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ބެހޭ ޤަވާއިދު ކުރުމާދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެ  
 

23 ގެ  2 ސަފްޙާ    

 

 

 

 ޤަވާއިދު  އެތެރެކުރުމާބެހޭ ދޫނި ޖެއަށް ދިވެހިރާއް   
 

ނުވަތަ  މިޤަވާއިދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދޫނީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް )ހ( 1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
ން ބޭރުންދޫިނ އިބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދޫނި އާލާކުރުމަށް

މަށް ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އިމްޕޯޓްކުރު
 ޤަވާއިދެކެވެ.

 
 2(ގެ  6/2008މިޤަވާޢިދަކީ އާއްމު ޤާނޫުނ ތަާކއި ބެހޭ ާޤނޫނު ަނންބަރު ) )ށ(  

 ކެވެ. ޤަވާޢިދެހެދިފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
 

ދޫންޏެއްގެ  މިޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ )ނ(  
 ބޭނުމަށެވެ.ހެދުމުގެ  ރިސާރޗްކެއުމަށާއި ނީ ހަމައެކަނި ބިހެއް އެތެރެކުރެވޭ

 
 ޤަވާއިދު"އަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ރާއްޖެދިވެހިމިޤަވާއިދަށް ކިޔާނީ " (ރ)  

ވާއިަދށް އަމަުލ ކުރަން ފެށުމުން ރާއްޖެއަްށ ޕެޓް )އޮޅުކޮށްގެްނ ޤަ މި މިހެންނެވެ.
ވާއިދު ހުއްދަކުރާގޮތުގެ ޤަހަމައެކަނި މި ގެންގުޅޭ( ގެ ގޮތުގައި ދޫނިގެްނގުޅެވޭނީ

ހިފަހައްޓާ/ބަހައްޓާ ދޫންޏެއް  ރަންޓީން  ކުރުމަށް ކަމަތިންނެވެ. މިޤަވާއިދުގައި 
 ނުހިމެނޭނެއެވެ.

   

ދޫނިއެތެރެކުރާ 
ލައިސަންސް  ށް ފަރާތްތަކަ 

އަދި އިމްޕޯރޓް ޕާރމިޓް 
 ދޫކުރުން 

ދޫނި އެތެރެކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ  ދޫނި އާލާ ކުރުމަށްޓަކައި  ގައި ޖޭރާއްދިވެހި (ހ) 2
ލައިސަންސް އޮންނަ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ދޫކުރާ 

)އެކެއް(  1 ދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް ޖަދުވަލުފަރާތަކަށެވެ. ލައިސަންސް ހޯ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޝަރުުތ  ގައި އެވަނީއެވެ.  ލައިސަންސްދޫކުރެވޭނީ

 :   ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ގިނަވެގެން ެއއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
  

ދޫނީގެ  ކުރާހުއްދައަށް ދޫނިއިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ރާއްޖެދިވެހިހަމައެކަނި  .1   
އި މިޤަާވއިދުގަ އެތެރެކުރުމަށެވެ. މިބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓް ބާވަތްތައް
 )ދޭއް( ގައި އެވަނީއެވެ.  2ޖަދުވަލް 

 
އިގެން ދޫނިގެންގުޅުމަށް އިންސާނުން ދިރިނޫޅޭ އިމާރާތެއްގައި ކޮށިއަޅަ .2   

 ފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ދޫނިކޮށި ތައްޔާރުކޮށް 
 

" އަށް އުޞޫލްލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން "ރާއްޖޭގައި ދޫނިގެންގުޅުމުގެ  (ށ)  
)ތިނެއް( ގަިއ  3ޤަވާއިދު ގެ ޖަދްވަލް މި އުޞޫލްއަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.  މި 

 އެވަނީއެވެ. 



ބެހޭ ޤަވާއިދު ކުރުމާދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެ  
 

23 ގެ  3 ސަފްޙާ    

 

 
ޝިޕްމަންޓް އަކާއި އެކު މިލައިސަންސް ގެ ދަށުން އެތެރެކުރެވޭ ކޮންމެ ދޫނީގެ  (ނ)  

އިމްޕޯރޓް  ކޮށްފައިވާޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ދޫރީމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަ
އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.  މިކަމަށް އެދި ުހށަހަޅާ އިްމޕޯރޓް ޕާރމިޓް  އެއްޕާރމިޓް

 )ހަތަރެއް( ގައި އެވަނީއެވެ.  4ފޯރމް މި ޤަވާއިދު ގެ  ޖަދްވަލް 

 

 

ގައި   2ގެ ޖަދުވަލު ލައިސަންސް އަކަށް ދޫކުރެވޭނީ މިޤަވާއިދުކޮންމެ  (ރ(  
 55ރާއްޖެއެތެރެކުރުން ހުއްދަކުރާ ދޫނީގެ ބާވަތްތަުކން ކޮންމެ ބާވަތަކުން 

 )ފަންސާސް( ދޫންޏެވެ. 
 

ސްޓޭޓް ވެޓްރިނަރީ 
ސެޓްފިކެޓެއް ނެތި ދޫނި 

 އެތެރެ ނުކުރުން 

އުމެއްގެ އެތެރެކުރާއިރު، އެދޫނި ގެންނަ ޤަހުއްދަ ލިބިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި  )ހ( 3
ސަރުކާރުން ހުއްދަކުރާ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ، ތިރީގައި އެވާ މައުލޫމާތުތައް 
އެކުލެވޭ ސްޓޭޓް ވެޓެރިނަރީ ސެޓްފިކެޓެއް ގެނެސް ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް 

 ޔުނިޓަށް ހުަށހަޅަންާވނެއެވެ. ނުރަންޓީކަ
 

 އިމްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ނަމްބަރ، ނަން އަދި އެޑްރެސް .1   
 

 އެތެރެކުރަން އެދޭ ދޫނީގެ އަދަދު  .2   
 

 ދޫނީގެ ، އާންމުނަްނ،  ސައިންޓިފިކް ނަމާއި ނަސްލު  .3   
 

 މަޢުލޫމާތު)ފަހެއް( ގައިވާ  5މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   .4   
 

އެތެރެކުރާ ދޫންޏާއި ގުޅޭގޮތުން މިޤަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާތަކުެގ ދަށުން  .5   
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭކަންކަްނ އަންގައިދޭ ސެޓްފިކެޓްއެއް 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ސްޓޭޓް ވެޓްރިނަރީ  )ށ(  
ހުށަނާޅާ ދިވެިހރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ދޫންޏެއް އެތެރެކުރުމަކީ ސެޓްފިކެޓެއް 

 މަނާކަމެކެވެ.
 

އެތެރެކުރާ ދޫނީ ގައި  
ހުންނަންޖެހޭ ސިއްޙީ 

ނޑު   މިންގަ

އާންމުކޮށް ޖެހޭ ބަލިތަކުން ށްވާންވާނީ ދޫންޏަނިދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ދޫ  )ހ( 4
ން އެތެރެކުރާ ދޫންޏަކަށެވެ. ސަލާމަތްވެފައިވާ ސަރަޙައްދަކުން ނުވަތަ ޤައުމަކު

އަދި އެއެއްޗެހި ވާންވާނީ ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ސްޓޮކަކުން އުފައްދާ އެއްވެސް  
 ތެއްހުރި ދޫންަޏކަށެވެ.  ހައައިބު ސިފައެއް ނިޝާނެއް ފެްނނަން ނެތް ސިއް

 



ބެހޭ ޤަވާއިދު ކުރުމާދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެ  
 

23 ގެ  4 ސަފްޙާ    

 

  ؛ރާއްޖެއަށް  ދޫނި އެތެރެކުރާ ޤައުމަކީ ދޫނިރޯގާ )ށ(  

(Highly Pathogenic Avian Influenza)  ާއިން ސަލާމަތްވެފައިވ
 ގައުމަކަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

 
ތިރީގައިވާ އެއްވެސް ބައްޔެއް ޖެހިފައި ނުވާކަމަށް  ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ދޫންޏަށް )ނ(   

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާންޖެހޭނެއެވެ.ވެޓެރެނަރީ ސެޓްފިކެޓް ގައި 
 

 އޭވިއަން އިންފްލުއެންޒާ  .1   
 

 މަރެކްސް ޑިސީސް  .2   
 

 ނިއުކާސްލް ޑިސީސް  .3   
 

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ އެއްވެސް ދޫންޏަކީ ވައިލްޑް)ވިއްސައިގެން ނޫންގޮތަކަށް   ރ((  
ކުރާ ދޫނި ފެދިފައިވާ( ދޫންޏެއް ކަމުގަިއވެގެންނުވާނެއެވެ.  ރާއްޖެ ެއތެރެއު

އުމެއްގެ ވެޓްރިނަރީ އިންސްޓިޓިއުޓް ގަބޫލުކުރާ، ވާންވާނީ އެގެންގުޅޭ  ޤަ
ދުނިޔޭގެ ޖަނަވާރުގެ ސިއްހަތާބެޭހ ޖަމްއިއްޔާ )އޯ.އައި.އީ( ގެ އިންޓަރނޭޝަަންލ 
އެނިމަލް ހެލްްތ ކޯޑްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ބަލަހަްއޓަމުްނދާ ތަނެއްގައި 

 އާލާކުރެވިފައިވާ ދޫންޏަކަށެވެ.  
 

ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ އިދާރާއިން، ވަކި ގައުމަކުން، ދޫނި ފަަދ ޢާންމު ޞިއްޙަތު  )ބ(  
ތަކެތި އެތެރެކުރުމަކީ ޢާންމު ޞިއްޙަތައް ނުރައްކާތެރިކަމެއް ކަމުގައި 

ނޑައަޅާއިފިނަމަ  އެ ޤައުމަކުން ދޫނި އެތެރެ ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  ،ކަ
 

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ 
ޕެކް ކުރެވިފައި  ނި ދޫ 

 ހުންނަންޖެހޭ މިންގަޑު 

އަދި މިތަކެތި  އައު ފޮށީގައި ބަންދުކުެރވިފައެވެ. ރާއްޖެއެތެރެކުރާ ދޫނި ހުންަންނޖެހޭނީ 5
ވާންޖެހޭނީ އެހެްނ ދިރޭތަކެްއޗަކާއި އެކުނުވާގޮތަށް ަބންދުުކރެވިފައިވާ ތަކެއްޗަށެވެ. 
ބަންދުކުރެވިފައިވާ ފޮށީގައި އެްއވެސް ނަޖިހެއް، ނުވަަތ ހަޑިމުޑުދާރު ކަމެއް ހުރެގެން 

 ނުވާނެއެވެ. 
 

ރާއްޖެއަށް   އެތެރެކުރާ 
ދޫނި އިންސްޕެކްޓް 

 ކުރުން    
 

)ބަންދު ދުވަސްތައް  )އެކެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން 1ގެ ކުރުމުރާއްޖެއަށް އެތެރެ ދޫނި 6
 ކަން ދޫނި އެތެރެކުރާ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ގެންނަދޫނި ރާއްޖެ  ނުހިމަނާ(
އަންަގންޖެހޭެނއެވެ.  އަދި ކަރަންޓީން  ޔުނިޓަށްއެގްރިކަލްޗަރ ގެ ކަރަންޓީން  އެންޑް

ގެ ޕޯރޓް ޕާރމިޓް އަދި ވެޓެރިނަރީ ސަރޓިފިކެޓް އާއި ދޫނިތަކުސާރވިސަސް  އިން އިމް
ނިޝާނެއް ެފނިއްޖެނަމަ  ގެޙާލަތު ބަލާޗެކްކުރެވޭނެއެވެ. ެއއްވެސް ދޫންޏަކުން ބައްޔެއް

ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްާކތެރިކުރުމާބެހޭ އިދާރާއިން ތެރެކުރެވިފަިއވަނީ އެނުވަތަ އެދޫނި 
ފައިވާ ޅާދޫނިތައް އެތެރެކުރުމަށް ހުށަހަ ނުވަތަ އެމަނާކޮށްފައިވާ ޤައުމަކުންނަމަ، 

 ކަރަންޓީނު ކުރެވޭނެއެވެ. ލިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއްނޫންކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ،



ބެހޭ ޤަވާއިދު ކުރުމާދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެ  
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ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭނެ 

ދޫނީގެ ވައްތަރުތައް 
 ރިވައިސް ކުރުން 

ގަިއ ވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެުކރުމުގެ ހުއްދަދެވޭ  2ޖަދުވަލު މިޤަވާއިދުގެ  )ހ( 7
ދޫނީގެ ވައްތަރުތައް ރިވައިްސކޮށް ލިސްޓަށް ބަދަލެއްގެނެޭވނީ ކަމާ ބެޭހ 

ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް ރީ ތަކުގެ މަޝްވަާރއާއި އެކީގައި މިނިސްޓް
އެކަން މައަށެވެ. ލިސްޓަށްބަދަލެއް ގެެނވިއްޖެނަ ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.

 

ނޑައެޅިފައިވާ ބާވަތެއް ފިޔަވާ އެހެންވަްއތަރެއްގެ ދޫންޏެއް )ށ(   ، މިލިސްޓްގައި ކަ

ރާއްޖެއެތެރެކޮށް ރާއްޖޭގައި ވިއްސައިގެން ގެންގުޅޭނަމަ އެ ދޫންޏެއް  
ކޮންފިސްކޭޓް ކޮށް ނައްތާލުމުެގ ބާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

 އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  
 

މިލިސްޓުގައިވާ ދޫނިތަކުގެ ތެރެއިން ބާވަތެއްގެ ދޫންޏަކުންވެސް، ޢާންމު  )ނ(  
ޞިއްޙަތައް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ާޢންމު ޞިއްޙަާތބެހޭ އިދާރާއިން 

ސްކޭޓް ކުރުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް  ފިލަފާދީފިނަމަ، އެޫދންޏެއް ކޮން 
 ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ 
 ދޫނި ކަރަންޓީން ކުރުން 

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ދޫނި އެއްވެސް ޓެސްޓެއް ކުރަންޖެހިއްޖެަނމަ،  އެދޫންޏެއް    )ހ( 8
ހަފްތާވަންދެން ކަަރންޓީްނ ކުރުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަަތ  4

ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ކަަރންޓީންކޮށްފައިާވ  މިނިސްޓްރީން ކަ
ޖެނަމަ މިކަމަށް ބަދަެލއް މިނިސްޓްރީ ދޫނިމަރުވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ގެއްލުމެއްލިބިއް

 އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަކުން ނުދެވޭނެއެވެ.   
 

ރާއްޖެއެެތރެކުރެވޭ ދޫނި  ޕްލާންްޓ ެއންޑް އެނިމަލް  ށްލާފަޚިމިޤަވާއިދާ  )ހ( 9 ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 
 ކޮށް ނައްތާލެވޭނެއެވެ.   ކޮންފިސްކޭޓް ސާރވިސަސްއިންކޮރަންޓީން 

 
މި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާްއޖެއަށް ދޫނި  އެތެރެކުރާ ފަރާްތތަކާ މެދު، ެއ  )ށ(  

ޚިލާފުވި ކަމެއްގެ ބާވަތަށް ބަލައި، ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް ނުވަަތ 
 ލިބިގެންވެއެވެ.ގޮތްތަކަށް އަމަލު ކުރުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް 

 
ޢަދަދަކުން  އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ހާސް ރުފިޔާ(  ދިހަރ. ) 15555055 .1   

 ޖޫރިމަނާ ކުރުން.

 
ހުގެ އަހަރު ދުވަ 1ރާއްޖެއަށް ދޫނި  އެތެރެކުރުމުގެ ލައިސަންސް  .2   

 މުއްދަތަކަށް ބާތިލް ކުރުނ
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23 ގެ  6 ސަފްޙާ    

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެތެރެކުރި ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށާއި  )ނ(  
އެތެރެކުރި  ދޫނި ނައްތާލުމަްށ ދާ ހުރިހާ ޚަރަދެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭީނ 

 ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ދޫނި އެތެރެުކރި ފަރާތުންނެވެ.
 

އިންތިޒާމްތައް 
ހަމަޖެއްސުމާއި 

 އުސޫލުތައް ހެދުމުގެ ބާރު 

ތަންފީުޛ ކުރުމަށްޓަކައި  މި ޤަވާއިދަށް އަމަލު ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މިޤަވާއިދު )ހ(  11
ހަދާ ހިންގުމުގެ ބޭނުންވާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެްއސުމަށާއި ހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތައް 

 ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 
މި ޤަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ މި ޤަވާއިދު އާންމުކޮްށ އިޢުލާން ކުރާ  )ހ( 11 އަމަލު ކުރަންފެށުން 

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 
މިޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަމުން ަދނިކޮށް ދުނިޔޭގައި ދޫނީގެ ަސބަބުން ފެތުރޭ  )ށ(  

ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ފެތުރެން ފަށައިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތާިއ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ 
)ޑަބަލިއު. އެޗް.އޯ( ނުަވތަ މިިނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ެއންޑް ެވލްފެއަރ އިން 

ޭރތަކެތީގެ ނަސްުލ ހިމާޔަތްކުރުމާ ނެރުއްވާ ޤަވާއިދަކާ ގުޅިގެްނ ނުވަތަ ދި
ގުޅިގެން އުފެދޭ ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޢާހަދާތަކާ އެއްބަސްވުންތަކުަގއި ރާއްޖެއިން 
ބައިވެރިވުންފަދަ ހާަލތެއްގައި ދޫނި އެތެރެކުރުން މަނާކުރަންޖެިހއްޖެ ހިދެއްގައި 

އަށް  މިކަން ކުރުމުގެ ބާރު މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 ލިބެގެންވެއެވެ.  

 
 މި ޤަވާއިދުގައިވާ ބަސްބަސް މާނަ ކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 12 މާނަ ކުރުން 

 
ނޑުގައި ނުވަަތ     "ދޫނި" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަީނ އެއްގަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ކަ

ބާވަެތއްގެ ދިރުންހުރި ފެނުގައިވިޔަސް އުޅޭ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ނުވަތަ ހުރިހާ 
ތެރެއިން، އިންސާނުްނ ކެއުމަށް ނޫންޮގތުގައި، ވިަޔފާރިއަށް ނުވަަތ  ދޫނީގެ

     ބާވަތްތަކެވެ   އާލާކުރުމަށް، ނުވަތަ އޮޅުކުރުމަްށ ގެންގުޅެވޭ ދޫނީގެ
 

"ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކޮރަންޓީން ސާރވިސަސް" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ    
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަށުން، ގަސްގަހާ ގެއްސާއި 

ލާންޓް އެންޑް ޕްދިރޭ ޖަނަވާރު ކޮރަންޓީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ 
 ޔުނިޓަށެވެ. އެނިމަލް ކޮރަންޓީން 

 
"މިނިސްޓްރީ" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް    

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ އަށެވެ.، އެގްރިކަލްޗަރ

 
 

 



ބެހޭ ޤަވާއިދު ކުރުމާދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެ  
 

23 ގެ  7 ސަފްޙާ    

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1ޖަދުވަލު:  
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދޫނިގެންގުޅުމަށް ދޫނި އިމްޕޯރޓް ކުރުމަށް ލައިސަންސްއަށް އެދޭ ފޯމް 
  



ބެހޭ ޤަވާއިދު ކުރުމާދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެ  
 

23 ގެ  8 ސަފްޙާ    

 

 

ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް   

 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 
 

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނިއެތެރެކުރުމުގެ ލައިސަންސްއަށް އެދޭ ފޯމް 
 

 ލައިސަންސް ނަގަނީ:
 މުޅިން އަލަށް:            މުއްަދތު ހަމަެވގެން:           

 މުްއދަތު ހަަމވެެގންނަމަ އެްނމެ ފަހުން ދޫކުެރވިފަިއވާ ލަިއސަންްސގެ ނަްނބަުރ:    
 ވެރިފަރާތުގެ ތަފްޞީލް 

 އެދޭަފރާތުެގ/ ކުންފުނީގެ ަނން: 
 އެޑްެރސް: އަތޮާޅއި ރަށް:

މެއިލް:-އީ   އައި.ޑީ ކާޑު/ކުންުފނި ރަިޖސްޓޭރޝަން ނަންަބރު: 
 ފޯން ނަންަބރު: ފެކްސް ނަންަބރު:

 
ގެންގުޅޭ ފާމްގެ ތަފްޞީލް  ދޫނި   

 ނަން: އެޑްެރސް:
 އަތޮާޅއި ރަށް: ފޯން ނަންަބރު:

 
 ދޫނިގެންގުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮށި 

 ވަކިވަކި ކޮށިތަުކގައި                     އަދަދު:                ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓުން(:  
 މައިކޮށިތެޭރަގއި ކުދިކޮށި ައޅާިއގެން           އަދަދު:                 ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓުން(: 

 
ނޑު ދީަފިއވަނީ ތެދު މަޢުޫލމާެތވެ. އަދި މިޯފްމގަިއވާ މަޢުލޫމާތަކީ ފުިރހަމަޫނން އަދި ދޮގު މަޢުލޫމާތެްއނަމަ މިއިޤްރާރު:  ޯފމް  މި ފޯމްގައި އަުޅގަ

އަުޅަގނޑު ަޤބޫލްކުަރމެވެ.ބާތިލްވާނެަކން   
 ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތުގެ:

 ސޮއި:
 ނަން:
 ތާރީޙް:
 

 ހަމައެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށް 
 ލައިސަްނސް ނަްނބަރު: ދޫކުެރވުނު ތާީރޙް:

 ނަން: މަާޤމް:
 ތާރީޙް: ސޮއި:

 
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސެކެވެ.1މިލައިސަންސަކީ   -*ނޯޓް:   
  ށް އެދޭފަރާތުންނެވެ.ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. އަދި އިންސްޕެކްޝަނަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރައްވަންވާނީ ލައިސަންސަ -

ކެތި:މި ފޯރމާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ ތަ     
ރ( -/10ސްޓޭމްޕް ) 01 -       
ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ -  
ރޑްގެ ކޮޕީ - ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާ  

 

ކުންފުންޏެްއނަމަ 
ތައްަގނޑު/ އަިމއްލަ 
ފަރާތެއްަނމަ ިއގިލީގެ 

 ނިޝާން:



ބެހޭ ޤަވާއިދު ކުރުމާދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެ  
 

23 ގެ  9 ސަފްޙާ    

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2ޖަދުވަލު:   

 
 ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ހުއްދަކުރާ ދޫނީގެ ބާވަތަށް  

  



 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު

 

10 ގެ 23ސަފްޙާ   
 

 

 

 
 

No Family Name Common Name 
of species 

Scientific Name of species Photo 

 
1 

 
Lovebird 
 
(Psittacidae) 

Grey-headed Agapornis canus 

 

Yellow-collared Agapornis  personatus 

 

Red-headed Agapornis  pullarius 
 

 

Rosy-faced Agapornis roseicollis 
 

 

Black-collared Agapornis  swindernianus 
 

 
Black-winged Agapornis taranta 

 



 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macaw 
 
(Psittacidae) 

Blue-and-yellow 
 
 
 

Ara ararauna 
 
 
 
 

 
 
 

Red-and-green Ara chloropterus 

 
Scarlet Macaw Ara macao 

 
Chestnut- 

fronted 
Ara severus 

 
Red-shouldered Diopsittaca nobilis 

 
Red-bellied Orthopsittaca manilata 

 



 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު

Yellow-collared Primolius auricollis 

 
3  Cockatoo 

 
(Cacatuidae) 

Cockatiel Nynphicus hollandicus 

 
4 Budgerigar 

 
(Psittacidae) 

Budgerigar Melopsittacus undulatus 

 
5 Parrot 

 
(Psittacidae) 

Monk Parakeet Myiopsitta monachus 

 
Elegant Parrot Neophema elegans 

 

Bourke’s 
Parakeet 

Neopsephotus bourkii 

 



 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު

Ring-necked 
Parakeet  

Psittacula krameri 

 
Eclectus Parrot Eclectus roratus 

 
 
6 

 
Finch 
 
(Fringillidae) 
 

Crimson Finch 
 
 

Neochmia phaeton 
 

 
 
 

Zebra Finch Taenopygia guttata 

 
Plum-headed 

Finch 
 
 

Neochmia modesta 
 
 

 
 
 
 

Cut-throat Finch Amadina fasciata 

 
 

 



ބެހޭ ޤަވާއިދު ކުރުމާދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެ  
 

23 ގެ  11 ސަފްޙާ    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3ޖަދުވަލު:   

 ދިވެހިާރއްޭޖގައި ޫދިނގެްނގުޅުމުގެ އުޞޫލް 
 
 
 
 



ބެހޭ ޤަވާއިދު ކުރުމާދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެ  
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 ދި ވެހިރާއް ޖޭގައި ދޫނިގެންގުޅުމުގެ އުޞޫލް  
 

 ތަޢާރަފު 
 

އޮޅުކޮށްގެން ދިރޭދޫނި ގެންގުޅުމަކީ އިންސާނުންނަށް ނުހަނު ހިްނހަމަޖެހުމާއި އުފާ ލިއްބައިދޭކަމެކެވެ.  ވުމާއިއެކު ދޫނި 
ދޫްނޏައް އޯގާތެރިކަމާއި ލޯބި ދޭންޖެހެވެ. އޮޅުކޮށްގެން )ޕެޓްދޫނި( ަކމުގައި ބެލެވެނީ އާންމުކޮށް ކުިދ ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުންވެސް 

އޮށާއި ފޮނި )ނެކްޓަރ( ކެއުމަްށ ބޭނުންކުރާ ދޫނީގެ ބާވަތްތަކެވެ. ނުވަތަ މިސޮރުމެންގެ މުޅިޙަޔާތް ނުވަތަ ޙަޔާތުގެ ބޮޑުބައެއް 
ލަކީ މައިދޫނީގެ ގޮތުގައިދޫނި ރާއްޖެއަށްއެތެރެކޮށް ވިއްސާ އާލާކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި ޞޫކޮށީގައި ގެންގުޅޭ ބާވަތްތަކެވެ. މި އު

 ކުރާފަރާތްތަކުންނާއި ޕެޓް ގެގޮތުގައި ދޫނި ގެންގުޅޭފަރާތްތަކުން ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އަންގައިދޭ ލިޔުމެކެވެ.   އަދި 
ަވނަ ނަްމބަރުގެ )ރ( ގަިއބުނެވިފައިާވ  1ނި އެތެރެކުރުުމގެ ޤަވާއިދު ގެ ލަކީ ރާއްޖޭގައި ދޫނި ާއލާކުރުމަށް ދިރޭދޫޞޫމިއު
 ލެވެ.  ޞޫއު

ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެަތކެތި ގެންގުޅޭގޮތާއި  ލުން ކޮށީގައި ގެންގުޅޭ ދޫނިޞޫމި އު  
ނޑުތަކަކީ ދޫނި ދުޅަހެޔޮގޮތެއްގައި ދިރި ތިބުމަށް އެކަށޭނަ  ކަންތައްކަން ލާޒިމުކުރެއެވެ.  ވީމާ ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށް  މިންގަ

ލައިސަންދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުންާނއި އާންމުކޮށް ދޫނި ގެންގުޅޭ ހުރިހާފަރާތްތަކަކުން ތިރީގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް 
ކަށް ޖެޭހބަލި އިންސާނުންނަށް ޖެހުމުެގ ބިުރ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.  ައދި މިހާރު ދުނިޔޭގައި  ޖަނަވާާރ ދޫނީގެ ބާަވތްތަ

ބޮޑުވަމުން ދިއުމާއިގުޅިގެން ދޫނި ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ބަޔޯސެކިއުރިޓީ މިންގަޑުތަކަކީ ދޫނިވިޔަފާރިކުރާ އަދި 
ނޑުތަ ލްގައި މައިގަނޑު ޞޫކެވެ. މިއުކެއޮޅުކޮށްގެން ދޫނިގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ޒިންމާދާރުކޮށް އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ މިންގަ

 ބައިގެ މައްޗަށެވެ.   5ގޮތަކަށް އަލި އަޅުވާލެވިފައިވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ 
 

 އްހަތެއްގައި ދޫނި ދިރިހުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ާކނާއިފެން އަބަދަށް ިލބެންހުުރން ޞި)ހ( ދުޅަހެޔޮ 
 ަތނެއްކަމުގައި ވާންޖެހުން   )ށ( ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ދޫނި ރައްާކތެރި ގޮތުގައި ތިބެވޭނެ

 އްަހތު ސަލާމަުތން ބޭތިއްުބން ޞިގެ )ނ( ދޫނީ
 )ރ( ދޫނިވިއްކުމުގައި ނުވަތަ އެެހންފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރެވޭއިރު ބަލަންޖެހޭ މިންގަޑުތައް 

 )ބ( ބަޔޯސެކިއުރިޓީ 
 

  



ބެހޭ ޤަވާއިދު ކުރުމާދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެ  
 

23 ގެ  13 ސަފްޙާ    

 

 ބޭނުންވާ ފެނާއި ކާނާ  )ހ( ދޫންޏަށް 
  

ގެންގުޅުމުގައި އެންމެ ޮބޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންވީ އެއްކަްނތަކެވެ.  މިގޮތުން ތިރީގައިވާ ދޫންޏަށް ސާފުބޯފެނާއި ކަާނ ދިުނމަކީ ދޫނި
 ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންެޖހޭނެއެވެ.  

ބޭނުންވާ ސާފުފެން ުހރިހާވަގުތެއްގައި ލިބެންހުްނނަންެޖހޭނެއެވެ.  ފެން ބެހެއްޓިފައިުހންނަ ތަކެތިދުވާލަުކ  ދޫންޏަށް .1
 ސާފުކޮށްބަލަހައްޓަންެޖހޭނެއެވެ.އެއްފަހަރު 

ދެޭވ ކާނާވާްނވާނީ ތާޒާ ، ސާފު  ންަނންޖެހޭނެއެެވ. އަދި ދޫންޏަށްދޫންޏަށް ބޭުނންވާކާނާ ހުިރހާވަުގތެއްގައި ލިބެްނހު .2
 އަދި އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ރައްކާކުރެވިފައި ހުރިކާނާއަކަށެވެ.

 ންދޭންޖެެހނެއެވެ.ދޫންޏަށް ބޭނުންވާ ބެލެންސްޑް ޑައެޓް ދިނުމަށް ސަމާލުކަ .3

ކާންއަޅާ ތަށިފަދަ ތަކެތި ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ސާފު ކޮށް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެތަކެތި ވާންޖެހޭނީ ދޫނީގެ  .4

 ކޮށިންނެރެގެން ދޮވެ ސާފު ކުރެވޭގޮތައް ހަރުކުރެވިފައިވާތަކެއްޗަށެވެ.   

 

 )ށ( ދޫންޏަށް ބޭނުންވާ ބޯހިޔާވެހިކަން 
 

ންނަން ޖެހޭނީ އިންސާނުން ދިރިނުއުޅޭ އިމާރާތެއްގައެވެ.  އަދި މިތަނަކީ ހު ކޮށި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދޫނިގެންގުޅެން .1
ދޫންޏަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ހެލިފެލި އުޅެވޭ ޖާގަ ހުރިތަނަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ. ދޫނިެގންގުޅުމަށް މައި ކޮށި 

ޖާގަ ށް ދެއްގައި ކުދި ކޮށި ހުންނަންޖެޭހނެއެވެ. މިކޮށިތަުކގައި ދޫންޏައަދި މިކޮށިން ބޭރުގައި ބައިތިންަބން ޖެހިއްޖެ ހިނ

 ގައި އެވަނީއެވެ.  2އަދި   1ހުންނަންޖެހޭ މިންަގނޑުތައް ތާަވލް 

 

 : ވަކި ކޮށިތަކުގައ  ދޫނި ގެންގުޅުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ކޮށީގައި އެންމެ ކުޑަވެގެން ހުންނަންޖެހޭ މިްނތައް 1ތާވަލް      
 

 ބޮޑުމިން ދޫނީގެ 
 (cm)ދިގުމިން /

ފްލޯރ 
cmއޭރިއާ/

2 
)އެންމެ 

 ކުޑަވެގެން(

 cmއުސްމިން/ ދޫނީގެ އަދަދު 

 )އެންމެ ކުޑަވެގެން(
އިތުރަށް ލާ ކޮންމެ ދޫންޏަކަށް 

އިތުރުކުރަންޖެހޭ ފްލޯރ 
cmއޭރިއާ/

2
 

10 1,000 2 34 500 
20 1,600 2 34 800 
30 5,000 2 70 2,500 
40 8,000 2 70 5,000 
50 22,500 2 100 7,500 
90 36,000 2 120 12,000 

   
 
 
 



ބެހޭ ޤަވާއިދު ކުރުމާދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެ  
 

23 ގެ  14 ސަފްޙާ    

 

 : މައިކޮށީތެރޭގައި ކުދި ކޮށި އަޅައިގެން ދޫނި ގެންގުޅޭ ނަމަ ކޮށީގައި އެންމެ ކުޑަވެގެން ހުންނަންޖެހޭ މިްނތައް 2ތާވަލް  
 ދޫނީގެ ބޮޑުމިން 

 (cm)ދިގުމިން /
ފްލޯރ 
cmއޭރިއާ/

2 
)އެންމެ 

 ކުޑަވެގެން(

 cmއުސްމިން/ ދޫނީގެ އަދަދު 

 )އެންމެ ކުޑަވެގެން(
އިތުރަށް ލާ ކޮންމެ ދޫންޏަކަށް 

އިތުރުކުރަންޖެހޭ ފްލޯރ 
cmއޭރިއާ/

2
 

10 3,700 2 180 1,800 
20 7,200 2 180 3,600 
30 10,000 2 180 5,000 
40 15,000 2 180 7,500 
50 25,000 2 180 12,500 
90 50,000 2 180 25,000 

 

 ބައިތިއްބުމަށްޓަކައި  ދުވަހު  03 މަދުވެގެން ގައި ކަރަންޓީން ކުރިން އެއްކުރުމުގެ ޫދނިަތކާއި އެހެން ދޫނި އަލަށްގެންނަ .2
 މައިކޮށީގައި ނުވަތަ ވަކި ކޮށިތަކެއް ގެގޮތުގައި ހުންަނންޖެޭހނެއެވެ.ދޫނީގެ ވަކިން ޞަރަހައްދެއް ކަރަންޓީނު

ދޫނި ކޮށި އެޅިފައި ހުންނަންޖެހޭނީ ވަރުހުރި ބާވަތެއް ބޭނުންކޮްށގެނެވެ.  އަދި މިތަކެތި ވާންޖެހޭނީ ދޮވެސާފުކުރަން  .3
ފަސޭހަ ބާވަތަކަށެވެ. މިއީ އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ވިހައެކުލެވޭ ނުވަތަ ތޫނު އެއްޗަކުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 

 އެއްޗަކަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ. 
ތަޅުމަކީ  ހިއްކާ ސާފުތާހިރުކޮށްއަބަދުވެސްއޮންނަ ތަނަކަށްވާންޖެޭހނެއެވެ. ކޮށީގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ  ދޫނި ކޮށީގެ .4

 ލިޓަރ )ހުއި ، ވެލި ފަދަތަެކތި( ބޭނުންކުރާނަމަ އަހަރަކު އެއްފަަހރު މިތަކެތި ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނެެއވެ.  
ނޑައެޅިފައި ދޫނި ކޮށީގައި ދޫންޏައް އެދޫންޏެއްގެ ސްޕީސީސް އަށް ބޭ .5 ނުންވާ ވައްތެރެއްގެ ނިދާ ސަރަހައްދެއް ކަ

 ހުންނަންޖެޭހނެއެވެ. 
ށްއެކަށީގެންވާ ކޮށްޓަ އަދި . ކޮށްފައިހުރުންމުހިންމެވެ ޑިޒައިން ކޮށި ނުދެވޭގޮތައް ނުކުމެގެން ފަސޭހައިން ދޫންޏައް ކޮށިން .6

 . ދައުރުކުރެވެންޖެހޭނެއެވެ ވައި ،ލިބި އަލި މިންވަރަށް

ިލބެން ހުންނަންޖެޭހނެއެވެ.  ެފންވަރުވަން ބޭުނންކުރާ ގޮތަީކ  ށްފެންވަރަްނ ބޭުނންކުރުމަްށ ސާފު ފެން ކޮްށޓަދޫނި  .7
 އެކަށީެގން ވާ ގޮތަކަށްވާންޖެހޭނެއެވެ. ށްދޫނީގެ ބާވަތަ

ސް ނުވަތަ އެއް އާއިލާ ނުވަތަ ސޕީސީސް އެއްގެ ދޫނި އެއްކޮށްޓެއްގައި ބަިއތިއްބުން މުހިންމެވެ. އެއީ ަތފާުތ ސްޕީސީ  .8
 އާއިލާތައް އެއްތަނެއްގައި ބޭތިއްުބމުން ދޫނި ދިރިއުޅުމަށް ނޭދެވޭއަސަރެއްކޮށްފާނެތީވެއެވެ. 

 ކުދި ވަކިކޮށީގައި ދޫނި ބައިތިއްާބނަމް ކޮށިތައް އެއްކޮށިއަނެއްކޮށްާޓއި ޖެހިފިތިފައިހުރެގެންނުާވނެވެ. .9

 ކޮށި ހުރެގެންނުާވނެއެވެ.  ގޮތަށްވަދެވޭ  ށްދޫންޏައް ގެއެލުންދޭ ވައްތަރެއްގެ ފަނި ފަކުސައެއް ކޮށްޓަ .11

 
 
 
 
 

 



ބެހޭ ޤަވާއިދު ކުރުމާދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެ  
 

23 ގެ  15 ސަފްޙާ    

 

 ކޮށީގައި ޖަހަންބެނުންކުރާ ނަރުދާ           
 

ގެ ނުވަތަ  ބާވަތެއްނަމަ އެކުލެވޭ މިދެމާއްދާ ލެޑް ނުވަތަ ޒިންކް  އޭގައި ޖަހަންބޭނުންކުރާނަރުދަަލކީ ކޮށީގައި .1
ކޮށީގައި ޖެހުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅަށްނަރުދާ ބުރުސްއަޅާ ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އެއީ މިދެމާއްދާގެ ސަބަބުްނ 
ދޫނި )ހާއްސަކޮށް ޕެރަޓްގެ ބާވަތްތައް(  ވިހަވެދާނެތީވެއެވެ. އަދި އައުނަރުދާ ދޮވެލުމަށްފަހު ކޮށީގައި ޖެހުމަށް 

 ބޭނުންކުރުން މުހިންމެވެ.  

ހާނަރުދާ ގެ ގޮޅީގެ ބޮޑުމިން ހިޔާރު ކުރާނީ ދޫންޏައް ކޮށުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ ކޮށީގައި ޖަ .2
 މިންވަރައްބަލާފައެވެ.  މިފަދަ ަނރުދަލުގެ ފަލަމިނުގެ އަންދާސީ ސައިޒް ތިރީގައިއެވަނީ އެވެ. 

         ްމިލިމީޓަރު  106   ------މެދުމިނުގެ ޕެރަޓްސ 

   ްމިލިމީޓަރު  107   ------ކުދި ޕެރަޓސް އަދި ފިންޗެސ 

  ިނަރުދަލުގެ ގޮޅީގެ މިން ހިޔާރުކުރާނީވެސް ދޫނީގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލާފައެވެ. އާނމުކޮށް ކުދި އަދ
 މިލިމީޓަރެވެ.  25×  12މިލިމީޓަރު ނުވަަތ  12×  12މެދު ސައިޒުގެ ދޫންޏައްބޭނުންކުރާނި 

 
 )ނ(  ބަލިތަކުން ރައްކާތެރި ކުރުން 

 
ށް ކޮށީގައި އްހަތާމެދު ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެއެވެ. ދޫނި މިގޮތަޞިބަންދުކޮށްގެން ދޫނި ގެންގުޅޭިއރު ދޫނީގެ 

 ެގންގުޅޭއިރު ބަލި ޖެހުން ވަރަށް އަވަހެވެ. ބަންދުކޮށްގެން 
 ހޯދުން  ޙިދްަމތް އެއްގެ ވެޓެރެނޭރިއަން އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް ފަުރވާދިނުމަށް ބަލިދެނެަގނެ ބަލިޖެހުމުން .1

 .މުހިންމެވެ

 ދެނެގަތުމަށް  އްހަތުޞި ގެނީދޫ.  ޖެހޭނެއެވެ ޗެކްކުރަން ޤަވާއިދުން ބަލާ  ބަލިޖެހިފައިވޭތޯ ށްދޫންޏަ .2
 ތިީރގައި އެވަނީއެވެ.  ކަންތައް ކުރެވިދާނެމުހިންމު

  ްއެސޮރުމެންގެ ނަޖިހުގެ މިންވަރާއި ފެންވަރުބެލުނ 

  ްއަންނަ ބަދަލު ދޫނި ކާނާ އާއިފެން ބޭުނންކުރުމަށ 

  ްހެލިފެލިވެ އުޅޭގޮތ 

 ިފިޔަ ފައިބާ މިންވަރު   ނިދުމާއ 

  ްބަރުދަނ 

  ުނޑ  ނޭވާލާ މިންގަ

 

 ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާކަމުގެ އާންމު ނިޝާންތައް  ށް ދޫންޏަ

  ްދިޔަވަރެއްފޭބުން ނޭފަތް، ލޯއަދި ުތބުނ   

 ައައިބުވުން ޔަފޭބުން ނުވަަތ ފިއާދަޔާ ޙިލާފަށް ފިޔ 

  ްދުޅަވުނ 

 ްކާހިތްނުވެ ބަރުދަން ލުއިާވންފެުށނ 

  ްދިރުވަން އުދަގޫވުން ކާނާއި ފެންހޮޑުލުން ނުވަތަ އާދަޔާ ޙިލާފަށ 

  ްގައިން ތަންތަން ފާރުވެަހލާކުވެަފއި ހުރުން ނުވަތަ ލޭފޭުބނ 
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  ްލޯ ގިނަވަގުތު މެރިފައި ހުރުނ 

  ްފައިދުޅަވެ ނުވަތަ ފާރުވެ ހިގަން އުދަގޫވުނ 

 ާދަޔާ ޙިލާފަށް ދިގުވުން ތުން އަދި ނިޔަފަތިތައް އ 

  ްލޮލާއި ނޭފަތުގެ ވަށައިގެން ލައް ނުވަތަ ބިހިފެޅުނ 

 

ތުރަށް އި ބަލި މިއީ. ދޭންޖެހޭނެއެވެ ފަރުވާ އެސޮރުމެންނަށް ވަކިކޮށް ދޫންޏާއި އްހަތުރަގަޅުޞި ދޫނިތައް ބަލި .3
 ބޮޑުނުވެ، އަދި ބަލި އެހެްނދޫނިަތކަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުަމށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެކެވެ. 

ނޑުގެއެތެރޭގައި ދޫނީގެ .4  އެ ކުރުމަށްޓަކައި ދިފާޢު )ފަނިފަކުސަ( ޕެރަސައިޓަކުން   އަށަގެންފާނެ ހަށިގަ
ނޑައެޅިފައިވާ ދޫންޏަކަށް ކަށީގެންވާގޮތެވެ.  ދޫނީެގ އެ އެންމެ ކީިދނުމަ އެކުގައި ވަތަފެނާއިނުކާނާ ،ބޭސް ކަ

ނޑައެޅފިއިވާ އިންސެކްޓިސައިޑެއް ބޭނުންކޮށްގެްނ  ނޑުގެ ބޭރު ގައި ޕެރެސައިޓެއް އަށަގަންފިނަަމ ކަ ހަށިގަ

 ދޫނި، ދޫނި ކޮއްޓާއި ފެނާއި ކާާނދޭން ބޭނުންކުރާ ަތށިފަދަ ތަކެތި ދޮވެ ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

 
 ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް )ރ( ދޫނި ވިއްކުމުގައި 

 
ނޑުތަކަށް ބަލަންެޖހޭނެއެވެ. )ނުވިއްކިނަމަވެސް ދޫންޏެއް އެހެންފަރާތަކާއި   ދޫނި ވިއްކުމުގައި ތިރީގައިވާ މިންގަ

ނޑުތައް ބަލަންޖޭޭހނެއެވެ.   ހަވާލުކުރެވޭއިރުވެސް މިމިންގަ
 ހުރިފަރާތަކަށްނޫނީ ޫދނި ނުިވއްކުން    ކޮށި  އެކަށީގެންވާ އާލާކުރުމަށް ވިއްސާ ނުވަތަ ގޮތުގައި ޕެޓެއް ދޫނި .1

ރުވުން ފަދަ( އެގޭފަރާތަކަށްވުްނ. އަދި  އާްނމު ކަންތައްތައް )ކާންދީޯބންދީފެްނވެދޫނި ގެންގުޅުމަށް ބޭުނންވާ  .2
 ވިއްކާފަރާތުން ގަންނަފަރާތައް ިމފަދަ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ފޯރުކޮށްދިނުން 

އްކާނަމަ ގަންނަފަރާތަކީ ލައިސަންސް އޮތްފަރާތެއް ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދޫނި ވިއްސާއާލާ ކުރުމަށްޓަކައި ދޫނި ވި .3
 ހޯދުމަށް ފަހުނޫނީ ޫދނި ނުވިއްުކން 

ދޫނި ވިއްކާއިރު ޅައުމުރު ނުވަަތ ބަލިޖެހި ފައިވާ ދޫނި ، ދޫިނ ބެލެހެއްޓުމުެގ ޤާިބލް ކަންހުިރފަރާތްތަކަްށ  .4
 މަކާއި އެކު ނޫނީ ނުވިއްކުން ނޫނީ ނުވިއްކުން ނުވަތަ ޫދނީގެ ޙާލަތު އަންގައިދޭ ލިޔު

 ދޫނި ޕެޓް ގެގޮތުގައި ގަންނަފަރާްތތަކުން ދޫނި ވިއްކާފަރާތުގެ ލަިއސަންސް އޮތްކަން ޔަގީން ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.  .5

 
 މަލުކުރަންވީގޮތް  ން އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމުގައި ޢަ )ބ( ދޫނި ހިފައިގެންގުޅުމާއި އެއްތަނު 

 
އެސޮރުމެން  ވަރަށްފިކުރުބޮޑުވެ ހާސްވާވަގުތެކެވެ.  ވީމާ ދޫނިކޮށިން  ވަގުތަކީ އުޅޭ ހިފަން ތިއްބާ ކޮށީގައި ދޫނި .1

ހިފާހިރު އެސޮރުމެން ވީހާވެސް   މަޑުމަޑުން ފަހައިގެން ހިފުން މުހިންމެވެ.  ) މިސާލަކަށް ދޫނީގެ ފިޔަފަތް ނުވަތަ 
ކުޑަކުދިން ދޫންޏާއި ކައިރިވެހިފާއެޅޭއިރު  ފައި ފަދަ ތަނެއް ގައި ހިފާދަމައިގަނެގެން ދޫނި ނުހިފުން އަދި ހަމައެގޮތުން

 ބޮޑުމީހެއްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ހިފުން( 

 
 
 



ބެހޭ ޤަވާއިދު ކުރުމާދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެ  
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ދޫނިވާޖަހައިގެން ގެންގުޅެންާވނީ ވީ އެންމެ ކުޑަ ހިދުކޮޅަކަށެވެ. ވާޖަހައިގެން ގެންގުޅެންޖެހިއްޖެ ހިދެއްގައި  .2
ނޑަށް ސަޕޯރޓް  ކޮށް ދިނުމުން ދޫންޏައްގެލުމެއްނުލިޭބނެއެވެ. ދޫންޏަށް ގެއްލުމެއްނުލިބޭ ގޮަތށް ދޫނީގެ ހަށިގަ

 ގެ ދޫނީގައި  ޙާއްސަ ފާހަގައެއް ޖަހަން ބޭނުންވެއްެޖނަމަ ، ފައިގެ ިއގިލީގައި  އިގިއްޔަށް ރަނގަޅަށް ހެޔޮވަރު .3
 ށްގެންނުވާނެއެވެ.   އަދި އަގޮޓީެގ ސަބަބުންކަމެއްކޮ  އަގޮޓިއެއް އެޅުވުމުން ފިޔަވައި ދޫންޏައް އަނިޔާއެއްލިބޭ

ވެސް އަނިޔާއެއްލިބިއްޖެނަމަ، އަގޮޓި ނަގައި އަިނޔާ އަށް ފަރުވާދޭންޖެހޭނެއެވެ.  )ދޫނިފާހަގަ ދޫންޏައް އެއް
ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކީ މައިކްރޮޗިޕް ބޭނުންކުރުމެވެ. މިވަސީލަތް ރާއްޖޭގައިވެސް ބޭނުންކުރުމާއި 

 މެދު މިސްނުން މުހިންމެވެ.( 

ހެވޭގޮތައް ފިޔަތައްކޮށާ ފިޔަ އި އުދުހި އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެންޖެހޭނެއެވެ.  ވީމާ ނުއުދުދޫންޏައް ކޮށީތެރޭގަ .4
 ލިޕް ކޮށްގެން ދޫނިގެންގުޅެގެްނނުވާނެއެވެ. ކް

ދޫނީގެ ތުބާއި ނިޔަފަތިތައް ާއދަޔާއި ޙިލާފަށް ދިގުވުމަކީ އެސޮރުމެންނަށް އަނިޔާވާކަމެވެ. އެހެންކަމުްނ  .5
 ޔާނުވާ ގޮތަކަށް ނިޔަފަތި ތަކާއި ތުންޮކަށންވާނެއެވެ. ޤަވާއިދުން ދޫންޏައް އަނި

 ދޫނި އުފުލާގެންގުޅުމުގައި ބަލަންެޖހޭ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.  .6

 ްނުތަނަވަސްކަްނ  ހާސްވެ ދޫނި އެއްތަނުން އަނެއްތަަނށް އުފުލާ ދަތުރުކުރާ އިރު އެސޮރުމެނ
 ސަމާލުކަން ދޭންޖެހެއެވެ.   އްހަތުދެރަ ދޫނި ދުރަށްނުއުފުލުމަށްޞިއިޙްސާސް ކުރެއެވެ. ވީމާ 

  ީދޫނި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލާ ދަތުރުގައި ބައިތިއްބަންެޖހޭނީ ކޮށީގައެވެ. މިކޮށްޓަކ
 2ލުގެ ޓޭބަލް ޞޫދޫނިގެ ވައްތަރަށްބަލައި އެސޮރަްށ ހެލިފެލިވެ އުޅެވޭވަރުގެ ބޮޑުމިންހުރި މި އި

 ވާ ސައިޒްގެ ކޮށްޓަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.  ގައި ބުނެވިފައި
 ދަތުރުމަތީގައިވެސް ދޫންނަށް ޤަާވއިދުން ކާންދީ ފެންދެވެންޖެޭހނެެއވެ.

     ދަތުރުމަތިގައި ދޫނި އެސޮރުމެންނަށް ނުއެކަށޭނަަަ ނުވަތަ ކެްތނުކުރެވޭ ފަދަ ތިމާވެއްޓަކަްށ
 ނުނެރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެޭހނެއެވެ. 

 

 ޓީ )ބ( ބަޔޯސެކިއުރި 
 
 ބަޔޯސެކިރިޓި އަކީ ދޫނިގެންގުޅުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަމެކެވެ.  މިގޮތުން : 

 ދޫނިގެންގުޅޭކޮށި އިންސާނުން ިދރިއުޅޭ އިމާރާތެއްގައި ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.   .1

ރޑްސް ނުގެންގުޅުމަށް ސަމާލުކަން .2 ޭދންޖެހޭނެއެވެ.  ވިއްސާއާލާ ކުރުމަށްގެންގުޅޭ ދޫނިތަކާއިއެކު ވައިލްޑް ބާ
އަދި ކޮށްޓައް މިފަދަ އޮޅު ނޫންދޫނި، ބުޅާ ފަދަ އެހެން ޖަނަވާރަށް ނުވަދެވޭނެ ގޮތައް ކޮށި ބެހެއްޓުން 

 މުހިންމެވެ.  

  ދޫނީ ކޮށި ސާފުތާހިރު ކޮށް ބަލަަހއްޓަން ޖެހޭނެއެވެ. .3

ކޮްށާޓއި ދޫނީގެ  ދޫނި ތަކާ އިންސާނުން ގައިޯގޅިވުން ވީހާވެސް މަދުކުރުން މުހިންމެވެ. އަދި ދޫނި .4
އަންިގ ލުމާ ވަކިހާއްަސ ފައިވާން އަދި ހެދުމެއްލުަމކީ ވަރަށް  ށްމަސައްކަތްތައް ކުރާއިރު  އަތަ

ނޑު ސައިބޯނި ލައިގެން ދޮވެ  މުހިންމުކަމެކެވެ.  މަސައްކަތް ނިމުމުން ހެދުންާބލާ އަތްފަާޔއި ހަށިގަ
ފަދަ ތަކެތި ވީހާވެސް ގިނަގިނައިން ދޮވެ ސާފު  މާއި ފައިވާން.  އަދި ބޭުނންކުރާ ހެދުސާފުކުރަންވާނެއެވެ
 ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

 
 

 މަރުވާ ދޫނި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކޮށިން ނެރެ ނައްތާލަންޖެޭހނެެއވެ.  .5



ބެހޭ ޤަވާއިދު ކުރުމާދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެ  
 

23 ގެ  18 ސަފްޙާ    

 

ކޮށީގެ ކުންނާ ޭބނުންކޮށްފައި ުހންނަ އެއްލާލަންޖެހޭ ްގލަވްސް ަފދަ ތަކެތި ބަްނދު އެއްޗެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް  .6
 ހަފްތާތެރޭގަިއ އުކާލަންޖެހޭނެއެވެ.   1ފަހު މަދުވެގެން 

 ދޫނި ކޮށިބެލުމަށް މީުހންނަށް ދަުއވަތުދީގެން ނުގެނައުން މުިހންމެވެ.   .7

އެހެން ދޫނިގެންގުޅޭ ފަރާތަކުްނ ކޮށީގައި ގެންގުޅޭ އާލާތްފަަދ ތަކެތިބޭުނންކުރުމަށް ގެންނަަމ އެތަކެިތ  .8
 ބޭުނން ނުުކރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެެވ. ޑިޓަރޖަންޓަކުން ދޮވެސާފުކުރުމަށް ފަހުނޫނީ ކޮށީގައި 

ދޫނިމެދުވެރިވެގެން އިންސާނުންަނށް ޖެހޭ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ަބިލ  އޭވިއަން އިންފްލުއެންޒާ ގެ ިނޝާންތަްއ  .9
ދޫނި ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކައް ސާފުކޮށް އެގުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެވެ.  މި އުސޫލާއިއެކު މިކަންއަންގައިޭދ 

 ޓެއް ހިމަނާލެިވފައިވާނެއެވެ.  ލީފްލެ
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4ޖަދުވަލު:   
 
 

 ދިވެހިާރއްެޖއަށް ދޫނި ެއތެރެކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 
  އިމްޕޯރޓް ާޕރމިޓް ޯފރމް
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Form No.: 

Bird import permit application form 

  ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމްދޫނި އެތެރެ

                                                                                                                 :OWNERS DETAILSތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

  
Registered Company Name:                                                                                                    :ްރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ ނަނ 

Address:                                                                                                                                                                      ްއެޑްރެސ  :  

License No                                                                             :ލައިސަންސް ނަމްބަރ:  

Contact number:                                                                                                                                                   :ފޯނު ނަމްބަރ 

E-mail:                                                                                                                                                                          :ްއީމެއިލ 

Country of origin:                                                                                                                                                   :ުތަކެތި ގެންނަ ޤައުމ  

Expected date of import:                                                         :ްއެތެރެކުރައްވަން ބޭނުންވާ ތާރީޚ
   

Mode of Transport:                                                      ތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރެވޭ ގޮތް: 
  
           Air:                       Sea:                                                                ްނޑުމަގުނ : ކަ   ވައިގެމަގުން:          

Carrier No. (Flight / Vessel):  ފްލައިޓް / ވެސްލް ނަމްބަރ:                                                                 
                                                    

 

DETAILS OF THE IMPORTER:                              :ުތަކެތި ގެންނަވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ                                      
   

)ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރުއްވާނީ ތަކެތި އެތެރެކުރައްވަން އެދުނު ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެހެންފަރާތެއް އެތަކެތި ގެންނަވާނަމައެވެ.(   
Name:                                                                                                                                                                                                                       :ްނަނ 

Address:                                                                                                                                                                               :ްއެޑްރެސ  

Passport no:                                                                                                                                                                         ޕާސްޕޯރޓް ނަމްބަރ   :  

Contact number:                                                                                                                                                                      :ފޯނު ނަމްބަރ  

 

FOR OFFICIAL USE ONLY:                                              :ްހަމަ އެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށ 

Received by:               :ްބަލައިގަތ Attachments Tick Approved by:                                           :ިހުއްދަ ދެއްވ  

Name:      :ްނަނ ID card copy  Name:                               :     ނަން

Designation:         : ްމަޤާމ Treatment Documents 
 

     Designation:         :ްމަޤާމ 

Signature:    : Date   :  : ތާރީޚް    List  Signature:          :ިސޮއ Date:              : ތާރީޚް     



ބެހޭ ޤަވާއިދު ކުރުމާދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެ  
 

23 ގެ  21 ސަފްޙާ    

 

 
 

 

 މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ ތަކެތި

ރޑް ނުވަތަ ޕާސްޕޯރޓްގެ ކޮޕީއެއް .1  ދޫނި ގެންނަވާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާ

އެތެރެކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ދޫނީގެ ޢާއްމު ނަމާއި ސައެންޓިފިކް ނަން އަދި ޢަދަދު އެނގޭގޮތަށް ލިސްޓެއް )ޢާންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއި  .2

 ސައެންޓިފިކް ނަން ހުންނަންވާނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.(

 އެތެރެކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ދޫނިތަކަށް ވެކްސިނެއް ނުވަތަ ފަރުވާއެއް ދެވިފައިވާނަމަ އެކަމާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ. .3

Attachments Required 

1- A copy of the Importers ID card or Passport. 

2- List of the live birds with its common name, scientific name and its quantity.  

3- If any vaccine or treatment has been given to the birds, please attach all necessary documents regarding 

this vaccine or treatment.  

 

 

     ނޯޓް:

 އެގެންނަވާ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރު މުވައްސަސާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮރިޖިނަލް ވެޓެރިނަރީ ސެޓްފިކެޓް ،ދޫނި އެތެރެކުރައްވާއިރު -

 ގެންނަވަންވާނެއެވެ.

 ވެޓެރިނަރީ ސެޓްފިކެޓްނެތި ގެންނަވާ މިބާވަތުގެ ތަކެތި ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. -

Note:  

- An original State Veterinary Health Certificate is required for the  birds. 

- Any shipment without a valid veterinary certificate will be detained until further notice. 

 

 

 

 

 

                                             

     (Signature of the applicant: ދިލެއްވި ފަރާތުގެ ސޮއިއެ  )                              

 

 

 

     (Date: ރީޚްތާ  )                                                                            (STAMP ނޑު :ތައްގަ ) 

 
 

                             Plant and Animal Quarantine Unit                                                                      02ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީން ޔުނިޓް   

                                                                                                                                                                         Hulhule’, Maldivesހުޅުލެ، ދިވެހިރާއްޖެ     

                                                            Phone: (+960) 330 3741 Fax: (+960) 330 3632+(960) 033 3632+( ފެކްސް: 960)  374133 0ފޯން:        

                                   



ބެހޭ ޤަވާއިދު ކުރުމާދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެ  
 

23 ގެ  22 ސަފްޙާ    

 

 
 
 
 
 

 
5ޖަދުވަލު:   

 
 

 ދިވެހިާރއްެޖއަށް ދޫނި ެއތެރެކުރާއިުރ ހުށަހަޅަންެޖހޭ
  ވެެޓރިަނރީ ސެޓްފިެކްޓގައި ހިމަނަންެޖހޭ މަޢުޫލމާތް 

  






