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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު 

   1ބާބު 
 ތަޢާރުފު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްެވރިކަމުގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގަވާއިދަކީ މި )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން  55ގެ  ޤާނޫނު(

 ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

 ]އެކުއަކަލްޗަރ ކުުރމުގެ ގަވާއިދު[ އެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  

ވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، ދި .2 ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދު 
ތެރޭގައި ހިމެޭނ ކަނޑާއި، އަތޮޅުތަކުެގ  ޑުގެ ސަރަޙައްދުގެކަނ

 ރަށް ފަދަ ތަންތާނގައި  އެތެރެވަރިއާއި،ފަރާއި، ފަޅާއި، މޫދާއި، ކުޅިއާއި
އެކުއަކަލްޗަރގެ  ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި އެކުއަކަލްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމާއި،

ެގ ޤުދްރަތީ ތިމާވެށްޓާއި، އެންމެހައި މަރުޙަލާތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭ
ޒާތުގައި ދެމެހެއްޓުމާއެކު،  ދިރޭތަކެތީގެ މުއްސަނދިކަމާއި ވިރާީސ ގުޅުްނ އޭގެ

ރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ރީތިކަން މިހާރުގެ ޖީލުތަކަށާއި އަންނާން އޮތް ޖީލުތަކުެގ ޤުދު
 .  ރުމެވެދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައިކަން ކަށަވަރުކު ،މަންފާއަށް ރައްކައުތެރިކޮށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ  އަދިއްދުގައި ޙަވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަދި ،ގަވާއިދު ހިނގާނީ މި .3 ގަވާއިދު ހިންގޭ ފަރާތް 
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނޑާއި، އަތޮޅުތަކުގެ އެތެރެަވރިއާއި، ފަރާއި،   އްދުތަކުގެޙަސަރަ
 އެންމެހަިއ ރަްށ ފަދަ ތަންތަނުގައި އެކުއަކަލްޗަރކުރާ  ،ކުޅިއާއި ،މޫދާއި ،ފަޅާއި

 ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 
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މަސްވެރިކަްނ ބެލެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ މަސްވެރިކަްނ ހިނާގ ނުހިނާގ ގޮތް ބެލުަމްށ  .4 އިސްތިސްނާ ހާލަތު 
 ހުިރ އެއްވެސް ަކމަކާ ުގޅޭ ގޮތުްނ މިިނސްޓްރީްނ  ނުވަތަ މަސްވެރިަކމާ ގުުޅން

ނަގަްނޖެހޭ އެްނމެހަިއ އިދުގެ ދަށުން ގަވާ މި ތައް،އެކުއަކަލްޗަރގެ މަސައްކަތް ހިންގާ
 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ހުއްދަތައް ނެގުމުން 

ިމ ގަވާއިުދ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުަގއި  ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ،ގަ މި .5 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

 2 ބާބު
 ހޯދުން  ލައިސަންސް 

ކަލްޗަރ ކުރުމުގެ އެކުއަ
 ލައިސަންސް ހޯދުން 

އެކުއަކަލްޗަރ ފެސިލިޓީއެއްގައި އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް  )ހ( .6
 ،މަސްވެރިކަމާއި) R-92/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ހިންގަންވާނީ
 ކުރުމަށް އެކުއަކަލްޗަރ ހަރަކާތްތަކަށާއި އެހެނިހެން  ގުޅުންހުރި  މަސްވެރިކަމާ 

ގެ  (ގަވާއިދު އިޖުރާއަތުތަކާބެހޭ ދިނުމުގެ  ހުއްދަ ދިނުމާއި  ންސްލައިސަ
  ދަށުން ޞައްޙަ ލައިސަންސެއް ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިާވ  ،އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ )ށ(  
ކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާން ،ކަންކަމަށެވެ. އަދި އެ ކަންކަން ކުރުމަށް ދޫކުރާނީ

 ކެޓެގަރީގެ ލައިސަންސެވެ.
ބާވަތެއް އު އެއްގެ އަޖުމަބެލުމަށް ނުވަތަ އައެކުއަކަލްޗަރ ޓެކްނޮލޮޖީ (1)   

]އެކުއަކަލްޗަރ ތަޖުރިބާކުރުމުެގ  ،އާލާކުރުމުގެ އަޖުަމ ބެލުމަށް
 ؛ލައިސަންސް[

 ]އެކުއަކަލްޗަރ ،ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް (2)   
 ކުރުމުގެ ލައިސަްނސް[.

އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ޔަޤީންވުމުން މެނުވީ،  )ނ(  
 އް ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ސެއެކުއަކަލްޗަރ ލައިސަން

ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަޙައްދުގައި  އެކުއަކަލްޗަރ (1)   
މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫ  އެހެނިހެންއިޤްތިޞާދީ ށްގެންދާ ޔަކުރި

 ނޭރުން؛

އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ހުއްަދ ދިނުމުެގ ސަބަބުްނ ތިމާވެށްޓަށް  (2)   
 ނުވުން؛ ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ކަމެއް މެދުވެރި
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 ފައިވާ ސަރަޙައްދަކީ އެކުއަކަލްޗަރކޮށްކުރުމަށް ދޫ އެކުއަކަލްޗަރ (3)   
ބާވަތެއްގެ މަްސ  ފައިވާ ވަކިކުރުމަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅި

 ވުން. ކަމުގައި  ކުރުމަށް އެކަށޭނެ ތަނެއް އެކުއަކަލްޗަރ

ދަށުން އުފައްދާ  ގެ އެއް [ރިބާކުރުމުގެ ލައިސަންސްޖުއެކުއަކަލްޗަރ ތަ] )ރ(  
ކުރުމުގެ  އެކުއަކަލްޗަރ]އުފެއްދުންތައް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ، 

 ރިާބކުރުމުގެކުއަކަލްޗަރ ތަޖުވެ. އެއެއް ހޯދުމަށްފަހުއެ [ލައިސަންސް
އެއްވެްސ އުފެއްދުމެއް މިނޫްނ ގޮތަކަށް  ލައިސަންސްެގ ދަށުން އުފައްދާ

  ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ބޭނުންވިޔަފާރީގައި 

އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގެ 
ލައިސަންސްގެ އާންމު 

 ޝަރުޠުތައް 

 ،އްދަތުގައިލައިސަންސްެގ މު ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް .7
 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތައް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ) 2019/14މި ގަވާއިދާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  
ަމސްެވރިކަމުގެ  ،އެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި ،އާއި (ޤާނޫނު

 ރުން؛މަލުކުޢަމެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭންތަކާ އެއްގޮތަށް 

ޤުދުރަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކުއަކަލްޗަރ ކޮށްގެން އުފައްދާ އެއްވެސް ދިރުމެއް  )ށ(   
އަދި ޤުދުރަތީ ވެށީގައި ކޮށްޓާއި ލަގަރި  ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ޓަށް ށްވެ

ޓަށް ށްފަދަ ތަކެތީގައި އެކުއަކަލްޗަރކުރާނަމަ، އާލާކުރާ ބާވަތްތައް ޤުދުރަތީ ވެ
 ޑަކުރުމަށް އަޅަންޖެޭހ އެންމެހަިއ ފިޔަވަޅު ެއޅުން؛ތު ކުޞަދޫވުމުގެ ފުރު

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަ 6ދުގެ ބާބު ގަވާއި މި ،ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި )ނ(  
ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކޮށް، ެއ މަޢުލޫމާުތ ގަވާއިދުން ިމނިްސޓްރީއަށް 

 ފޮނުވުން؛  
ހުރިހާ  ،ގެ ޞައްޙަ ކޮޕީއެއްލައިސަންސް ދީފައިވާ ތަނުގައި ލައިސަންސް )ރ(  

ވަގުތެއްގައިވެސް އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި މިިނސްޓްރީން ަކނޑައަާޅ 
އެ ަފރާތަކަށް  ،ފަރާތަކުން ލައިސަންސް ދެއްކުމަށް އެދިއްޖެ ަނމަ

 ؛ލައިސަންސް ދެއްކުން

 ،ނަމަ  އެކުއަކަލްޗަރކޮށްގެން އާލާކުރާ އެއްވެްސ ބާވަތެއް ޕްރޮެސސްކުރާ )ބ(  
އެ ބާވަތާކާ ުގޅޭ މަސްވެރިަކމުގެ މެޭނޖްމަންްޓ  ،ަނމަ ކްސްޕޯޓުކުރާނުވަތަ އެ

  ؛ޕްލޭނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަން ކުރުން



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެ               R-94/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             215އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

4 

 

ފައިވާ އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގައި ކަނޑައަަޅއި )ޅ(  
ރުމުގެ ކުދަލު ތަނަށް ބަ ތަނުން އަނެއް އެއް ،ތަންތަނުގައި އާލާކުރާ ދިރުން

 ؛ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުން

ތަނުން  ބަލިޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ބަލީގެ ސަބަބުން މަރުވެފައިވާ ދިރުން އެއް  )ކ(  
މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ،ތަނަށް ގެންދިޔުމުގެ ކުރިން އަނެއް

 ؛ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުން

ލުމުގައި ތައި ނައް ސަބަބުން މަރުވެފައިވާ ދިރުން ޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ބަލީގެ ބަލި )އ(  
 .މަލުކުރުންޢަގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  މި
 

އެކުއަކަލްޗަރއާ ގުޅުން ހުރި 
 ހަރަކާތްތައް 

ރަކާތެއް ހަ ކުރުާމ ުގޅުންހުިރ އެއްވެްސ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކުއަކަލްޗަރ )ހ( .8
 ،މަސްވެރިކަމާއި) R-92/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ހިންގަންވާނީ
 ކުރުމަށް އެކުއަކަލްޗަރ ހަރަކާތްތަކަށާއި އެހެނިހެން  ގުޅުންހުރި  މަސްވެރިކަމާ 
ގެ  (ގަވާއިދު އިޖުރާއަތުތަކާބެހޭ ދިނުމުގެ  ހުއްދަ ދިނުމާއި  ލައިސަންސް

 ނެވެ.އްޙަ ހުއްދައެއް އޮވެގެން ޞަމުއްދަތު ހަމަނުވާ  ، ދޫކޮށްފައިވާދަށުން

 ނުތަކުގެ ތެރެއިން ަކރަންޓީރަކާތްހަކުރުމާ ގުުޅންހުރި  އެކުއަކަލްޗަރ )ށ(  
ހެޗަރީއަކާއެކު އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ  ،ހިންގުމަށް ހުއްދަދޭނީ ފެސިލިޓީ

 ކުރެވޭނީނު ހުއްދައިގެ ދަށުްނ ކަރަންޓީ އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.
 .ދިރުންތައް އެކަންޏެވެ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް ިއމްޕޯޓުކުރާ އެ ހަމައެކަނި

 
ރަކާތް ހަ އެހުއްދަ ދިނުމުެގ ކުރިން، ފެސިލިޓީ ހިންުގމަށް  ނުކަރަންޓީ )ނ(  

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް  ،ފެސިލިޓީއަށް ހިންގުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ
( ވަނަ 1ގެ ) 3ދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާއި މިފެސިލިޓީގައި  ޒިޔާރަތްކޮށް، އެ

 މިންގަނުޑ" ގައި ނަންޖެހޭނެހުން ފެސިލިޓީތައް ނުނަންބަރު "ކަރަންޓީ
 ކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ. ފުރިހަމަވާ ކަންކަންބަޔާންކޮށްފައިވާ 

   3ބާބު 
 ކުރެވޭ ތަން ނުވަތަ ސަރަޙައްދު  އެކުއަކަލްޗަރ

ތަން  އެކުއަކަލްޗަރ ކުރެވޭ 
 ނުވަތަ ސަރަޙައްދު ފާހަގަކުރުން 

 ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ  އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ ތަންތަނުގައި، އެކުއަކަލްޗަރ .9
 . މުކޮށް ފެންނާނޭހެްނ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ ންަނންބަރު އާލައިސަންސްގެ 

އެކުއަކަލްޗަރކުރާ ދިރުންތައް 
ތަނަށް  ތަނުން އަނެއް އެއް

 ބަދަލުކުރުން 

އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގައި ކަނަޑައަަޅއިފައިވާ  )ހ( .10
 ރާ ދިރުމެއް، ނުވަތަ ދިރުމެއްގެ އެއްވެސް މަުރޙަލާއެއްތަންތަނުގައި އާލާކު
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އޭގެ ފުރާނަ ހުންނަ ހާލަތުގައި އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގެ ބޭނުމަްށ އެހެން 
 ތަނަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. 

ގެން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެކުއަކަލްޗަރ ކޮށް )ށ(  
އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގެ  ،އާލާކުރާ ދިރުމެއް ބަދަލުކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ

 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފެސިލިޓީއަކަށެވެ.

     ނުްނ ތަ ދިރުން އެއް  ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  މާއްދާގެ )ހ( މި )ނ(  
ރީއަށް ިމނިްސޓް)ސާދަ( ދުވަހުގެ ކުރިން  14ބަދަލުކުރުމުގެ ތަނަށް  އަނެއް

 ހުށަހަޅައިގެން އެކަމުގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. 

     ނުވަތަ ބަލީގެ ސަބަބުން މަރުވެފައިާވ ދިރުން ދިރުން ބަލިޖެހިފައިވާ  )ރ(  
  ތަނަށް ގެންދިއުމަކީ މަނާަކމެކެވެ. ތަނުން އަނެއް އެއް

ެޖހިފައިވާ ބަލި ، އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަެވސް( ގައިރ )މި މާއްދާގެ )ބ(  
ތިރީގައިވާ ކަންކަން  ،ދިރުން ނުވަތަ ބަލީގެ ސަބަބުން މަރުވެފައިވާ ދިރުން

 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނައްތައިލުމަށް އެހެން ތަނަކަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.

އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ ތަނެއްގައި އާލާކުރާ ދިރުން ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން  (1)   
ތި ނައްތައިލުމަށް އެހެން ތަނަކަށް އަދި އެ ތަކެ ،މަރުވެފައިވާނަމަ
 ؛ަލސްނުކޮށް އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުން ،ގެންދަންޖެހޭނަމަ

ބަލީގެ ސަބަބުން މަރުވާ ދިރުން ނައްތައިލުމަށްޓަކައި ގެންދަން  (2)   
މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ  ،ހުށަހަޅާ ތަނުގައި

ތި ނައްތައިލެވޭނެ އިންތިޒާމު ތެރެއިން ގޮތަކަށް އެ ތަކެ
 ހަމަޖެހިފައިވުން. 

 ދިރުން އެ  މެދުވެރިވެގެން ހާލަތެއް ގައިވާ( ބ) މާއްދާގެ މި )ޅ(  
 ކޮންމެވެސް  ތެރެއިން ގޮތްތަކުގެ ކޮށްފައިވާބަޔާން ތިރީގައި ،ލަންވާނީތައިނައް

 .އެއްގޮތަކަށެވެ

  ؛ވަޅުލުން (1)   

  .ކުރުން އިންސިނަރޭޓް ނުވަތަ ލުންދައިއަން (2)   
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   4ބާބު 
 އިމްޕޯޓުކުރުން ފެނުގެ ދިރުންތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް 

އިމްޕޯޓުކުރުން ހުއްދަ 
 ބާވަތްތައް 

ހަމައެކަިނ  ،ދެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން ހުއްދަ )ހ( .11
ކުއަކަލްޗަރ ކުުރމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގައިވާ ]އެ 1 ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ

ފެނުގެ ދިރުންތަކުގެ ލިސްޓު[ ގައި ހިމެޭނ  ،އްދައިމްޕޯޓުކުރުން ހު
 ބާވަތްތަކަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ަނމަވެސް، ަސރުކާރުގެ  )ށ(  
ނޭ ބާވަތެއް، ގައި ނުިހމެ 1 ޖަދުވަލު އިދާރާއަކުން  ދިރާސާކުރުމުގެ ބޭުނމަށް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް  12މި ގަވާއިދުގެ 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް  ،ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު

 ދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އިމްޕޯޓުކުރުން ހުއްދަ 
ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓަށް 

 ނައުން އުނިއިތުރު ގެ 

ަވނަ މާއްދާގަިއ  11ިމ ގަވާއިދުގެ  ،އަންނަނިވި ކަންަކމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް .12
ސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަްށ ލި ޙަވާލާދީފައިވާ

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

އުލުގައި ދިރިއުޅޭ ކަމަށް ރިކޯޑު ޙަބާވަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ މާ އެ )ހ(  
 ނުވަތަ ނޫންކަން؛ ކަންއިވާ ބާވަތެއްކުރެވިފަ

އެކްސްޕޯޓްކުރާ ޤައުމެއްގައި ހުންނަ އިތުބާރުހުރި އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ  )ށ(  
 ؛ތަނެއްގައި އާލާކޮށްފައިވާ ދިރުމަކަށް ވުން

 ؛އުލުން ނަގައިގެން ގެނެވޭ ދިރުމަކަށް ނުުވންޙަސީދާ ޤުދުރަތީ މާ )ނ(  

އުލަށާއި ދިރުންތަކަށް ޙަރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ މާބާވަތެއް ސަބަބުން ދިވެރި އެ )ރ(  
ލިބިދާނެ ގެއްލުން ވަޒަންކުުރމަށް އެެސސްމަންޓެއް ަކމާ ުގޅޭ ސަިއންޓިފިކް 

ބާވަތެއް އެތެރެކުރުން  މި އެސެްސމަންޓުން އެ  ،އިދާރާއަކުން ހަދައި
 ތެރިކަމުގައި ދެއްކުން؛ކައުރައް

ތު ޞަތަ އިންޭވސިވް ުވމުގެ ުފރުސްޕީޝީޒްއެއް ނުވަ އިންވޭސިވް ބާވަތަކީ އެ )ބ(  
 ކަމުގައި ނުވުން؛ އޮތް ބާވަތެއް

"ޖެނެޓިކަލީ މޮޑިފައިޑް" ނުވަތަ "ޮމޑިފައިޑް ލިވިންގ އޯގަިނޒަްމ" އެްއ  )ޅ(  
ނަމަ، ބައިނަލްއަޤްވާީމ ގޮތުން އެކަމަްށ ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންަގނޑުތައް 

 ފުރިހަމަކޮށްފައި ވުން؛
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ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ބޮޑު މަންފާއެއް ލިއްބައިދޭ ފަދަ އާލާކޮށްގެން ދިވެހި )ކ(  
 ؛ބާވަތެއް ކަމުގައި ވުން

 ފިޝަރީޒް ޓެކްނިކަލް ،މަސްވެރިކަމާ ގުުޅންހުރި ކަންކަމުގައި ފަންނީ ލަފާދޭ )އ(  
 ؛މެޓީން އެ ދިރުމެއް އެތެރެކުރުން އެްނމެ ރަނަގޅުކަމަށް ނިްނމުންކޮ

ވާ ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޢާހަދާއެއްގެ ދަށުން ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައި )ވ(  
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވިޔަފާރިކުރުން މަނާ ބާވަތްތަކަށް ބަދަލު އައުމުްނ 

 ؛އެ ބަދަލެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން

ހުއްދައަށް އެދޭ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ 
 ތައްޠުފަރާތުގެ ޝަރު 

މަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިމްޕޯޓު ކުރު )ހ( .13
 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ހަމަވާންވާނެއެވެ. 

 ؛ވުން ފަރާތަކަށް އޮތް ލައިސަްނސް ކުރުމުގެ އެކުއަކަލްޗަރ (1)   

 ފަރާތުގެ  އިމްޕޯޓުކުރާ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ ބާވަތްތައް އިމްޕޯޓުކުރާ (2)   
 .ަހމަޖެހިފައިވުން މުއިންތިޒާ  ކުރުމުގެ ނުކަރަންޓީ ފެސިލިޓީގައި

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން މާއްދާގެ )ހ(  މި )ށ(  
އެދި  އިމްޕޯޓުކުރުަމށް ،ފަށަންވާނީ ޢަމަީލ މަސައްކަތް  އިމްޕޯޓުކުރުމުގެ

 ފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް މިިނސްޓްރީން ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.ޅައިހުށަހަ

ކުރުމުެގ ހުއްދަ އެެހން ަފރާތަކަށް ދޫކުރާ ިއމްޕޯޓް  ވާއިދުގެ ދަށުންމި ގަ )ނ(  
 ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ ފެނުގެ 
ދިރުން އުފައްދާ ބޭރުގެ 

ފެސިލިޓީގައި ހުންނަންޖެހޭ 
 މިންގަނޑު 

 ކަނޑުގެ  ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ޓަށްށްިތމާވެ ރާއްޖޭގެ އެތެރެކުރުމުން ދިރުން ފެނުގެ .14
ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ގޮތުން  ތެރިވުމުގެކައުރައް ގެއްުލމަކުން  ލިބިދާނެ ިނޒާމަށް  އުލީޙަމާ

ފެނުގެ ދިރުން އެކްސްޕޯޓުކުރާ ހެޗަރީތަކުގައި ނުވަތަ ފެސިލިޓީތަކުގައި އަންނަނިިވ 
 ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

މެއްގެ ޤާނޫނުތަކާއި އެ ޤައު ،އެ ޤައުމެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އަދި )ހ(  
 ؛ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރާ )ކޮމްޕްލަޔަންޓް( ހެޗަރީއަކަށް ވުން

ލިތަކަށް ގަވާއިދުން ބަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެނުގެ ދިރުމަށް ޖެހޭ  2ޖަދުވަލު  (ށ)  
  ؛ސްކްރީންކުރާ ހެޗަރީއަކަށް ވުން

ތައް ޑުެރކޯ ހައި އެންމެ އްޙީޞި ސްޓޮކުގެ  އިމްޕޯޓުކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ()ނ  
 ވުން. ހެޗަރީއަކަށް އެއްބަސްވާ ހިއްސާކުރަން  މިނިސްޓްރީއާ
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އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 
 ހުށަހެޅުން 

 އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ފެނުގެ އެއްވެސް ދިރުމެއް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް )ހ( .15
ގަސްތުކުރާ  ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓެއް އެތެރެކުރުމަށް ،ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ  1ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން 
 ހަމައެކަނި މި ަގވާއިދުގެ ،ހޯދަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހުއްދައަށް އެދެވޭނީ

 އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައި ިހމެނޭ ބާވަތްތަކަށެވެ. ގަ 1ޖަދުވަލު 

 ،ހުށަހަޅާނީ ކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(  
ކުރުމުގެ  އިމްޕޯޓްރާއްޖެއަށް  ދިރުންތައްކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ފެނުގެ އެ

 މުކޮށްފައިވާ ންއާ ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީން ހުށަހެޅުމަށް ހުއްދައަށް އެދި
 ިނސްޓްރީންމި ހުށަހެޅުމަށް އެޕްލިކޭޝަން އޮންލައިން  ނުވަތަ ފޯމު

 .މެދުވެރިކޮށެވެ ނިޒާމް ށްފައިވާކޮޤާއިމް

ކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަްށ ފެނުގެ އެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ށ(  )ނ(  
ހުށަހަޅާ އެޕްިލކޭޝަން  ކުުރމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އިމްޕޯޓްރާއްޖެއަށް  ދިރުމެއް
 ަތފުސީލު،މަލުކުރަްނ ޖެހޭނެގޮތުގެ ޢަުޅމުގައި ފޯމެްއ ހުށަހެ އެ ،ފޯމާއި
 މުކުރަންާވނެއެވެ.ންގައި އާޓުސްޓްރީގެ ވެބްސައިމިނި

ދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ވަނަ މާއް 15ގެ މި ގަވާއިދު )ހ( .16 އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން 
     )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1ހުށަހެޅުމެއް މިިނސްޓްރީއަށް ލިބޭތާ 

 ދޫކުރުމާމެދު މިނިސްޓްރީން ނިންާމ ގޮތެއް އެ ފަރާތަކަށް ހުއްދަ
 އަންގަންވާނެއެވެ.

 ގުޅިގެން  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެޕްލިކޭޝަނަކާ )ށ(  
 ފޯމު  ،ަނމަ ބޭނުންވެްއޖެ  ހޯދަން މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ

 ،ތެރޭގައި ގެދުވަހު( ހަތެއް) 7 ބަންދުނޫން ސަރުކާރު ،ހުށަހަޅާތާ
 ލިޔުމުން އަންގަްނ ވާނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން

ކުއަކަލްޗަރ ނަމަވެސް، އެ އޮތް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ނ(  
ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ  އިމްޕޯޓްރާއްޖެއަށް  ދިރުމެއްކުރުމަށް ފެނުގެ 

ނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެޭހ ކަންކަން ބާވަތަކާ ބެހޭގޮތުން މި
)ާސޅީްސ ފަހެއް(  45ބެލުމުގެ ގޮތުން، ހުއްދައާމެދު ގޮތެްއ ނިންުމމަށް 

 ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާ ގޮތަށް މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

އިމްޕޯޓުކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭ 
 ބަނދަރުތައް

އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާނީ، އަށް ފެނުގެ ދިރުން ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ މި .17
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކަނޑަައޅާ ބަނދަރުތަކަށް އެކަންޏެވެ. މިޮގތަށް ކަނޑައަާޅ 
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ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ގަމި  ،ބަނދަރުތައް
 ކުރަންވާނެއެވެ.ނު ލާޢުމުކޮށް އިންއާ

ރިން މްޕޯޓުކުރުމުގެ ކުއި
 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ

އެ ދިރުން އެްކްސޕޯޓުކުރާ  ،ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރެވޭ ފެނުގެ ދިރުން ވާންވާނީ )ހ( .18
ޤައުމުގެ ހެޗަރީއެއްގައި ނުވަތަ ނާސަރީ ފެސިލިޓީއެއްގައި، ެއ ސްޓޮކު 

ވާ )ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ވަކިކޮށްގެން ބަލަހައްޓައިފައި 7މަދުވެގެން 
 ދިރުމަކަށެވެ. 

ކުރުމަށް އިވާ މުއްދަތު ތެރޭގައި އިމްޕޯޓް ބަޔާންކޮށްފަ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
ައންނަނިވި  ،މޮނިޓަރކޮށްތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްޓޮކުގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު 

 މަޢުލޫމާތު ހިމެޭނ ރިޕޯޓެއް މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ؛ރިފަރެންސް ނަންބަރު (1)   

 ؛އީ މެއިލް އެޑްެރސްއެޑްރެހާއި،  ،ފެސިލިޓީގެ ނަމާއި (2)   

ކުރުމަށް ސްޓޮކު ވަކިކުރި ބާވަތް )ސައިންޓިފިކް ނަމާއި  އެކްސްޕޯޓް (3)   
 ؛އެވްރެޖް ސައިޒާއި ދިރުމުެގ މަރުޙަލާ ،އަދަދު ،އާންމު ނަން(

 ؛ޚުތާރީ ނިމުނު  ތާރީޚާއި ރިވަކިކު ސްޓޮކު ކުރުމަށްއެކްސްޕޯޓް  (4)   

ކުރުމަށް ސްޓޮްކ ވަކިކޮށްފައި ބެހެއްޓި  މުއްދަތުގެ  އެކްސްޕޯޓް (5)   
އެަކމުެގ  ،ތެރޭގައި އެއްވެސް ބައްޔެއްގެ އަލާމާތެއް ފެނުނު ނަމަ

 ؛ތަފުސީލު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަލި ނެތްކަން  ގައި 2އިދުގެ ޖަދުވަލު މި ގަވާ (6)   
ސްޓެއް ޓެ ،ކަށަވަރުކުރަން ކުރި އިންސްޕެކްޝަންތަކާއި

 ؛ހަދައިފައިވާނަމަ އެ ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާ

ގެ ކުރުމަށް ސްޓޮްކ ވަކިކޮށްފައި ބެހެއްޓި  މުއްދަތު އެކްސްޕޯޓް (7)   
  ކުރުމަށް ނުވަތަ އެނޫން އެހެން  ތެރޭގައި  ބައްޔަކަށް ފަރުވާ

 ،ަނމަ ކުރިެކމިކަލެއް ނުވަތަ ބޭހެއް ބޭނުންބޭނުމަކަށް ވެސް އެއްވެސް 
ކެމިކަލް/ބޭސް ބޭނުންކުިރ  ،ބޭސްތަކުގެ ނަމާއިއެ ކެމިކަލް/

 ؛މިންވަރާއި،  ެކމިކަލް/ބޭސް ބޭނުންކުިރ ބޭނުމުގެ ތަފުސީލު

 އަދި ؛މޮނިޓަރިންގ ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަވިަކމުގެ އިޤްރާރު (8)   

 .ފެސިލިޓީގެ ތައްގަނޑު (9)   
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އި ގަ 2ލު ޖަދުވަ ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި )ނ(  
ފެނިއްޖެކަމަްށ  އަލާމާތެއް  ބައްޔެއްގެލިސްޓުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް 

 ުހއްދައެއް  އެތެރެކުރުމުގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސްޓޮކް އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ
 .ނުދެވޭނެއެވެ

ޝިޕްމަންޓާއެކު  އިމްޕޯޓް
 ހުންނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 

ން ރާްއޖެއަށް އެތެރެކުރާ ދިރުންތައް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެ )ހ( .19
ޮކށްފައިވާ  ިމނިސްޓްރީން ޢައްޔަނު  ،ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ބަނދަރުގައި

މޯލްޑިްވސް ަކސްޓަމްްސ ސަރވިަސސްއާ ގުޅިގެްނ  ،ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރަކު
 ސްކުރަން ވާނެއެވެ. ބަލައި ފާ

ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާ 18ގަވާއިދުގެ  މި  ،ފާސްކުރުމުގައި ލައިބަ )ށ(  
     ،އެއްގޮތް ނޫންނަމަ ފައި،ބަލައިލިޔެކިޔުންތަކާ ޝިޕްމަންޓް އެއްގޮތްތޯ 

 ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.ޝިޕްމަންޓް  އެ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާ ޝިޕްމަންޓް ނައްތައިލުމުގެ ނުވަތަ  )ނ(  
ށް ލިބިގެންވެއެވެ. ރީއެކްސްޕޯޓްކުރަން އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަ

މިގޮތުން ނައްތައިލުމަށް ނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ދާ ޚަރަދު ދޭންވާނީ 
 އެ ދިރުމެއް އެތެރެކުރި ފަރާތަކުންނެވެ.

ބޯޑަރ އިންސްޕެކްޝަން ސަރަޙައްދުގައި ބަލައި  ،އެތެރެކުރެވޭ ދިރުންތައް )ރ(  
ންޓީނު ކުރުމަށް ޝިޕްމަންޓް ސީދާ ގެންދަންވާނީ ކަރަ ،ފާސްކުރުމަށްފަހު

 ހަމަޖެހިފައިވާ ފެސިލިޓީއަށެވެ.

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން (ރ)ވަަނ މާއްދާގެ  19ގަވާއިދުގެ  މި )ހ( .20 ކުރުން  ނުކަރަންޓީ
 މިިނސްޓްރީގެ ،އެތެރެކުރުވޭ ކޮންމެ ދިރުމެއް ،ކުރުމަށްފަހުފުރިހަމަ
ރާތުގެ ަޚރަދުގައި ދިރުްނ އެތެރެކުރާ ފަ އެ ،ފެސިލިޓީއެއްގައި ނުކަރަންޓީ
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ނުކަރަންޓީ

މި ގަވާއިދުގެ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް )ށ(  
ރިހަމަކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން މާއްދާގެ )ނ( ގައި ފު ވަނަ 8

 ،ސްވެރިކަމާއިމަ) R-92/2020 ރުގަވާއިދު ނަންބަ ،ފުރިހަމަކޮށް
 ކުރުމަށް އެކުއަކަލްޗަރ ހަރަކާތްތަކަށާއި އެހެނިހެން ުގޅުންހުރި ވެރިކަމާމަސް

ގެ ދަށުން  (ގަވާއިދު ިއޖުރާއަތުތަކާބެހޭ ދިުނމުގެ ހުއްދަ ދިުނމާއި ލައިސަންސް
ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ހިންގާ އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ދިރުން އިމްޕޯޓުކުރާ 

 އްގައި ކަރަންޓީނު ކުރެވިދާނެއެވެ.ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެ
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ނު ަކރަންޓީފެސިލިޓީގައި  ނުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަރަންޓީ މާއްދާގެ )ށ( މި )ނ(  
، ދަތުމުއް ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ބަހައްޓާނެ ،އިމަލު ކުރަންވާނެ ގޮތާޢަރުމުގައި ކު

]ކަރަންޓީުނ ފެސިލިޓީތައް ހުންަނންޖެހޭެނ  3ދުވަުލ ޖަ މި ގަވާއިދުގެ 
 މަލުކުރަންވީ ގޮތް )ކަރަންޓީނުޢަކުރުމުގައި  ކަރަންޓީނު ،ންގަނޑުތަކާއިމި

 ގައި އެވަނީއެވެ.  [ޕްރޮޓޮކޯލް(

ކުރެވޭ ތަކެތި  ކަރަންޓީނު
 ލުން ނައްތައި

އިްނސާނުންނަްށ ނުރައްކަލެއް ކުިރަމތިވެދާނެ ރާއްޖޭގެ މާޙައުލީ ިނޒާމަށާއި  )ހ( .21
 ނިޝާނެއް ކަރަންޓީނުގެ މުްއދަތުގައި ފަދަ ބައްޔެއް ނުވަތަ އެފަދަ ބައްޔެއްގެ

ލަސްނުކޮށް އެކަން މިިނސްޓްރީއަށް އަންގައި، ކަނޑަެއޅިފައިވާ  ،ފެނިއްޖެނަމަ
 އުސޫލުގެ މަތިން ނައްތައިލަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެ މަތިން ދިރުމެްއ ނައްތައިލާ ާހލަތުގައި  )ށ(  
 އް ދޭކަށެއް ނުޖެހޭނެެއވެ.ބަދަލެސް މިނިސްޓްރީން އެ ފަރާތަކަށް އެއްވެ

    މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެ މަތިން ދިރުމެްއ ނައްތައިލާ ާހލަތުގައި  )ނ(  
އެ ދިރުމެއް ނައްތައިލަންވާނީ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ 

 ހާޒިރުގައެވެ.

 އެކަްނ ކަރަންޓީނު ކުރެވޭ ބާވަތެއް ނައްތައިލަްނ ޖެހިްއޖެ ހާލަތުގައި )ރ(  
 ކުރަންވާނީ އިންސިނަރޭޓް ކޮށްގެންނެވެ. 

   5ބާބު 
 ން ތު ދެމެހެއްޓުޙައް ޞިދިރުމުގެ  އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ ތަންތަނުގައި އާލާކުރާ

އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ 
ދިރުންތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތައް 

 އިޢުލާނު ކުރުން 

ނިސްްޓރީން އާންމުކޮްށ އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ ދިރުންތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ލިސްޓެއް މި .22
ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ ބާވަތްތަކަށް އަލަށް  އިޢުލާނު

 ،ތަޢާރަފުވާކަމަށް މި ބާވަތްތައް އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ އެހެން ތަންތަނުގައި ރެކޯޑުވެ
ރާއްެޖ ފެނުގެ ދިރުމުގެ ޞިއްޙަތު ދެމެހެއްޓުމަށް މަސަްއކަތްކުރާ ބަޔޯސެކިއުރިޓީއާއި 

ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލު ހިމެނުމަށް މުރާޖަޢާ ކުރެޭވ 
 ލިސްޓަކަށް މި ލިސްޓު ާވންވާނެއެވެ. 

 ބައްޔެއް ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ އެއްވެސް އެއްވެސް  އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ ދިރުމަކުން .23 ބަލި ރިޕޯޓްކުރުން 
ބާވަތެއް އާދަޔާ ޚިލާފަށް  ކުއަކަލްޗަރ ކުރާފެނިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެ ނިޝާނެއް

އެކަްނ ލަސްނުކޮށް މިިނސްޓްރީއަށް  ،ގިނައިން މަރުވާްނ ފަށައިފިނަމަ
 އަންގަންވާނެއެވެ.
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މުގޮތެއްގައި ބޭރުކުރެވޭ ކުނިބުނީގެ ތެރޭގައި ހުންނަ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ންއާ )ހ( .24 ވޭސްޓް ޑިސްޗާޖް 
 ،ޑިގްރެޑަބަލް ހައުސްހޯލްޑް ޭވސްޓް()ބަޔޯ ކުންޏާއި ގެވެށި ނެތިގެންދާ

އެހެން ކުނިބުނި ނައްތައިލަންވާނީ ތަނަކުން އުފައްދާ  އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ
ގައި  (ނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުކުނި މެ) R-58/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 .ގޮތަށެވެ  ކޮށްފައިވާބަޔާން

އެ ބައްޔަށް ން ބައްޔެއް ފާހަގަކުރެވިގެ ކުންއެކުއަކަލްޗަރ ފެސިލިޓީއަ )ށ(  
ފަރުވާކުރުމަށް އެއްވެސް ބޭހެއް ނުވަތަ ކެމިކަލެއް ބޭނުންކުރަން ޖެހިއްެޖ 

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ  ،އެ ފެސިލިޓީން ބޭރުކުރާ ފެން ،ހާލަތުގައި
މިންވަރަކަށް ޓްރީޓްކޮށްފައި މެނުވީ ރާއްޖޭެގ ޤުދުރަތީ ވެށްޓަށް ދޫކޮށްގެން 

 ނުވާނެއެވެ. 

އެކުއަކަލްަޗރ ކުރާ  ،ފެންވަރަށް ސާފުކުރުމަށް ފަހުގަިއ މެނުވީތިރީގައިވާ   )ނ(  
ނުވަތަ  ،އެއްވެސް ތަނަކުން އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފެން

 ،އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ ދިރުމަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފެން
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ވެށްޓަށް ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 ؛9.0 – 6.0ޕީ.އެޗް.  (1)   

 100ކޮްނމެ ފެން ލީޓަރެއްގައި  ޑްސް:ސަސްޕެންޑެޑް ޮސލި (2)   
 ؛ިމލިގްރާމް ޕަރ ލީޓަރ( 100) މަދު)އެއްސަތޭކަ( މިލިގްރާމަށްވުރެ 

)ސުމެއް  0.5ޓޯޓަލް ފޮސްފަރަސް: ކޮންމެ ފެން ލީޓަރެއްގައި  (3)   
 ؛ވަރަކަށްމިލިގްރާމަށްވުރެ މަދު މިންޕޮއިންޓް ފަހެއް( 

)ފަހެއް(  5ޓޯޓަލް އެމޯނިޔާ ނައިޓްރޮޖަން: ލީޓަރަކަށް  (4)   
 ؛މިލިގްރާމަށްވުރެ މަދު

ދުވަހުގެ ބަޔޮލޮޖިކަލް އޮކްސިޖަން ިޑމާންޑް: ލީޓަރެއްގަިއ ހެއް( ފަ) 5 (5)   
  ؛)ފަންސާސް( މިލިގްރާމަށްވުރެ މަދު 50

)ހަތަރެއް(  4ގެްނ ޑިސޯލްވްްޑ އޮކްިސޖަން: ލީޓަރެއްގައި މަދުވެ (6)   
  .މިލިގްރާމް

ކާނާއާ އެއްކުރާ  ،ކާނާއާއި
 އެހެނިހެން މާއްދާތައް 

އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ކާނާއާިއ ކާނާ އެއްކުރާ ާމއްދާތައް  )ހ( .25
ވާންވާނީ މިިނސްޓްރީން ގަބޫލުކުރާ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް 
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މުގެ ހުއްަދ އޮންަނ ފަރާތަކުން އުފައްދާ ކަނާއާއި ފެތޭ، އެކުއަފީޑް އުފެއްދު
 މާއްދާއަށެވެ. 

ދިރުން އާލާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ރާްއޖޭގައި އުފައްދާ ކާނާއާއި ކާނާާއ  )ށ(  
 ވާންވާނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ތަކެއްޗަށެވެ:  އެއްކުރާ މާއްދާތައް

 ؛ހޯމޯން އެކުލެވިގެްނ ނުވުން (1)   

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންޓިބަޔޮޓިކްގެ ގައި 4 ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ (2)   
ތެރެއިން، ރާއްޖޭގައި ބޭހާއި ބޭހާ ުގޅުންހުރި މާއްދާތައް ރެގިއުލޭޓް 

ޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮްނނަ މުއައްަސސާއެއްގައި ރަޖިސް
 ؛ން ނުވުންފިޔަވައި އެހެން އެންޓިބަޔޮޓިކް އެކުލެވިގެއެންޓިބަޔޮޓިކް 

އެ ކާނާގައި އެކުލެވޭ މާއްދާތައް  ،ތައްޔާރީ ކާނާއެއް ނަމަ (3)   
 އެނގޭނެގޮތަށް ލޭބަލް ކޮށްފައިވާ ކާނާއަކަށް ވުން.

އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ 
ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ 

 ކެމިކަލާއި ބޭހުގެ ބާވަތްތައް 

މަށް ނުވަތަ ބަލިޖެހުމުްނ ބައްޔަށް ފަރުވާކުރު ންތަނުގައިތަ ކުއަކަލްޗަރ ކުރާއެ )ހ( .26
 ބޭނުންކުރެވޭނީ މި ަގވާއިދުގެ ތެރިކުރުމަށް ނުވަތަ ފެން ސާފުކުރުމަށް ކައުރައް

 ިހމެނިފައިވާ ބާވަތްތަކެވެ.  ގައި 4ޖަދުވަލު 

      އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ ދިރުމަށް ފަރުާވ ދިނުމަށް އެއްވެްސ ހާަލތެއްގައި  )ށ(  
ޔާންކޮށްފައިވާ އެންޓިބަޔޮޓިކް ފިޔަވައި  ބަގައި 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 އެހެން އެންޓިބަޔޮޓިކެއް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާަކމެކެވެ. 

ސްޓުގައި ހިމެޭނ ކެިމކަލްތައް ލިޙަވާލާދީފައިވާ ގަިއ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  
ބޭހާއި ބޭހުގެ މާއްދާތައް ރެގިއުލޭޓްކުރާ މުއައްސަސާއިން  ،ބޭނުންކުރަންވާނީ
އެ ބާވަތެއް އުފައްދައިފައިވާ  ،އުތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކާއިކަނޑައަޅާ ރައްކަ

އްޔަށާއި ފަރުވާދޭ ބަ ނުވަތަ ،ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޑޯސޭޖާ އެއްގޮތަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގެ ބައިނަްލއަޤްވާމީ  ށްބަލިޖެހިފައިވާ ބާވަތަ

އް ބޭނުންކުރުމަށް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްގައި އެ ކެމިކަލެއް ނުވަތަ ބޭހެ
 ލަފާދީފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ 
ތަންތަނުގައި ފެތުރޭ ބަލި 

ނައްތައިލައި، ބަލި ކޮންޓްރޯލް 
 ކުރުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަލިތަކުގެ ތެރެއިން ބައްޔެއް  ގައި 2ޖަދުވަލު  ގެއިދުވާގަ މި )ހ( .27
ބޮޑު ނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަމުގެ ބައްޔެއްގެ ނިޝާނެއް ފެ ނުވަތަ އެ

ތަނުން ބައެއް  އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ ތަން ނުވަތަ އެ ،މިނަށް ބަލައިކުޑަ
ކޮށްފައި ނުމިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ މިންަގނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަރަންޓީ

 .ބެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ މުއްދަތުގައި  އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ ތަނެއް )ށ(  
ފަދަ ބަލިތަކަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ  ފަރުވާދީގެން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ

ލަިއސަންްސ  ،ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ފަރުވާކޮށް ބަލި
ޖެ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފަރުވާ ނުދެވިއް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް

އެ ދިރުންތައް ެގންގުޅުުނ  ،ބަލިޖެހިފައިވާ ސްޓޮކް ނައްތައިލައި ،ހިނދެއްގައި
ގައިާވ  3ގެ ޖަދުވަލު ިމ ގަވާއިދު ،ންތަނުންނާއި ބޭނުންކުިރ އާލާތްތަކު

 ނެކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތުން ޖަރާސީމު ނަްއތައިލާ
ށްފައިވާ ގޮތަށް ަޖރާސީުމ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ނުކުތާގަިއ ބަޔާންކޮ

 ނައްތައިލަންވާނެއެވެ.

ންގެ އާންުމ އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ ތަނެއްގައި ފެތުރޭ ބައްޔަކީ އިންސާނު )ނ(  
ބަލީގެ ތަފުސީލާއި،  ،ނަމަ ވެދާނޭ ފަދަ ބައްޔެއްއު ޞިއްޙަތައް ނުރައްކަ

ތަނުގައި  ،ބައްޔަށް ފަރުވާކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއި، ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކޮށް
ކުރުމަށް އަޅައިފައިވާ  މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ބަލިން ރައްކައުތެރި

ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، އާންމު ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން 
 ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާތަކާ ހިއްސާކުރުން.

 6ބާބު 

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން  ،މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއި

ންތަކަށް ޖެހޭ ފެނުގެ ދިރު 
ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް 

ކުރުމަށްޓަކައި އެއްކުރެވޭ 
 މަޢުލޫމާތު 

ލިބިފައިވާ ފަާރތްތަކުން  [ލައިސަްނސް ]އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގެ  )ހ( .28
ށް ޔަލޫމާތު ފުިރހަމަޢުލައިސަންސްެގ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތާ ުގޅޭ މަ

 ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ރ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުާރ އެކުއަކަލްޗަރއާ ބެޭހ ަމޢުލޫމާތު އެކުއަކަލްޗަ )ށ(  
އެއްކުރުމަށް މިިނސްޓްރީން ތައްޔާރުކޮށް އެކުއަކަލްޗަރ ލަިއސަންްސ 
 ،ނަގައިފައިވާ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޮގްފޮތުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތައް

  ،ފަހުއެކުއަކަލްޗަރ ލައިސަންސް ނަގައިފައިވާ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް
ެއ ަމޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް  ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ ގޮތެއްގެ މަތީން

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ަމޝްރޫޢު  ެގ މުއްދަތުގައި[ މުގެ ލައިސަންސްރިބާކުރުޖުއެކުއަކަލްޗަރ ތަ] )ނ(  
މިިންސޓްރީއަށް މަހަކުން )ތިނެއް(  3ކޮންމެ  ،ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ށްދާޔަކުރި

 ،ގޮތް ރިޕޯޓުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށްދާ. ފޮނުވަންވާނެއެވެ
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މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގައި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި 
 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 

ދޭ ފަރާތްތަކުން، މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ ނުވަތަ ފުރިހަމަކޮށްދޭ ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތު )ރ(  
ޓަކަިއ އެއްކުރާ ނުވަތަ ބަލަހައްާޓ މަުޢލޫމާތަކީ  މިނިސްޓްރީއަށް ދިނުމަށް
ވާންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ދޭ އެއްވެސް  ކަމަށް ތެދު، ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު

 ނުވަތަ ޞައްޙަ ނޫްނ ަމޢުލޫމާތުމަޢުޫލމާތު ކަމުގަިއ މަޢުލޫމާތަކީ ދޮގު 
 ނުާވނެއެވެ. ކަމުގައި ވެގެން

މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއި 
 ދިނުން ލޫމާތު ޢުމަ

އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ ދިރުމުގަިއ ބަލި ފެތުރުން ޮކންޓްރޯލް ކުރުމަށް  )ހ( .29
ޓަކައި އެކުއަކަލްޗަރ ލައިސަންސްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ  މަގުފަހިކުރުމަށް

ހަމަޔަށް  މާ ލުކައިދިރުން ވިއް ތަންތަނަށް ދިރުން ސްޓޮކް ކުރުމުން ފެށިގެން އެ 
ލާގައި މަރުވާ ތަކެތީގެ ފުރިހަމަ ޙައެކި މަރުށް ޔަހަމަ ލުމާއިތަނުވަތަ ނައް

 ލޫމާތާއި، ފާހަގަކުރެވޭ ބަލީގެ ނިޝާންތަކާއި، ބައްޔަކަށް ޓެސްޓެއްޢުމަ
މިޫނންވެްސ   ،ފަރުވާއާއި ދިންޓެސްޓެއްގެ ނަތީޖާއާއި،  ނަމަ އެ  ކޮށްފައިވާ

 ލޫމާތުޢުބަލިތަކާއި ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާ ގުޅުންހުިރ އެހެްނ މުިހންުމ މަ 
 ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ދަށުން ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމުކުރާ ރެކޯޑްތައް މިިނސްޓްރީން މާއްދާގެ )ހ( ގެ  މި )ށ(  
ެގ ވެިރފަރާތުން ސްބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކުއަކަލްޗަރ ލައިސަން

 މިނިސްޓްރީއަށް ދޭންވާނެއެވެ.  

 7ބާބު 
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ނުވަތަ  ން ކުރު ފައިވާ ކަމެއްޅައިަކމަށް ކަނޑައަ ކަމެއް މި ގަވާއިދުގައި މަނާ )ހ( .30 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 
          ކަމެްއ  ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް

 ުކރުމާއި، ގޮތަކަށް ނޫްނ އެެހން ފައިާވ ގޮތްޅައިގަވާއިދުގަިއ ކަނޑައަ މި
 ޚިލާފުވުން ތަކާޠުޝަރު އިވާ ލައިސަންސްގެއެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ދޫކޮށްފަ
 ބެލެވޭނީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ނުކުރުމަށް  )ށ(  
 ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެސް ަކމެއް، މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފަިއވާ ގޮތް

މި ގަވާއިދާ  ،ގޮތާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް ކޮށްފިނަމަ ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެ
ަކމަކާމެދު  މި މާއްދާގެ ދަށުން އެ ކުރި  ،ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމުގައި ކަނޑަައޅައި
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    ކަމަކީ ކޮންމެ ކޮށްފައިވާ ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ  ،ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ބަލާނީ

 ގޮތުގައެވެ.ވަކި ކުށެއްގެ 

ަފރާތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  މި )ނ(  
މަސްެވރިކަމުގެ )R-74/2020 ގަވާއިދު ނަންބަރު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ، 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާިއ 
ގޮތުގެ  ތްތަކާ އެއްގޮތްވާ އަގައިވާ އިޖުރާ (ޖޫރިމަނާކުރުމާބެޭހ ގަވާއިދު

 .މަތިންނެވެ

 އެޅޭ  ފިޔަވަޅު އިދާރީ ނުވަތަ ކުށްތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި )ރ(  
        އާއި 5 ޖަދުވަލު ، މި ގަވާއިދުގެނީއަޅާ ފިޔަވަޅު ހަރަކާތްތަކަށް

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ އިވާގަ 6 ޖަދުވަލު

 8ބާބު 
 މާނަކުރުން 

ގޮތުން،  ޢިބާރާތެއް ހިމެިނފައިވާ ބާރާތެއް، އެޒެއް ނުވަތަ ޢިފުމި ގަވާއިދުގައި ލަ .31 މާނަކުރުން 
ގަވާއިުދގައި އަންނަނިިވ  އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެްނ ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، މި

ޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ފުއެވަނީ، އެ ލަ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ކަންކަން ކުރުމުގެ އެކުއަކަލްޗަރ ،އެވަނީ ބުނެފައި ަކމަށް[ މިނިސްޓްރީ] )ހ(  
 މަސްޫއލިއްޔަތު ކަންަކމުގެ އެންމެހައި މަސްވެރިަކމުގެ ހިމެނޭގޮތުން

 .ވުޒާރާއަށެވެ ސަރުކާރުގެ ވާލުކޮށްފައިވާހަ

ކުރުމުެގ ކަންކަން  އެކުއަކަލްޗަރ ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ]ރމިނިސްޓަ[ )ށ(  
އި ކަންަކމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު ގެ އެންމެހަހިމެނޭގޮތުން މަސްވެރިަކމު

 ވާލުވެފައިވާ ވަޒީރަށެވެ.ހަ

ހަލާއި،  ،ފަރާއި، ފަޅާއި، ގިރިއާއި ،ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ]ކަނޑު[ )ނ(  
 އުލަށެވެ.ޙަކަނޑުއޮޅިއާއި، އަތޮުޅ ބޭރުގައިވާ ލޮނުފެނުގެ މާތިލަޔާއި، 

ގޮނޑުދޮށުން ފެށިގެން ކަނޑުތޮށްޓާ ރަށެއްގެ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ]މޫދު[ )ރ(  
 ދުގައިވާ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދަށެވެ.ދެމެ



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެ               R-94/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             215އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

17 

 

ކަށް ލޮނުެގ އަސަުރ އެއްވެްސ މިްނވަރަ ،ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ ]ފެން[ )ބ(  
 ލޮނުގެ ައސަރު ހުންަނ ފެނަށެވެ. އެކި މިންވަރަށް  ،ނެތް ފެނަށާއި

އުލުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ޙަެގ މާފެނު ،ބުނެފައި އެވަނީ ަކމަށް ]ފެނުގެ ދިރުން[ )ޅ(  
 ދިރުމުގެ ވައްތަރުތަކަށެވެ.

ފުރާނަ ހުންނަ ހާލަތުގަިއވާ ދިރޭ  ،ބުނެފައި އެވަނީކަމަށް  ]ދިރުން[ )ކ(  
ރާ ެއންމެހަިއ ވައްތަރުތައް ކަޑައްތުކު އެއްޗެހީގެ ވައްތަރުތަކަށާއި، އެ

 ލާތަކަށެވެ.ޙަމަރު

އިްނސާނުންެގ ބެލުމާއި،  ،ނީކަމަްށ ބުނެފައި އެވަ ]އާލާކުރުން[ )އ(  
ލުމުެގ ދަށުން ދިރުންހުރި ތަކެތި ވިއްސުމާިއ ޅައިބެލެހެއްޓުމާއި، އަ

 ކުރެވޭ ަމސައްކަތަށެވެ.ގިނަކުރުމާއި ނުވަތަ ބޮޑުކުރުމަްށ 

ނޫނު ނަންބަރު ޤާ ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ]ކުރުން އެކުއަކަލްޗަރ[ )ވ(  
ވަނަ މާއްދާގެ  88ގެ  ޤާނޫނު( ކަމުގެ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރި 2019/14

 ވާ އެންމެހައި ކަންކަމަށެވެ. ކުރުން ކަމަށް ބުނެފައި ލްޗަރއެކުއަކަ )ށ( ގައި

 ،ކަމެއް ޢަމަލީގޮތުން ޮކށްގެން ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ]ތަޖުރިބާކުރުން[ )މ(  
 ނުވަތަ ތަޙުލީލުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުަމށެވެ. ،އަޖުމަބަލައިގެންނުވަތަ 

އެ މާަޙއުލަކުން  ،ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ]އިންވޭސިވް ސްޕީޝީޒް[ )ފ(  
އާންމުކޮށް ނުފެންނަ، އެފަދަ މާޙައުލަކަށް އެ ބާވަތެއް ތަޢާރަފު ވެއްޖެނަަމ 

އިޤްތިޞާދަށް ނުވަތަ އިންސާނުންގެ އާންމު ިޞއްޙަތައް  ތިމާވެށްޓަށް ނުވަތަ
ގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރާނެ ފަދަ މިންވަރަކަށް އާލާވުމު

 ބާވަތްތަކަށެވެ.

އުލުގައި ޙަ ރާްއޖޭގެ ކަނޑުތަކުގެ މާ ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ]ބަޔޯސެކިއުރިޓީ[ )ދ(  
، ގެއްުލންދެނިވި ބަޔޮލޮޖިކަްލ ބާވަތްތަކުން، ނުވަަތ މިފަދަ ންއުޅޭ ދިރު

މަށް އަޅާ ތެރިކުރުކައުބާވަތްތައް އުފައްދާ ބަޔޯ ކެމިކަލް މާއްދާތަކުން ރައް
 ކަށެވެ.ފިޔަވަޅުތަ

ަކރަންޓީނު  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ]އެކުއަކަލްޗަރއާ ގުޅުން ހުރި ހަރަކާތް[ )ތ(  
އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ބޭނުްނވާ ކާާނ  ،ހިންުގމާއި ،ފެސިލިޓީ ޤާއިމްކުރުމާއި

 އުފެއްދުމާ ގުޅުންހުރި ަމސައްކަތްތަކަށެވެ.
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ޤާނޫުނ  ،އެަވނީ ބުނެފައި ކަމަށް ]ންޓް ޕްލޭންމަސްވެރިކަމުެގ ެމނޭްޖމަ[ )ލ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ތިންވަނަ  2019/14ނަންބަރު 

ތަރައްޤީކުރުމާ   ،ބާބާ ގުޅިގެން މަސްވެރިކަން ރާވައި، ިހންގައި ބަލަހައްޓައި
 ގުޅޭ ޕްލޭނަށެވެ.

ޤާނޫނު  ،ފައި އެވަނީ]ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު[ ކަމަށް ބުނެ )ގ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި  96/6 ނަންބަރު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ކަނޑާއި އާކިޕެލެޖިކް ކަނޑާއި 
 ސަރަޙައްދީ ކަނޑު އަދި ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ކަނޑަށެވެ.

ދިވެިހރާއްޖޭގެ  ،ަވނީއެ ނެފައިކަމަށް ބު[ އްދުޙަދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަ] )ޏ(  
ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  3ގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ޔާޖުމްހޫރިއް

 އްދަށެވެ.ޙަދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަ
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1ޖަދުވަލު   

ފެނުގެ ދިރުންތަކުގެ ލިސްޓު  ،އެކުއަކަލްޗަރކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރުން ހުއްދަ    

 އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭ 
ލާ ޙަ މަރު   

ނަން  އާންމު ދިވެހި   ސައިންޓިފިކް ނަން  އާންމު އިނގިރޭސި ނަން  

 7-10ކުދި އެއްޗެތި )
 ސެންޓިމީޓަރު(

 Brown-marbled ކަސް ފާނަ
grouper 

Epinephelus 
fuscoguttatus 

ބޮޑެތި  އެއްޗެއްސާއިކުދި 
ހިއެއްޗެ  

 Sandfish Holothuria scabra ވެލި ހުއިފިލަނޑާ 
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 2 ޖަދުވަލު

 ފެނުގެ ދިރުންތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ލިސްޓު 

 ފާނައަށް ޖެހޭ ބަލިތައް  .1

ވައިރަލް އެންސެފެލޯޕަތީ އެންޑް ރެޓިނޯޕަީތ  ވައިރަލް ނާރވަސް ނެކްރޯިސސް )ވީ.އެން.އެން.(، ނުވަތަ

 )ވީ.އީ.އާރ.(

  )ހ(

  )ށ( ވައިރަލް ވެކިއޮލޭޓިންގ އެންސެފެލޯޕަތީ އެންޑް ރެޓިނޯޕަތީ 

  )ނ( ފިޝް، ޕެރެލިޓިކް ސިންޑްރޯމް، ސްޕިނިންގ ގްރޫޕަރ ޑިީޒޒް

  )ރ(  ޒީޒްއެންސެފެލައިޓިސް، ޕައިސީން ނިއުރޯޕަތީ، ވަރލިންގ ޑި 

  )ބ( )އާރ.އެސް.އައި.ވީ.ޑީ.( ޒީޒް ރެޑް ސީބްރީމް އިިރޑޯވައިރަސް ޑި

  )ޅ( )އެސް.ޖީ.ޑީ.( ީޒޒްސްލީޕީ ގްރޫޕަރ ޑި

  )ކ( އޮފް ޓައިވާން )ޓީ.ޖީ.އައި.ވީ.ޑީ.( ޒީޒްސް ޑި ގްރޫޕަރ އިރިޑޯވައިރަ

  )އ( )އެސް.ޖީ.އައި.ވީ.ޑީ.( ޒީޒް ރ އިރިޑޯވައިރަސް ޑިސިންގަޕޯރ ގްރޫޕަ

 
 ހުއިފިލަނޑާއަށް ޖެހޭ ބަލިތައް  .2

 ކުދި ލަނޑާައށް( ،ސްކިން އަލްސަރޭޓިވް ިސންޑްރޯްމ )މި ބަިލ ޖެހެނީ )ހ( 

 ބޮޑެތި ލަނޑާއަށް( ،ބަލި ޖެހެނީ ރޯްމ )މިބެކްޓީރިއަލް އަލްސަރޭޝަން ސިންޑް )ށ( 

 އިން ޖެޭހ ބަލިތައްޢާޒަރީ ގެހުފަންގަ )ނ( 

 އިން ޖެހޭ ބަލި، ޕްލެޓި ހެލްިމންތިއާސިސް ޢާޕެރެސައިޓްގެ ޒަރީ )ރ( 

 ކުދި ލަނޑާައށް( ،ސްކިން އަލްސަރޭޓިވް ިސންޑްރޯްމ )މި ބަިލ ޖެހެނީ )ބ( 
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3ޖަދުވަލު   

 ގޮތް  ޢަމަލުކުރަންވީ ކުރުމުގައި  ކަރަންޓީނު  ،މިންގަނޑުތަކާއި ހުންނަންޖެހޭނެ ޓީތައްފެސިލި  ކަރަންޓީނު
 (ޕްރޮޓޮކޯލް  ކަރަންޓީނު )

 
 ފެސިލިޓީތައް ހުންނަންޖެހޭނެ މިންގަނޑު  ނު ކަރަންޓީ  .1

 މަށްޓަކައި ލުތައިނައް ޖަރާީސމު ެއކަށީގެންވާ ހުރުން  ފެނުގައި އެ  ،ކުރެވި ފިލްޓަރ ފެން ވަންނަ ފެސިލިޓީއަށް )ހ( 
 ؛ހުރުން ޓްރީޓްކުރެވެން އިން.( ވީ .ޔޫ) އަލްޓްރާވަޔޮލެޓް

 ފެސިލިޓީއަށް ވަދެނުކުމެވުން ހަމައެކަނި ފެސިލިޓީ އޮޕަރޭޓް ކުރާ ުމވައްޒަފުންނަށް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ގޮތަށް، )ށ( 
 ؛ވަދެނުކުމެވުމަށް ފުޓްބާތެއް ކަޑައްތުކޮށްފައި ވަދެވޭ އެއް ދޮރު ހުރުން

ޓީއަށް ވައި ދައުރުކުރުމަށް ހަދާ ތަންތަނުގައި )ކުޑަދޮރު، އާނގު ފަދަ ތަންތަން( ދިރޭ ސޫފާސޫތްޕަށް ފެސިލި )ނ( 
 ؛ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗަކުން ބަންދުކޮށްފައި ހުރުން ދައުގޮތަށް  ނުވަދެވޭ

ފެން ލައިނަކާއި  ކާަނާކ  އެއް ،ފެސިލިޓީގައި ޓޭންކުތައް ވަކިވަކިން އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން )މިސާލަކަށް )ރ( 
 ؛ފައިވީނަމަވެސް، ކޮްނމެ ޓޭންކެއްވެްސ ވަކިވަކިން ބަންދުކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން(ޅައިގު

ފެން ބޭނުކުރުމުގެ ކުރިން ސާފުކުރުމަށް، ފެސިލިޓީން ދުވާލަކު ބޭރުކުރާ ފެުނެގ  ޓޭންކުތަކުގައި ދައުރުވާ )ބ( 
 ؛ފައިވުންކޮށްނިސްބަތަށް ބަލައި ޖަމާކުރެވޭނޭ ގޮތަކަށް ފަރުމާ

ސާފުކުރުަމްށ  ތައިލައިފައި ހުރުން. އަދި ޖަރާީސުމ ނައްދައިތަޅުމާއި ފާރުތައް ފެން ލީކުނުވާގޮތަށް ހަ )ޅ( 
ފައި ހުރުން )ހޮޅިއާއި އެހެނިހެްނ ތަކެތި ތަޅުން މަތިން ވީހާވެްސ މަދުވާގޮތަކަްށ ކޮށްމަގުފަހިވާގޮތަށް ފަރުމާ

 ؛(ފަރުމާކުރުން

ކުރާ މުއްދަތުގައި ބޭނުންކުރާ ކޮންސިއުމަބަލް ސާމާނާއި، ފެސިލިޓީން މަރުވާ ތަކެިތ  ނުކަރަންޓީ ފެސިލިޓީގައި )ކ( 
ލުމަށް ފެސިލިޓީގެ ކެޕޭސިޓީއާ އެކަށީގެންވާ އިްނސިނަޭރޓަރެއް ބެހެއްޓިފައި ހުރުން. މިގޮތަށް ތައިނައް

 ؛ކުރާ ތަންތަނާ ވަކިން ނުކަރަންޓީއިންސިނަރޭޓްކުރާ ތަންތަން ުހންނަްނވާނީ  ތައިލައިފަރުމާކުރާ ކުނި ނައް

ލާގައި ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމަްށ ޙަކުރެވޭ ސްޓޮކްގެ އަދަދަށް ބަލައި، މި މަރު ނުފެސިލިޓީގައި އެއްފަހަރާ ކަރަންޓީ )އ( 
  ؛ބޭނުންވާ ކާނާ ގުދަންކުރާނެ ތަނެއް ހުރުން

 ؛ރޓްސް ގުދަން ކުރާނޭ ތަނެއް ހުރުންފެސިލިޓީގައި ބޭނުންކުރާ އިކްވިޕްމަންޓާއި މެޝިނަރީގެ ސްޕެއަރ ޕާ )ވ( 

 ؛ރީއެއް ހުރުންޓަބިލުކަންހުރި ލެބޯޤާކުރާ ބާވަތްތަކަށް ޖެހޭ ބަލި ދެނެގަތުމުގެ ނު ފެސިލިޓީގައި ކަރަންޓީ )މ( 
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ފެސިލިޓީއެއްގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭަކމަށް މިނިސްޓްރީން އަންާގ  ނުބަޔޯސެކިއުރިޓީ ކަށަވަރުކުރުމަށް ކަރަންޓީ )ފ( 
 ކަންކަން. ހައިމެއެން

 (ޕްރޮޓޮކޯލް  ކަރަންޓީން ) ގޮތް ކުރަންވީ  މަލުޢަ  ކުރުމުގައި  ކަރަންޓީނު  .2

 ފެން  ބޭނުންކުރާ ފެސިލިޓީގައި  )ހ( 

ކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކަށް  ނުފެސިލިޓީގައި ބޭނުންކުރާ ފެނުގެ ސަބަބުން ފެސިލިޓީގައި ކަރަންޓީ ނުކަރަންޓީ  
ތެރިވުމަށްޓަކައި ފެސިލިޓީގައި ބޭނުންކުާރ ކައު ޖަރާީސމު ތަޢާރަފުވުމުން ރައްފަދަ  ނުރަނގަޅު ައސަރުކޮށްފާނޭ

 އަލްޓްރާވައިލެޓް )ޔޫ.ވީ( އިން ޓްރީޓް ކުރެވިފައެވެ. ،ފެން ހުންނަންވާނީ ފިލްޓަރ ކުރެވި

 ފެން  ބޭރުކުރާ  ފެސިލީޓީން  )ށ( 

 ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރިއިރު ޕެކްކޮށްފައި ކުރާ ބާވަތްތައް ނުފެސިލިޓީން ބޭރުކުރާ ފެން )ފެސިލިޓީގައި ކަރަންޓީ  
އުލަށް ބޭރުކުރުމުގެ ކުރިން، އޭގައި ހުރުން އެކަށީގެންވާ ޖަރާސީުމ ޙަހުރި ފެންވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް(، މާ

ޓަކައި އެކަށީގެންާވ ިމންވަރަށް ޓްރީޓް ކުރަންވާނެެއވެ. މިގޮތުްނ ޓްރީޓް ކުރުމަްށ ތިރީގައިާވ  ލުމަށްތައިނައް
 ތެއް ޚިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.ގޮތްތަކުން ގޮ

މަދުވެގެްނ  ، "ސަސްޕެްނޑެޑް ސޮލިްޑސް" ވަކިކުރުމަށްފަހުހުންނަ ފެނުގައި: ކުރުން ޓްރީޓް ކްލޮރިން (1)  
     ޕާރްޓްސް ޕަރ މިއިއަން  )ޕީ.ޕީ.އެމް( ގެ ސޯޑިއަްމ ހައިޕޯކްލޯރަޢިޓް)ދުއިސައްތަ(  200

ރު ޓްރީޓް ކުރުން. މިޮގތަށް ޓްރީޓްކުރާއިރު ފެންގަނޑު ަގޑިއި)އެކެއް(  1)ބްލީޗް( ގައި މަދުވެގެން 
 ،މި މިންވަރަށް ކްލޮރީން ޓްރީޓް ކުރުމަށް ބްލީޗް ބޭނުންކުރާނަމަ .ޓް ކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެއެއިރޭ

މިލިމީަޓރ ބްލީޗް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. )އެކެްއ ޕޮއިންޓް ހައެއް(  1.6ފެނުގެ ކޮންެމ ލީޓަރަކަށް 
ލަން ވައިއުލަށް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ކްލޮރީންގެ ބާރު ކަނޑުޙަރީޓްކޮށްފައި ހުންނަ ފެން މާކްލޮރީން ޓް

ފައިވާ ފެނަށް، ކޮްނމެ ލީޓަރަކަްށ ޅައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ިއސްވެ ބަޔާންކުރި މިންވަރަށް ކްލޮރިން އަ
ހު އެއިރޭޓް ފަށްގްރާމް އެުޅމަ)އެކެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް ފަހެއް(  1.25ސޯޑިއަމް ތަޔޯސަލްފޭޓްގެ 

، ތުންްޑ އެ ފެސިލިޓީއަކުްނ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މިގޮކޯކުރެވިދާނެއެވެ. ކްލޮރިނޭޓް ކުރުމުގެ ރެ

ޓްރީޓްކުރި ފެނުގެ  މާއި،ފެނުގެ ވޮލިއު ރިންގެ މިންވަރާއި، ޓްރީޓްކުޓްރީޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ކްލޮރީ
ކްލޮރިން އެކުލެވިގެންވާ މިންވަރުެގ  ގައިޑުގަޑިއިރުފަހުން ފެންގަނ)އެކެއް(  1އާއި، .ޕީ.އެޗް

 ތަޔޯސަލްފޭޓްގެ މިންވަރު ރެޯކޑް  ރި ޓަކއި ބޭނުންކު ުލމަށްވައިއިތުރުން، ކްލޮރީންގެ ބާުރ ކަނޑު
        ނަންވާނީ ލީޓަރަކަށް ންރިންގެ މިްނވަރު ހުލޮކުރެވެންވާނެއެވެ. ފެސިލިޓީން ބޭރުވާ ފެނުގައި ކް

 ންނެވެ.ރާމަށް ވުރެ މަދުގްކްރޯއިމަ)ދޭއް(  2

 ޖަރާީސމް  މިންވަރަށް  އެަކށީގެންވާ އެންމެ  އަލިން ވީ.ޔޫ: ޓްރީޓްކުރުން( ވީ.ޔޫ) އަލްޓްރާވައިލެޓް (2)  
ސްޕެންެޑޑް ސޮިލޑްްސ ސަ ފެނުން ކުރެވޭ ވީ.ޔޫ ކުރިން ކުރުމުގެ ޓްރީޓް ވީ.ޔޫ ޓަކައި، ލުމަށްތައިނައް

 280 – 190ކުރުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ، ވަކިކުރުމަށްޓަކައި ފިލްޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ. ޔޫ.ވީ ޓްރީޓް 
ްންޑ މިލިވޮޓް ސެކަ 130ނމ( ގެ އަލި، ެއންމެ ދަށްވެގެން  254 )އެންމެ ރަނގަޅީ ނެނޯމީޓަރު

 ދޭ ކޮމަރޝަލް ޔޫ.ވީ ފިލްޓަރެވެ.  ވައި( ގައި އަިލ ފޯރ2mWs/cmުޕަރ ސްކުއަރ ސެންޓިމީޓަރ )
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 ސާމާނު  ބޭނުންކުރާ ފެސިލިޓީގައި  .3

 ނު ކަރަންޓީ  ދިރުން ބުރަކަށް އިތުރު ނުވަތަ ކުރިން މުގެ ޔުގެންދި ބޭރަށް ފެސިލިޓީން ސާމާނު  ގެންގުޅޭ ފެސިލިޓީގައި 
 :މިގޮތުން. ާވެނއެވެ ލަންތައިނައް ޖަރާީސމު ސާފުކޮށް ރަނަގޅަށް ކުރިން ކުރުމުގެ

ފައިވާ ފެނުގަިއ ޅައިއަ  ޓަކަިއ ކްލޮރީން ފެނުގަިއ ނުވަތަ ޕޮޭޓސިއަމް އަޮޔޑައިޑް ލުމަށްތައިނައް ޖަރާސީމު  )ހ( 
 މިނިޓު ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. )ފަންސާސް(  50މަދުވެގެން 

 ކުިރން  ބޭރުކުރުމުގެ  ފެސިލިޓީން ލުމަށްތައިނައް ތަކެތި ފަދަ ފިލްޓަރ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސާފުކުރުމަށް ފެން (ށ) 
 .ކުރަންވާނެއެވެ އޮޓޯކްލޭވެ

ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި، މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުާރ ޓަކައި ޕެކް ރުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށްދި )ނ( 
ފަދަ ތަކެތި ކުނީގެ ގޮތުގައި ފެސިލިޓީން ބޭރުކުރެވޭނީ ކްލޮރީން ފެނުގައި ނުވަތަ ޕޮޓޭސިއަްމ  މާސްކާއި އަންގި
 މިިނޓް ބެހެއްޓުމަށްފަހުއެވެ.)ފަންސާސް(  50ފައިވާ ފެނުގައި މަދުވެގެން ޅައިއަޔޮޑައިޑް އަ

 އަދި. ކްލޮރިނޭޓްކޮށްފައެވެ ޑީ ތަޔޯސަލްފޭޓްއިން ސޯޑިއަމް ބޭރުކުރަންވާނީ ފެސިލިޓީން ފެން ރިންލޮކް )ރ( 
 ވުރެ ރާމަށްގްކްރޯއިމަ)ދޭއް(  2 ލީަޓރަކަށް ަނންވާނީންހު މިންވަރު ރިންގެލޮކް ފެނުގައި ބޭރުވާ ފަސިލިޓީން
 .މަދުންނެވެ

 ކުތުން ނު  ވަދެ  ފެސިލިޓީއަށް  .4

ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ، ފަދަ ތަކެތި ފައިވާނާއި ބީޓީ ޞަޓީގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްލިފެސި )ހ( 
ތަކެތި ފެސިލިޓީްނ ޞަ އަދި މިފަދަ، ފެސިލިޓީއަށް ޚާއް ދޭންވާނެއެވެ.ވައިސިލިޓީ ހިންގާ ފަރާތުން ފޯރުފެ

 ބޭރަށް ނެރެވިގެން ނުވާނެއެވެ.

 ފުޓްބާތުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލުމަށްތައިނައް ޖަާރސީމު  ފައިވާނުން ބޫޓާއި ކުރިން ވަނުމުގެ ފެސިލިޓީއަށް )ށ( 
 .އައުކުރަންވާނެއެވެ ގަވާއިދުން ެފންގަނޑު މި. ފެނެވެ އެކުލެވިގެންވާ  އަޔޮޑީން ނުވަތަ ކްލޮރީން  ހުންނަންވާނީ

 އެއްެވސް  ހަށިގަނޑުގެ ފެން ގެންގުޅޭ ންދިރު  އެ ނުވަތަ ދިރުމުގައި، ކުރެވިފައިވާ ނުކަރަންޓީ ފެސިލިޓީގައި )ނ( 
 ތަނެްއ ދޮވެ  ކުންނަންވާީނ ދެއަތް ނުވަތަ ފެްނ ޖެހުނު ނު ފެސިލިޓީން ،ހޭކުނުނަމަ ތަނެއްގައި

 ސާފުކުރުމަށްފަހުއެވެ.

 މުއްދަތު  ކުރާ  ނުކަރަންޓީ  ،ކުރުމާއި ސްޓޮކް  ފެސިލިޓީއަށް  ނު ކަރަންޓީ  ދިރުން  ކުރެވޭ ނު ކަރަންޓީ  .5

 ،ނަމަ ފެސިލިޓީއެއްގައި  ނުފަރާތެއްގެ ކަރަންޓީ އެހެން  ނޫން  ފަރާތް ިއމްޕޯޓްކުރި ކުރެވެނީ ނުކަރަންޓީ )ހ( 
 ޔެކިއުންތައް ުހންނަްނވާނެއެވެ.ކުރެވޭ ދިރުމާ ގުޭޅ އަންނަނިވި ލި ނުކަރަންޓީ

 ؛ހުއްދަ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ދިރުން ފެނުގެ ކުރުމަށް އެކުއަކަލްޗަރ ދޫކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީން (1)  

 ؛އަސްލު ލިސްޓުގެ ގޕެކިން ޝިޕްމަންޓް (2)  



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެ               R-94/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             215އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

24 

 

 ޓު؛ފިކެޓުރިަކުމގެ ސެފުރިހަމަކު ނުކަރަންޓީ ބޯޑަރ ކުރި ޤައުމުގައި އެކްސްޕޯޓުކުރި (3)  

 ޓު.ސެޓިފިކެ ހެލްތް (4)  

، ކުރިން  ކުރެވޭ ޓޭންކުތަކަށް އެޅުމުގެ ނުޓީކަރަން ،ށް ދިރުން ގެނައުމަށްފަހުފެސިލިޓީއަ ނުކަރަންޓީ )ށ( 
ފެނުްނ ރު ލުމަށްޓަކައި މީތައިށް އަސަރުކުރާ ޕެރެސައިޓާއި އެނޫންވެސް ފަނިފަކުސާ ނައްދިރުންތަކުގެ ބޭރުފުށަ
 ޓްރީޓް ކުރަންވާނެއެވެ.

 ކޮށްފައި ބަހައްޓަންވީ މުއްދަތު:ނު ރުން ކަރަންޓީދި ތެރެކުރެވޭއެ )ނ( 

 ؛ދުވަސް)ސާދަ(  14: ކަސްފާނަ (1)  

 .ދުވަސްހަތެއް( ) 7: ހުއިފިލަނޑާ (2)  

ފައިވާ ދިރުްނތަކުގައި އެއްވެސް ބައްޔެްއ ހުރިކަމަްށ ކޮށް ނުމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ކަރަންޓީ ނުގެކަރަންޓީ  
ކޮށްފައި ބަހައްޓަންެޖހޭ މުއްދަތު ިއތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަްށ ނު ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، ކަރަންޓީ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުގެލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ކަރަންޓީ
 ލަންވާނެއެވެ.ތައިސިނަރޭޓުކޮށް ނައްބަލިތަކުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ފެނިއްޖެ ިހނދެއްގައި ދިރުންތައް އިން

 ތު މޮނިޓަރ ކުރުން ޙަ އް ޞި ކުރެވޭ ދިރުންތަކުގެ  ނު ރަންޓީ ކަ  .6

 ނު ކަރަންޓީ އަދި. ކުރަންވާނެއެވެ ސުަޕވައިޒް މޮނިޓަރކޮށް ދިރުންތައް ވާއިދުންގަ އިމުއްދަތުގަ ނުގެކަރަންޓީ )ހ( 
 ބައްޔެއްގެ އަލާމާތެްއ ވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، ނުވަތަމަރު ގިނައިން އާދަޔާޚިލާފަށް ދިރުންތައް ކޮށްފައިވާ

ފައިާވ ޅައިރީން ަކނޑައަމިނިސްޓް ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެަނމަވެްސ ަކމެްއ އެހެން  އާދަޔާ ޚިލާފު ނުވަތަ
 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން ލަސްނުކޮށް  ، އޮފިޝަލަކަށް

 ރެވެންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ކުރާ ޓެސްޓުތަކުންކު ޓެސްޓު ހޯދުމަށްޓަކައި އަސްލު މެދުވެރިވުމުގެ އަލާމާތެއް އެ  )ށ( 
ވާްނޖެހޭ ޖަާރސީމެއް ނުވަަތ ބައްޔަކީ ސަމާލު ބަލިޖެހެން މެދުވެރިވި ސަބަބު ކަށަވަރުނުވާނަމަ، ނުވަތަ އެ

 ލަންވާނެއެވެ.ތައިޕެރެސައިޓެއްގެ ސަބަބުން ޖެހިފައިވާ ބައްޔެއްނަމަ، އެތެރެކުރެވުނު ސްޓޮކް އެކުގައި ނައް

ވޭ ދިރުމަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި ބޭހާއި ކެމިކަލް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތުގެ ރެޯކްޑ ކުރެ ނުކަރަންޓީ )ނ( 
 ޓަންވާނެއެވެ.ބަލަހައް

 ލުން ތައި ނައް  ދިރުން  ވާމަރު  .7

 ހެދުމަށް ޓެސްޓުތައް ތަކެތިން އެ ،ހުރިނަމަ މަރުވެފައި މަސް އޭގައި ގެންދެވޭއިރު ފެސިލިޓީއަށް ޝިޕްމަންޓެއް )ހ( 
ފައި ކޮށްއެކު ގަނޑުމާތެރިކަކައުކުރެވިފައި ނުވަތަ ރައްކައުއި ރައްކެމިކަލެއްގަ ލިބިފައިވާ ހުއްދަ

ޝިޕްމަންޓާއި، ދިރުމުގެ ބާވަތާއި،  ރިތަކެތި އެތެރެކު ކެތީގައި އެތަކުރެވޭ ކައުރައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް
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އި، ޚާތަކެތި މަރުިވ ތާރީ ަލ އަދަދާއި، އެމުޓޭންކުގެ ަނންބަރާއި، މަރުވެފައިވާ ތަކެތީގެ ޖު ރިސްޓޮކް ކު
 ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ކޮށްކުރި ފަރާތް އެނގޭނޭހެްނ ފާހަގަކައުސާމްޕަލް ރައް

 ފައިވާޞަކޮށްޚާއް މިކަމަށް ހުންނަންވާނީ ލެވެންދެންތައިނައް ދިރުން މަރުވާ މުއްދަތުގައި ނުގެކަރަންޓީ )ށ( 
 .ކުރެވިފައެވެކައުރައް ޑީޕްފްރީޒަރެއްގައި

 ލަންވާނީ، މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހު، އިންސިނަރޭޓް ކޮށްގެންނެވެ.ތައިއްނަ ތަކެތި މަރުވާ ފެސިލިޓީން )ނ( 

 ފުރިހަމަވުން  ލާ ޙަ މަރު  ނު ކަރަންޓީ  .8

 ފުރިހަމަވުމުްނ، ލާޙަމަރު ނުކަރަންޓީ ނުފެނި އަލާމަތެއް ބައްޔެއްގެ  އެއްވެސް ދިރުންތަކުން ކުރެވޭ ނުކަރަންޓީ )ހ( 
 ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ށްއިމްޕޯޓްކުރި ފަރާތަ ،އްޓެފިކެޓުފުރިހަމަކުރިކަމުެގ ސެ ލާޙަމަރު ނުކަރަންޓީ

 އެއްެވސް  ކުރެވޭ ނުކަރަންޓީ މެނުވީ ލިިބގެން ހުއްދަ މިނިސްޓްރީގެ ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ލާޙަރުމަ ނުކަރަންޓީ )ށ( 
 އެވެ.ކުރަންވާނެ ޔަޤީން ފަރާތުން ހިންގާ ފެސިލިޓީ ބޭރުނުކުރެވޭކަން ފެސިލިޓީން ދިރުމެއް

 ،ރުޙަލާ ފުރިހަމަވެފައިވާ ދިރުންކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީން ދިރުން ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން، ކަރަންޓީނު މަ )ނ( 
އެކުއަކަލްޗަރގެ ބޭނުމަށް ސްޓޮކް ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ސްޓޮްކ ކުރުމަށް ފެސިލިޓީްނ ބޭރުކުރެވޭ ދިރުްނ 

 ޖަރާސީުމ ނައްތައިލެވިފައިވާ ލޮުނފެނުގައެވެ.، ހުންނަންވާނީ ފިލްޓަރކޮށްފައިވާ

 ކުރެވިްއޖެ  ކަށަވަރު ހުރިކަން ބައްޔެއް ދިރުމުަގއި ސްޓޮކްކުރެވޭ ސްިނމުމަށްފަހުގައިވެ ލާޙަމަރު ނުގެކަރަންޓީ )ރ( 
 ލުމުގެ ތައިނައް ސްޓޮކް ހާޒިރުގައި އޮފިސަރެއްގެ ނުކަރަންޓީ ،ނުލައި ބަދަލުދިނުމަކާ އެއްވެސް ،ހިނދެއްގައި
 .ލިބިގެންވެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް އިޚްތިޔާރު

 ފެސިލިޓީ ސާފުކުރުން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ލާ ޙަ މަރު  ނުގެ ކަރަންޓީ  .9

ހިފާ ގެންގުޭޅ  ކާއި،ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ހުރިހައި ޓޭންކުތަ ނުކަރަންޓީ ،ކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ލާޙަމަރު ނުގެކަރަންޓީ 
 ލަންވާނެއެވެ.ތައިޖަރާސީުމ ނައް ،ކްލޮރިން ފެނުން ދޮވެ ،ފެސިލިޓީގެ ތަޅުން އްޗާއި،ތަކެ

 ބެލެހެއްޓުން  ރެކޯޑް .10

 ފެސިލިޓީގައި. ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ގުޅޭ ދިރުމާ ކުރެވޭ ސްޓޮކް ފެސިލިޓީގައި ނުޓީކަރަން )ހ( 
 ހެލްތް  އެންމެހައި  ފައިވާހަޅައިހުށަ އެތެރެކުރުމަށްޓަކައި ޝިޕްމަންޓް ،މަޢުޫލމާތާއި ގުޅޭ ޝިޕްމަންޓާ

. ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ކޮޕީ ހުއްދައިގެ ރެވޭދޫކު ށްފަހުނިްނމުމަ ލާޙަމަރު ނުގެކަރަންޓީ  ،ތަކާއިޓުފިކެޓުސެ
 .ހުންނަންވާނެއެވެ ފައިޞާކޮށްޚުލާ މަޢުޫލމާތު ތިރީގައިވާ ،ގުޅޭ ސްޓޮކާ ކުރެވޭ  ނުކަރަންޓީ ،އިތުރުން މީގެ

 ؛އެއަރވޭ ބިލް ޤައުމާއި، ފައިވާދައިއުފައް ދިރުން ފަރާތާއި، ކުރާ އެކްސްޕޯޓު (1)  
 ޚު؛ތާރީ ރިއެތެރެކުރާއްޖެއަށް ދިރުން ދިވެހި (2)  
 ޚު؛ ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީދިރުން ،ފެސިލިޓީން ނުކަރަންޓީ (3)  
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ެޖ އެތެރެކުރުމުެގ ރާއްދިވެހިަލ އަދަދާއި، މުއްޖެ އެތެރެކުރެވުުނ ދިރުމުގެ ޖުދިވެހިރާ ޝިޕްމަންޓުގައި (4)  
 ؛ލަ އަދަދުމުގައި މަރުވެފައިވާ ތަކެތީގެ ޖު ޙަލާމަރު

 ؛ދިރުމުގެ އަދަދު ރިކޮންމެ ޓޭންކެއްގައި ސްޓޮކްކު ،ގެ އަދަދާއިޓޭންކު ރިކު ސްޓޮކް (5)  
މާތެއް ފާހަގަކުރެވުނު އަލާ ބަްއޔެއްގެހުރި ދިރުމަކުން ނުވަތަ ދިރުންތަކަކުން ވަކިވަކި ޓޭންކުތަކުގައި  (6)  

ލާމާތް )އަ އެކަމާ ުގޅޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ވަކިން ެއނގޭނޭހެން  މަޢުލޫމާތު ކޮްނމެ ޓޭންކެއްގެ  ،ނަމަ
  ؛ފެންނަްނ ހުރި ަތކެތީގެ އަދަދު ހިމެނޭގޮތަށް( އަލާމާތް ނުނު ތާރީޚާއި އަލާމާތުގެ ތަފުސީލާއި،ފެ

 ؛އަދަދު ތަކެތީގެ މަރުވާ ޓޭންކަކުން ކޮންމެ (7)  
 ؛ގުޭޅ މަޢުލޫމާތު ކަމާއެ ،ނަމަ ދޫކުރެވިފައިވާ ފިކެޓެއްޓުސެ ހެލްތް (8)  
 ؛ މަޢުލޫމާތުގުޅޭ ޓެސްޓަކާ އެ ،ފައިވާނަމަހަދައި ސްޓެއްޓެ ބެލުމަށް ހުރިތޯ ބައްޔެއް (9)  
 ޒާއި،ސައި  ޖުއެވްރެ ،ަލ އަދަދާއިމުލެވުނު ދިރުމުެގ ޖު ތައިވަރުވުާމ ގުޅިގެްނ ނައްކަށަ ހުރިކަން ބަލި (10)  

 ؛މަޢުލޫމާތު ލުސީފުތަގުޅޭ  ލެވުނު ގޮތާތައިތަކެތި ނައް އެ

ލަ އަދަދާއި، މުމަށްފަހު ފެސިލިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ދިރުމުގެ ޖު ލާ ފުރިހަމަކުރުޙަމަރު ނުގެރަންޓީކަ (11)  
ގުޭޅ  ދިރުން ސްޓޮކް ކުރުމަށް ހަމަެޖހިފައިވާ ތަނާ ރިތާރީޚާއި، ދޫކު  ރިފެސިލިޓީން ދިރުން ދޫކު

 .މަޢުލޫމާތު

 ލަހައްޓަން ބަ ވަކިން ޓޭންކަކަށް ކޮންމެ ،ރެކޯޑް ޓޭންކުތަކުގެ ގެންގުޅޭ ދިރުން ،ފެސިލިޓީއަށް ނުކަރަންޓީ )ށ( 
 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު ކޮށްފައިވާބަޔާން ތިރީގައި މިގޮތުން. ވާނެއެވެ

 ؛ވާ ނަންބަރުދީފައި ޓޭންކަށް (1)  

 ؛އަދަދު ލަމުޖު ދިރުމުގެ ފައިވާކޮށްސްޓޮކް ޓޭންކުގައި (2)  

 ؛އުމުޤަކުރެވުނު  އެކްސްޕޯޓު މަޢުލޫމާތާއި، ފަރާތުގެ އެކްސްޕޯޓުކުރި (3)  

 ؛ތާރީޚު ރިންކުގައި ދިރުން ސްޓޮކްކުޓޭ (4)  

 ؛ނަންބަރު ބިލް އެއަރވޭ ނުވަތަ ޝިޕްމަންޓު (5)  

 ؛އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ،ޔެއްގެ އަލާމާތެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާނަމަބައް (6)  

 ؛އަދަދު ދިރުމުގެ މަރުވާ ދުވަހަކު ކޮންމެ ޓޭންކުން (7)  

 ލު؛ސީފުތަ އެކަމުގެ ؛ދެވިފައިވާނަމަ ފަރުވާއެއް (8)  

 ؛މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ ކުރެވިފައިވާކައުރައް ތަކެތި މަރުވެފައިވާ (9)  

 .ގެ މަޢުލޫމާތުގޮތު ލެވިފައިވާތައިނައް ޖަރާސީމު  ސާފުކޮށް ޓޭންކު (10)  



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެ               R-94/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             215އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

27 

 

 
 ތަ ނުވަޅޭ ގު  މާސާފުކުރު ފިލްޓަރުތައް ،ސީލާއިފުތަ ގޮތުގެ ފައިވާކޮށްޓްރީޓް ފެން ރާބޭރުކު ފެސިލިޓީން )ނ(

 އެވެ.ބަލަހައްޓަންވާނެ ލުސީފުތަ ގުޅޭ ބަދަލުކުރުމާ

 
 ހުްއަދ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ފެސިލިޓީއަށް. ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ލޮގެއް  ފަރާތްތަކުގެ ނުކުމެވާ ވަދެ ފެސިލިޓީއަށް )ރ(

 އަދަދެއްގެ  އޮންނަންވާނީ ފެސިލިޓީގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މަދު
 މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

 ޕްލޭން  ކޮންޓިންޖަންސީ  .11

އުޅަނދަށް ދަތުރުމަތީގައި ކަމެއް ދިމާވުމާއި، ފެސިލިޓީ ހިންގަމުންާދ  ޞަފެސިލިޓީއަށް ދިރުން ގެންދިއުމަށް ޚާއް  
 ،ގެ ޕްލޭނެއްމަލުކުރާނޭ ގޮތުޢަހާލަތްތައް ދެނެގަނެ، ެއފަދަ ހާލަތެއްގައި  ޞަ ލާގައި ދިމާވުން އެކަށީގެންވާ ޚާއްޙަމަރު

ފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއް ކޮށްމިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާ ފައިފެސިލިޓީ ހިންގާ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށް
 ަލސްނުކޮށް އެކަން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުަކމަށް ގެންނަންވާނެއެވެ. ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
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 4ޖަދުވަލު 

އެންޓިބަޔޮޓިކްތައް ހާއި، މަށް ބޭނުންކުރުން ހުއްދަ ކެމިކަލްތަކާއި، ބޭއެކުއަކަލްޗަރކުރާ ދިރުމަށް ފަރުވާދިނު  
 

 

1. Chloromine-T 

2. Formalin  

3. Hydrogen peroxide 

4. Oxytetracycline hydrochloride 

5. Tricaine methanesulphonate 

6. Chorionic gonadotropin 

7. Florfenicol 

8. Oxytetracycline dihydrate 
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5ޖަދުވަލު   

 ރަކާތްތަކާއި ފިޔަވަޅުތައް ހަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު  އެޅިފައިވާ މި ޖޫރިމަނާ ކަނޑަ

 ތަކުރާރު ކުށްތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުން  ޖޫރިމަނާ  ރަކާތް ހަ  #

ކުރުމުގެ ލައިސަްނސް ނެިތ  އެކުއަކަލްޗަރ 1
 .ރަކާތެއް ހިންގުންހަކުރުމުގެ  އެކުއަކަލްޗަރ

ްނ އޭގެ ކުރި ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރުފިޔާ  5000/-
        ފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށްކޮށް

   ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )ގިނަވެގެން  -/5,000
 ށް(ޔަރުފިޔާއާ ހަމަ-/50,000

އްޙަ ހުއްދައެއް ނެތި އެކުއަކަލްޗަރއާ ޞަ 2
 .ރަކާތެއް ހިންގުންހަގުޅުންހުރި 

 - ރުފިޔާ  5000/-

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  6ގަވާއިދުގެ ބާބު  މި 3
މަޢުލޫމާތު ނުބެލެހެއްޓުން، ތަށް އެއްގޮ ސޫލާއު

މަޢުލޫމާތު އަދި/ނުވަތަ ގަވާއިދުން މިނިސްޓްރީއަށް 
 .ނުފޮނުވުން

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރުފިޔާ  3000/-
           ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާެގ އަދަދަށް 

ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )ގިނަވެގެން      500/-
 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް( 10000/-

 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  6ގަވާއިދުގެ ބާބު  މި 4

ފޮނުވާއިުރ ލުން މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ސޫއު
ދޮގު މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާުތ 

 .ފޮނުވުން

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރުފިޔާ 5000/- 
           ފައިވާ ޖޫރިމަނާެގ އަދަދަށް ކޮށް
    އަދި  ޔާ އިތުރުކުރެވޭނެ.ރުފި 1000/-
 ،ވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 3

ފަރާތަކަށް  ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު އެ 
ދޫކޮށްފައިވާ އެކުއަކަލްޗަރ ލައިސަންސް 

 .ލުކުރެވޭނެޠިބާ
 

އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ  5
ފައިވާ ތަންތަނުގަިއ ޅައިލައިސަންސްގައި ކަަނޑައަ

 ދައި ނުހޯިނސްޓްރީގެ ހުއްދަ މި ،ދިރުންއާލާކުރާ 
  .ތަނަށް ބަދަލުކުރުން ތަނުން އަނެއް އެއް

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރުފިޔާ 5000/- 
           ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާެގ އަދަދަށް 

ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )ގިނަވެގެން    1000/-
 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް( 50000/-

ބަލީެގ ސަބަބުްނ  ޖެހިފައިވާ ނުވަތަބަލި 6
ގަވާއިދުގަިއ  މި ،މަރުވެފައިވާ ދިރުން

    ކަންކަން ފުރިހަމަނުކޮށް ފައިވާ ޅައިކަނޑައަ
 .ތަނަށް ގެންދިޔުން ތަނުން އަނެއް އެއް

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރުފިޔާ  10000/-
             ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާެގ އަދަދަށް 

ނެ. )ގިނަވެގެން ރުފިޔާ އިތުރުވާ 2000/-
 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް( 100000/-

ޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ބަލީެގ ސަބަބުްނ ބަލި 7
މި ގަވާއިދުގަިއ  ،މަރުވެފައިވާ ދިރުން

ލުްނ ފައިވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ނައްތައިބަޔާންކޮށް
 .ލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ނައްތައިނުވަތަ

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރުފިޔާ  10000/-
           ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާެގ އަދަދަށް 

 100000/-ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ ) 2000/-
 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(
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ގައި ހިމަނައިފައިވާ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  8
ހުއްދަ ނެތި  ،ބާވަތްތައް ނޫން ބާވަތެއް

 .އިމްޕޯޓުކުރުން

އޭގެ  ،މަދެވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަ ރުފިޔާ  10000/-
      ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާެގ އަދަދަށް 

 ،ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް  2000/-
އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

 ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން.
 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފެނުެގ  މި 9
އިމްޕޯޓުކުރުން ހުއްދަ ނޫން ބަނދަރަކުން ދިރުން 

 .ކުރުންފެނުގެ ދިރުން އެތެރެ

ދެވަނަފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، އޭގެ  ރުފިޔާ  10000/-
      ފައިވާ ޖޫރިމަނާެގ އަދަދަށް ކޮށްކުރިން 

ދޫކޮށްފައިވާ  ،ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް  2000/-
 .ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން

ފެނުގެ ދިރުން އިމްޕޯޓުކުރުމަށް ޞައްޙަނޫން  10
 .ކުރުންމަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ދޮގު މަޢުޫލމާތު ބޭނުން

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރުފިޔާ  10000/-
            ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާެގ އަދަދަށް 

ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )ގިނަވެގެން    2000/-
 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް( 100000/-

އިމްޕޯޓުކުރާ ފެނުގެ ދިރުން ކަރަންޓީނު ނުކޮށް  11
 .ސްޓޮކް ކުރުން

އޭގެ ކުރިްނ  ،ރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކުތަކު ރުފިޔާ  10000/-
  -/2,000ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށް 

 ،ތިންވަނަ ފަހަރު ،ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމާއެކު
 ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން. 

ގައި ކަރަންޓީުނ  3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  12
ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިާވ އުސޫލުގައިާވ 

 .މަ ނުކުރުންކަންކަން ފުރިހަ

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރުފިޔާ  5000/-
           ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާެގ އަދަދަށް 

ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )ގިނަވެގެން    1000/-
 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް( 200000/-

ބައްޔެއްގެ ވާހަކަ ރިޕޯޓު ކުރުމުގައި ނުވަތަ ބަލީެގ  13
 . ލަސްކުރުންއަލާމާތެއް ރިޕޯޓުކުރުމުގައި

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރުފިޔާ  10000/-
           ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާެގ އަދަދަށް 

ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ )ގިނަވެގެން    1000/-
 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް( 200000/-

ބައްޔަށް  ންތަނުގައިތަ އެކުއަކަލްޗަރ ކުރާ 14
 ފަރުވާކުރުމަށް ނުވަތަ ބަލިޖެހުމުން 

ނުވަތަ ފެން ސާފުކުރުމަށް  ތެރިކުރުމަށްކައުރައް
 .ހުއްދަ ނޫން ކެމިކަްލ ބޭނުންކުރުން

-/100000  
 ރުފިޔާ 

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު
      -/10,000ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށް 

ތަކުރާރުވާ  ،ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމާއެކު
ންސް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަ ،ތިންވަނަ ފަހަރު
 ބާޠިލުކުރުން.

ގައި ނުހިމެޭނ ޯހމޯްނ އަދި/ނުވަތަ  4ޖަދުވަލު  15
އެންޓިބަޔޮޓިކް އެއްކޮށްފައިވާ ކާނާ އެކުއަކަލްޗަރ 

 .ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރުން

އޭގެ ކުރިްނ  ،ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރުފިޔާ  50000/-
  -/20,000ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށް 

ރުފިޔާއާ  -/200,000) ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ 
 ހަމަޔަށް(
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 6ޖަދުވަލު 

 ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރެވޭ ކުށްތައް 

ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމުގައި  ޖޫރިމަނާގެ އަދަދުތައް  ރަކާތް ހަ  #
 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ،ދިރުންކުއަކަލްޗަރ ކޮށްގެން އުފައްދާ އެ 1
 .ދޫކުރުން  ޓަށްށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ވެ

 200000/-ން ގިނަވެގެ
 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް 

  .މިންވަރުބާވަތާއި ފައިވާ ދޫކޮށް -
ެގ އުލީ ނިާޒމުޙަމާދޫކޮށްފައިވާ  -

 .މުކަންންމުހި
 ސަބަބުން ބާވަތުގެދޫކޮށްފައިވާ  -

ލިބޭނެކަމަްށ އުލީ ިނޒާމަްށ ޙަމާ
 .އަންދާޒާކުރެވޭ ގެއްލުން

ްށ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަ 2
ކޮށް އެކުއަކަލްޗަރ ނުފެތޭ ފެންވަރަށް ސާފު

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
 .ޤުދުރަތީ ވެށްޓަށް ދޫކުރުން

 200000/-ގިނަވެގެން 
 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް 

  .ފައިވާ މިންވަރުދޫކޮށް -
ެގ އުލީ ނިާޒމުޙަމާދޫކޮށްފައިވާ  -

 .މުކަންންމުހި
އުލީ ޙަމާ ދޫކޮށްފައިވާ ފެނުގެ ސަބަބުން -

އަންދާޒާކުރެޭވ ލިބޭނެަކމަށް ނިޒާމަށް 
 .ގެއްލުން

އެކުއަކަލްޗަރ ފެސިލިޓީގައި ބަލިބައްޔަށް  3
ނުވަަތ ކެމިކަްލ  ފަރުވާ ކުރުމަށް ބޭސް 

ފަހު އެ ތަނުގައި ބޭނުންކުާރ ބޭނުންކުރުމަށް
މިނިސްޓްރީން ަކނޑައަާޅ  ،ފެން

 ،ނުކޮށްށް ފެތޭ ފެންވަރަށް ސާފުމިންގަނޑަ
  .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ވެށްޓަށް ދޫކުރުން 

 200000/-ގިނަވެގެން 
 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް 

  .ފައިވާ މިންވަރުދޫކޮށް -
ެގ އުލީ ނިާޒމުޙަމާދޫކޮށްފައިވާ  -

 .މުކަންންމުހި
އުލީ ޙަމާ ދޫކޮށްފައިވާ ފެނުގެ ސަބަބުން -

ލިބޭނެަކމަށް އަންދާޒާކުރެޭވ ނިޒާމަށް 
 .ގެއްލުން
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