4.1ލަފާދޭ ފިޔަވަޅު
ކަށި މިޔަރު ތެޔޮ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން މަނާކުރުން :މިއީ ތަންފީޒްކުރަން ފަސޭހަ ފިޔަވަޅަކަށް ވެފައި އަދި ރަނގަޅު

ނަތީޖާ ފެންނާނެ ފިޔަވަޅަކަށް ވާނެއެވެ .ކަށިމިޔަރަކީ އުމުރު ދިގު ،ދޭތެރެ ދުރުކޮށް ވިހާ ބާވަތެކެވެ .މިހެން ކަމުން

މަދުވެފައިވާ ކަށިމިޔަރުގެ އާބާދީއެއް އިތުރުވުމަށް ދިގު މުއްދަތެއް ބޭނުންވާނެއެވެ .މިދުވަސްވަރަކީ ކަށިމިޔަރު ތެޔޮ

ބޭރުކުރުން ވަރަށް މަދުވެ އޮވެފައި އަނެއްކާ އިތުރުވަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރެކެވެ .ވީމާ މިކަން މަނާކުރުމުން

މަސްވެރިންގެ އާމުދަނީއަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ،މިކަން މިވަގުތު ކުރުން ބުއްދިވެރިއެވެ.
ފަރު މިޔަރުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ބޭރުކުރުން މަނާކުރުން :މިއީ ތަންފީޒްކުރަން އުނދަގޫ ވާނެ ފިޔަވަޅެކެވެ .އެއީ ފަރު

މިޔަރާއި ކަނޑުމިޔަރުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ވަކިކޮށް ދެނެގަންނަން ދަތިވާނެތީއެވެ .މިތަފާތު ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތް

ވީކަމުގައިވިއަސް އެމަސައްކަތްވާނީ ގިނަ ވަގުތާއި ހުނަރުވެރި މީހުން ބޭނުންވާނޭ އަދި ޙަރަދު ބޮޑު ކަމަކަށެވެ .މިހާރު
މިޔަރުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ ގޮތަށް ބަލާއިރު ތަންފީޒްކުރެވޭ ފަދަ ފިޔަވަޅަކަށް ވާނީ ފަރުމިޔަރުން

އުފައްދާ ބާވަތްތައް ބޭރުކުރުން މަނާކުރާއިރު ކަނޑުމިޔަރުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ބޭރުކުރުންވެސް މަނާކުރުމެވެ.
ފަރުމިޔަރުގެ އާބާދީ ދަށްވަމުން އައުމާއި ،ފުޅާވަމުން އަންނަ ފަތުރުވެރިކަމަށް ފަރުމިޔަރު މަސްވެރިކަމުން ކޮށްފާނެ
އަސަރުގެ ސަބަބުން ފަރުމިޔަރު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

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

މަސްވެރިންކުރާނެ އެހެން މަސައްކަތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި މަސްވެރިންނަށް  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް މިފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ

ކުރިން

ދިނުން

ރަނގަޅުވާނެކަމަށް

ފެނެއެވެ.

މިފަދަ

މުހުލަތެއްގެ

ބޭނުމަކީ

ބައެއް

ރަށްރަށުގެ

މަސްވެރިން

މިޔަރުމަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި އިތުރަށް އިންވެސްޓް ކުރުން

ހުއްޓާލުމެވެ .މިޔަރުން އުފައްދާ ހުރިހާ ބާވަތެއް ބޭރުކުރުން މަނާކުރުމުން މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުމަހުގެ
މަސްވެރިކަމަށާއި ފަތުރުވެރިކަމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުވެގެން ދާނެއެވެ .މިޔަރު މަސްވެރިކަން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

މިހާރު ކުރަނީ  5-4ރަށުގައެވެ .ކުރިން ބުނެވިފައިވާ ފަދައިން ރާއްޖޭގައި މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގައި ފުލްޓައިމް ކޮށް

މަސައްކަތް ކުރާ ތިބީ  51މީހުންނެވެ .މިހެންކަމުން މިޔަރު މަސްވެރިކަން ނެތިއްޖެނަމަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި

އެހެން

މިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތު ،2

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ

28

މަސައްކަތަކަށް އެނބުރެން ޖެހޭނީ ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށެވެ .މިޔަރު މަސްވެރިކަމުގައި އުޅެނީ ޖުމްލަ މަސްވެރިންގެ މަދު

ނިސްބަތެއް ) (1.45%ކަމުގައި ވިޔަސް މިޔަރު މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ދޮރު ބަންދުވުމުން މިމީހުންގެ

ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑު އަސަރެއްކުރާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ދިވެހި މަސްވެރިންނަކީ އެއް މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވުމުން
އަނެއް މަސްވެރިކަމަށް ފަސޭހައިން އެނބުރޭ ބަޔެކެވެ .މިކަމުގެ ކުޑަ މިސާލަކަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މަސްވެރިޔަކު މިޔަރު

މަސްވެރިކަން ދަށްވުމުން މިޔަރަށް އަޅާ ލޭނު ބޮޑު ކަންނެލި ލޭނަކަށް ބަދަލުކުރި ކުރުން ބެލިދާނެއެވެ.

މިޔަރު މަސްވެރިކަން ނުކުރެވޭ ގޮތް ވުމުން މަސްވެރިން ފަތުރުވެރިކަމާ ދޭތެރޭގައި ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ގެންގުޅެފާނެއެވެ.

ސަބަބަކީ މިޔަރުން އުފައްދާ ތަކެތި ބޭރުކުރުން މަނާކުރުމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިންނަށް ލިބޭނޭ ސީދާ ފައިދާއެއް

އެމީހުންނަށް ނުފެންނާތީއެވެ .ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ކުރިއަސް،

މަސްވެރިން

އެމީހުންނަށް

ކުރާ

މި

ނުސީދާ

ފައިދާ

ދެނެއެއް

ނުގަނެއެވެ.

މިކަން

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި

އެހެންދާއިރާތަކުންނާއި މިނިސްޓްރީއިން ހިންގާ ރާއްޖެތެރޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ މަޝްރޫޢު ތަކާއި ގުޅުވައިގެން އާމުދަނީ

ލިބިދޭނެ އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

 .4.2ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުން:
 މަސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެނގުނީ މިޔަރު މަސްވެރިކަމުން ލިބޭފަދަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އެހެން
މަސައްކަތެއް އެމީހުންނަށް ލިބޭނަމަ މިޔަރު މަސްވެރިކަމާ ދުރުވާން އެމީހުން ތައްޔާރަށް ތިބިކަމެވެ .މިގޮތުން

ކުރާނީ ކޮން ވައްތަރެއްގެ މަސައްކަތެއްތޯ އެހުމުން ބައެއްމީހުން ބުނީ އެހެން ބާވަތުގެ މަސްވެރިކަން ،ރޭނުމުގެ
މަސައްކަތް ،ދަނޑުވެރިކަން ނޫނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކަމުގައެވެ .އަދި ބައެއް މީހުން ވިޔަފާރީގެ

މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

 ބައެއް އަތޮޅު ތަކުގައި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިން އެމީހުން ބާނާ މަސް ،ބޯޓަށް ނުކިރޭކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރިއެވެ.
މިޔަރު މަސްވެރިން ބުނަނީ ބޭނޭ ކަނޑުމަސް ވިއްކާލެވޭނެ ގޮތްތައް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުނަމަ އެމީހުން

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް އެނބުރެން ޚިޔާލުކުރާކަމަށެވެ .މިހެންކަމުން ބޭނޭ މަސް ،ބޯޓަށް ވީހާވެސް

ގިނައިން ކިރުވޭނެގޮތް ހަދާ ،ރަނގަޅަށް މަސްކިރާނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަކީ މިޔަރުގެ ބާވަތްތައް
އެކްސްޕޯރޓްކުރުން މަނާކުރުމުން މަސްވެރިންނަށްވާ ގެއްލުން ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ.
 ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގެ މަސްވެރިން އެމީހުން ބާނާ ފަރުމަސް ވިއްކާނުލެވުމުގެ ޝަކުވާކުރިއެވެ .އަދި އ .އަތޮޅުގެ
މަސްވެރިއަކު ،ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރުމާ ދުރުގައި  8އަހަރު ދުވަހު

ހުރުމަށްފަހު ބާނާ ފަރުމަސް ވިއްކާނުލެވޭތީވެ އަނެއްކާވެސް އެނބުރި މިޔަރު މަސްވެރިކަމަށް ދިޔަކަމަށް

ބުންޏެވެ .ބައެއް ރިސޯރޓުތަކުގައި މަސްވެރިން އަތުން ފަރުމަސް ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި އެރިސޯޓްތަކުގައި
އެމީހުން

އަމިއްލަ

ދޯނީގައި

އަމިއްލަ

ފަޅުވެރިން

ލައްވާ

ފަރުމަހުގެ

މަސްވެރިކަން

ކުރެއެވެ.

ވީމާ

މަސްވެރިންނަށް އޮތް ފުރުޞަތު ވީހާވެސް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ،ރިސޯރޓުތަކުގެ ފަރާތުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ

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

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ .އެމީހުން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް މާރކެޓް ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާ ކުރެއެވެ.
މިހެންކަމުން އެމީހުންގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް އިތުބާރުހުރި މާރކެޓެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ސަރުކާރުން ކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެކެވެ.

 މިޔަރު މަސްވެރިކަމުން ދުރުހެލިވާ މަސްވެރިންނަށް އާމްދަނީ ލިއްބައިދޭނޭ އެހެން މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިކަން
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ފެނެއެވެ .މަސްވެރިކަމާއި ،ދަނޑުވެރިކަމުގެ
މަސައްކަތްތަކަކީ އެމީހުންނަށް ކުރެވިދާނެ އެހެން ކަންތައްތަކަށް ވާއިރު ،މިމަސައްކަތްތަކުން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް

މާކެޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރަންޖެހިފައެވެ.

 ތިމާވެއްޓަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައިނަލް އަގްވާމީ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން ފޮރ

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

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

 .4.3ވިސްނާލަން ޖެހޭކަންތައްތައް
 ފަރާއި ކަނޑުމިޔަރުން އުފައްދާ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން މަނާކޮށްގެން މަސްވެރިން ހިފާ މިޔަރު މަދު
ކުރެވެމުންދާއިރު އީ.އީ.ޒެޑް ގައި ކުރާ މަސްވެރިކަމުގައި ބައިކެޗް ގެ ގޮތުގައި ހިފޭ މިޔަރާ މެދު

ވިސްނާލަންޖެހެއެވެ .މަސްވެރިން މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހުގައިވެސް މި ބައިކެޗާއި މެދު
ވަކި ގޮތެއް ނިންމުން މައިގަނޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އަދިވެސް އޮންނާނެއެވެ .އީ.އީ.ޒެޑް ގެ

މަސްވެރިކަމުގައި މިޔަރު ހިފޭ މިންވަރު ތިރީގައިވާ ކުރެހުމުން ދަށްކައިދެއެވެ )ކުރެހުން  .(8މިއީ އީއީ.ޒެޑުން

ހިފޭމިޔަރުގެ މަދު ޢަދަދެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މިއީ ބޮޑު ޢަދަދެއް ކަމުގައި ނުވިޔަސް
މިގޮތަށްހިފޭ މިޔަރާމެދު ހަދާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ވަރަށް ދަތި ކަމަކަށް ވާނެއެވެ.
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ކުރެހުން  :8އީއީޒެޑް މަސްވެރިކަމުގައި މިޔަރުބޭނޭ މިންވަރ

މަޢުލޫމާތު :ކަސްޓަމްސް ،ކޮމްޕައިލްކުރެއްވީ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެކްޝަން/މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
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،2 ުމިޔަރުމަސްވެރިކަމުގެ ޙާލަތ
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