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އުސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކުއަކަލްޗަރ ސިނާޢަތެއް ތަރައްޤީކުރުމުެގ  މި (ހ) . 1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ފެނުގެ ދިރުްނ  ދިވެހިރާއްޖެައށްމަޤްސަދުގައި، އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ބޭނުމަށް 

އެތެރެކުރުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް 

ނުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރުމުގެ ބޭނިންމާފައިވާތީ، އެކުއަކަލްޗަރއެގްރިކަލްޗަރއިން 

ޖޭގެ އެތެރެކުރުމުގެ އެންމެހައި މަރުހަލާތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދަނީ ރާއްފެނުގެ ދިރުން 

ނުޑގެ ދި ތިމާވެއްޓާއިޤުދުރަތީ   ރުންތަކާއި މާހައުލީނިާޒމު، ފެނުގެ ދިރުން ކަ

ރާސީމުން ރައްކާތެރިވެފައިާވ ބަލިަފތުރާ ޖަ  އެތެރެކުރުމުން ތަޢާރަފުވެދާނެ 

 ބަޔާން ުކރާ އުޞޫލެވެ.  ރުމުގެ ގޮތުން އަމަލުކުރަންވީގޮތްގޮތެއްގައިކަން ކަށަވަރުކު

 

ކުރުމުގައި އެތެރެ ފެނުގެ ދިރުންރކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ކިޔާނީ 'އެކުއަކަލްޗަލަށް މި އުސޫ (ށ)  

 ލު' އެވެ.އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫ
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އެތެރެ ކުރަން ހުއްދަ 

 ބާވަތްތައް 

ނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، ިމ އުސޫސްޓްރީއިން އެހެން ގޮތަކަ ނިމި (ހ) .2 ލުގެ ދަށުން ށް ކަ

ގައިވާ  1ލުެގ ޖަދުވަލް ހުްއދަދެވޭނީ ހަމައެކަނި މިއުސޫ ކުރަންރާއްޖެއަށް އެތެރެ 

'އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން ހުއްދަ ފެނުގެ ދިރުން ތަކުގެ 

 ލިސްޓު' ގައިވާ ބާވަތްތަކަށެވެ.

 

ދިރުންތަކުެގ އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ހުއްދަ ފެނުގެ  (ށ)  

ބާވަތެއް ހިމަނާނީ، އެބާަވތެއް ހުއްދަ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމަްށ  ނުހިމެނޭ ލިސްޓުގައި

މިނިސްޓްރީއަށް (ލިޔެކިޔުމަކުން) ހުށަހެޅުމުން، ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް 



 ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

 ން ތޯ ނޫންތޯ ެބލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ މާހައުލުގައި ދިރިއުޅޭ ބާވަތެއް •

އެބާވަތެއް އެތެރެކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވޭ އިމްޕޯރޓް ރިސްކް  •

 އެސެސްމަންޓަކުން އެބާވަތެއް އެތެރެކުރުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމުގައި ދެއްކުން

އާލާކޮށްގެން ބޮޑު އިޤްތިޞާީދ ފައިދާއެއް ރާއްޖެއަށް ލިއްބައިދޭފަަދ  •

 ބާވަތެއްކަމުގައިވުން 

 

ބޭނުމުގައި ނުވަަތ އެކްސްޕެރިމެންޓަލް ބޭނުމުގައި މިއުސޫލުގެ ޖަދުވަުލ ދިރާސާކުރުމުގެ  (ނ)  

 މިނިސްޓަރަށް  ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގައި ނުހިމެނޭ ބާަވތެްއ އެތެރެކުރުމަށް  1

 ދެވިދާނެއެވެ.

 

 އިމްޕޯޓްކުރުމަށްއެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ފެނުގެ އެއްވެސް ދިރުމެއް ރާއްޖެއަށް  (ހ) . 3 ހުއްދަ ހޯދުން 

ކުރިން  މަސް) 2( ދެަގސްދުކުރާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން އެދޭފަރާތްތަކުން އެތެރެކުރުމަށް 

ގައިވާ "އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ފެނުގެ ދިރުން  2ޖަދުވަލު  ލުގެއުސޫމި

 އިމްޕޯޓްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. 

 

ނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، ައންނަނިވި  (ށ)    ލިޔުްނތައް މިނިސްޓްރީއިން އެހެން ގޮތަަކށް ކަ

އްޙަކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު އަިދ ން، އެތަކެތީގެ ޞަމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމު

ފެނުެގ މަށް އެލިޔުންތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބެލުމަށްފަހު  އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ބޭނު

 ރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީއިން ދޭންވާނެެއވެ.އެތެރެކު ރާއްޖެއަށް ދިރުން

"އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ފެނުގެ ދިރުން އިމްޯޕޓްކުރުމަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  .1

 .އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު"

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ދޫކޮށްފައިާވ  .2

 .އެކުއަކަލްޗަރ ލައިސަންސް

ފެސިލިޓީގައި އެއުފެއްދުމަށް ދިރުން އުފައްދާ ޤައުމުގެ ދިރުން ގެންނަ  .3

  .ކޮމްޕިޓަންޓް އޮތޯރިޓީއަކުން ދޫކޮްށފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ

އެތެރެކުރެވޭ ދިރުން ކަރަްނޓީންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ކަރަންޓީން  .4

 ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ/ތަފްޞީލް. ފެސިލިޓީގެ

   

 ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓަކަށް ވަކި ހުއްދައެކެވެ. އެތެރެކުރާ ހުއްދަދޭނީދަށުން  ލުގެމިއުސޫ )ނ(  

 

އަދަދު ވާންވާނީ ކަރަންޓީންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ  އެތެރެކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދިރުންތަކުގެ )ރ(  

 އަދަދަކަށެވެ. ކަން ިލބިފައިވާކަރަންީޓންކުރުމަށް ޤާބިލު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި

  



ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ދިރުން އެެތރެކުރުމުގެ އެއްވެސް  ގައިވާކަންކަން (ހ) މިމާއްދާގެ )ބ(  

މަރުހަލާއެއް ފަށަންވާީނ ެއތެރެކުރުމަށް އެދި ހުށަހަާޅފައިވާ ހުށަހެޅުމަްށ 

 މިނިސްޓްރީއިން ހުއްދަ ދިނުމުްނނެވެ.

 

ހުއްދަދޫކުރާ  އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަދޫކުރެވޭނީ އެކުއަކަލްޗަރ ބޭނުމަށް ފެނުގެދިރުން (ހ) .4 ހުއްދައިގެ މުއްދަތު

 ހުއްދައިގެމަްސދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިރުންއެތެރެކުރުމަށެވެ.  )(ހަ 6ތާރީޚުންފެށިގެން 

އެދިރުންތަްއ އަލުންއެތެރެކުރެވޭނީ  ދިރުންތައް ެއތެރެނުކުރެވިއްޖެނަމަ މުއްދަތުގެތެރޭގައި

 އައު ހުއްދައެއްގެ ދަށުންނެވެ.

 

އެހެންފަރާތަކަށް  ހުއްދަ

 ބަދަލުކުރުން 

 

 ކުރެވޭނެއެވެ.މި އުޞޫލުގެދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލެްއނު  .5

 . ބަޔޯސެކިއުރިޓީ 3

 

 ޖެއަށް ފެނުގެ ދިރުންރާއް

 އެކްސްޕޯޓް ކުރަން

 ހުއްދަދޭ ހެޗަރީތައް

ނޑުގެ މާހައުލީ  އެތެރެކުރުމުން ފެނުގެ ދިރުން (ހ) .6 ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ކަ

އްޖެއަްށ ރާމިނިްސޓްރީއިން  ލުމަކުްނ ރައްކާތެރިވުމުގެގޮތުންނިޒާމަށް ލިބިާދނެ ގެއް

ފްތަރެްއ ހެޗަރީތަކުގެ ދައިމްޕޯޓް ކުރާދިރުން އެކްސްޕޯޓް/ސޯސްކުރަން ހުއްދައޮތް 

ްއާދ އުފަ ދިރުންހިަމނާނީ  ހެޗަރީއެއް ދަފްތަރުގައި. މި އެކުލަވާލާ ބަލަހަްއޓަން ވާނެއެވެ

 ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަުހއެވެ. ތިރީަގއިވާން މިނިސްޓްރީހެޗަރީތަކަށް 

، ހެޗަރީއަކަށްވުން އަދި މެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާއުއެޤަ •

 ވާއިދުތަކަށް އަމަލުކުރާއެޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުތަކާިއ ގަ

 އަކަށްވުން،ހެޗަރީ(ކޮމްޕްލަޔަންޓް) 

އަޅާފައިވުން  އުރިޓީ ފިޔަވަޅުތައްބަލިކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ބަޔޯސެކި  •

މޮނިޓަރކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  އާލާކުރާދިރުންތަކުގެ ސިއްަހތުއަދި 

 ހެޗަރީއަކަށްވުން، ވާއިދުްނ ރިޕޯޓްކުރާހިންގާ އަދި ޤަ އިދުންޤަވާ

އިުދން ވާގަމު ބަލިތަކަށް ފައިވާ މުހިންގައި ބަޔާންކޮށް 3ޖަދުވަލް  •

 ރީންކުރާ ހެޗަރީއަކަށްވުން،ސްކް

 ސިއްޙީ އެންމެހައި ރެކޯޑްތައް  ރާއްޖެއަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ސްޓޮކްގެ •

 ކަށްވުން، އަދިމިނިސްޓްރީއާއި ހިއްސާކުރަން އެއްބަސްވާ ހެޗަރީއަ

އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގައި  ހެޗަރީގެ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއް •

ގޮތްތަކާއި (ގުޑް އެކުއަކަލްޗަރ  އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ރަނގަޅު

އެކަމަށް  ކަމުގައި އެއް ހިންގާ ހެޗަރީ ޕްރެކްޓިސް) އެއްގޮތައް

ތާޑް ޕާރޓީއަކުން ސެޓިފައިކޮށްފައިާވ  ކޮމްޕިޓަންޓް



   ހެޗަރީއަކަށްވުން.
 

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ 

އާލާކުރާ  ފެނުގެ ދިރުން

 ފާމް

ނޑުގެ މާހައުލީ  އެތެރެކުރުމުން ފެނުގެ ދިރުން (ހ) .7 ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ކަ

ފެނުގެ ދިރުން އެތެރެކުރުމަްށ  ،ލުމަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެގޮތުންނިޒާމަށް ލިބިާދނެ ގެއް

 އާލާކުރާ ފާމްއަށް  ފެނުގެ ދިރުންރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ހުއްދަދިނުމުގެ ކުރިން، 

 ޒިޔާރަތްކޮށް، އެތެރެކުރެވޭ ދިރުން ޤުދުރަތީޑައަޅާ އޮފިޝަލަކު މިނިސްޓްރީން ކަނ

 .ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެއަޅާފައިވޭތޯ  އެކަީށގެންވާ ފިޔަވަޅު ވިޔަނުދިނުމަށްމާހައުލަށް ދޫ

  

މި މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ބެލުމަށް ހިނގާ ޚަރަދެއްގެ ޒިންމާ  (ށ)  

 ަފރާތުންނެވެ.ނަގަންވާނީ ދިރުން އެތެރެކުރާ 

 

އިމްޕޯރޓް ކުރުމަށް ހުއްދަ 

 ދޭ ބަނދަރުތައް 

ގައިވާ ބަނދަރު  4ލުގެ ޖަދުވަލް މި އުސޫ ދިރުން އެތެރެކުރެވޭނީ ރާއްޖެއަށް ފެނުގެ (ހ) .8

  ތަކުންނެވެ. 

 

 

 

 

ބަނދަރަކުްނ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން (ށ) 

 އެއްވެސް ފެނުގެ ދިރުމެއް އެތެރެކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ބޭނުމަށް 

 . ޝިޕްމަންޓް ޕެކްކުރުމާއި އުފުލުން 4

 

ޝިޕްމަންޓް ޕެކްކުރުމާއި 

 އުފުލުން 

ދިރުން އެތެރެކުރެވޭ  ޕެކްކޮށްފައި ހުންނަންވާީނ އެ އެތެރެކުރެވޭ ފެނުގެ ދިރުން (ހ) . 9

ޝަން އޮފިސަރަކަށް ފަސޭހައިން ބަލާފާސްކުރެވޭެނ ކްހުންނަ އިންސްޕެބަނދަރުގައި 

މިގޮުތން ގެްނަނ ޝިޕްމަންޓް ަބންދުކުރުމުގައި އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން  .ށެވެފަދަގޮތަކަ

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފުރިހަަމކުރަންވާނެއެވެ.

ެއތެރެފެންަނ  ނެފަދަލީކުނުވާ ފެން ، ންޓް ޕެކްކޮށްފައި ހުންަނންވާނީޝިޕްމަ •

 ރަނގަޅަށް ބަންދުކޮށްަފއެވެ. ކޮތަޅުގައި

ހުރެގެން  އެހެން އެއްވެސް ދިރުމެއް  ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަޮކތަޅުގައި •

 ނުވާނެއެވެ.

ނޑެއްދިރުން ޕެކްކޮށްފައި ހުންނަ  • ގައި ނުވަތަ ޮކންެޓއިނަރެއް ޮކންމެފޮށިގަ

ނޑެއް ނުވަތަ ކޮންޓެއިނަރެއެ އަދަދާއި  ހުރި ދިރުންތަކުގެ  އްގައިފޮށިގަ

   އުމުރުފުރާ ސާފުކޮށް ލިޔެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

  ދިރުމެވެ. އުމުރުފުރައިގެ އެއް ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓެއްގައި ހުންަނންވާނީ •

ގައި  5ޖަދުވަްލ ސްޓޮކްކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ  ދިރުން ކޮތަޅުގައި •

 ރޭޓުްނނެވެ. ޕެކިންގް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޕެކްކުރުމުގައި އެއްވެސް ބޭހެއް ނުަވަތ ކެމިކަލެއް  އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ދިރުން •



ިމިނސްޓްރީއަށް ބޭނުންކޮްށފައިވާނަމަ އެކެމިކަލެއް ނުވަތެ ބޭހުގެ ތަފްޞީލް 

  އަންގަންވާނެއެވެ.

 

އައުަމްށ  ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށް ގަސްދުކުރާ ޝިޕްމަންޓް ރާއްޖޭގެ ބަނދަރަށް (ށ)  

(ފްލައިޓް ނަްނބަރު  އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުންގަޑިއިރުކުރިން  72މަޖެހިފައިވާ ވަގުތުގެ ހަ

 އަންގަންވާެނއެވެ. ލިޔުމުން މިނިސްޓްރީއަށް  އަދި ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި)

 

 އިމްޕޯރޓް ކުރާ

 ޝިޕްމަންޓްއާއިއެކު

ހުންނަން ޖެހޭ 

 ލިޔެކިޔުންތައް

އަކާއި އެކު ތިރީގައިވާ އެތެރެ ކުރާ ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓް ފެނުގެ ދިރުން ރާއްޖެއަށް (ހ) .10

 ލިޔެކިޔުންތައް ހުންނަންވާނެއެވެ.

 .އަސްލު ޕެކިންގް ލިސްޓުގެ .1

 .އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ފެނުގެ ދިރުން .2

ގައިވާ ފެނުެގ  3އެތެރެކުރެވޭ ދިރުންތަކުގައި މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލް  .3

ދިރުންތަކަށް ޖެހޭ މުހިންމު ބަިލތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ބަލިނެތްަކން 

ސާބިތުކުރުމަށް، ދިރުްނ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ޤައުމުގެ ކަމާގުޅޭ ކޮމްޕިޓަންްޓ 

  އޮތޯރިޓީއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ހެލްްތ ސެޓްފިކެޓް. 

ޕްރީ ބޯޑަރ އެތެރެ ކުރެވޭ ދިރުމުގެ ސްޓޮކް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ޤައުމުގައި ކުރި  .4

 .ކަރަންޓީންގެ ރިޕޯރޓް/ސެޓްފިކެޓް

 

 3ގަޑިއިރު ކުރިން މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  72 ޝިޕްމަންޓް ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ުކރުމުގެ (ށ)  

ވަނަ ނުކުތާގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  4އަދި 

ޝިޕްމަންޓް އެތެރެކުރެވޭނީ މި ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީއިން ބެލުމަށްފަހު ހުއްަދ 

 ދިނުމުންނެވެ. 

 

ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެލްތް ސެޓްފިކެޓްގަިއ  3މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ށ)  

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިަމނަންާވނެއެވެ.

 .ރިފަރަންސް ނަންބަރު •

އެތެރެކުރެވޭ ދިރުން އުފެއްދި ފެސިލިޓީގެ ނަްނ، އެޑްރެސް، ގުޅޭެނ  •

 .ނަންބަރު، އީމެއިލް އެޑްރެސް އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު

 .ކުރެވޭ މަގުޝިޕްމަންޓް ދަތުރު  •

 އަދަދު،، އެތެރެކުރެވޭ ބާވަތުގެ ަތފްޞީލް (ސައިންޓިފިކް ނަމާއި އާއްމުަންނ) •

 ބާވަތުގެ ދިރުމުގެ މަރުހަލާ ސައިޒް އަދި އެވަރެޖް

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަލިނެތްކަން ކަަށވަރުކުރަން 3ލުގެ ޖަދުވަލް މިއުސޫ •

ެޓސްޓުތަކުގެ ޓެސްޓެއް ހަދާފައިވާނަމަ އެ  އިންސްޕެކްޝަންތަކާއި ކުރި



 .ނަތީޖާ

އި ގަ 3މިއުޞޫލުގެ ޖަދުވަލް ޝިޕްމަންޓްގައި ހިމެނޭ ދިރުންތަކުގައި  •

 ކަން ބަޔާންކުރާ އަލާމާތެއްނެތް ބަޔާންކޮށްފައިވަ އެއްވެސް ބައްޔެއްގެ

  .ކޮމްޕިޓަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިގުރާރު

 

 

 

 

 

 

ބަޔާންކޮްށފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ލިޔުމެއް މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި  )ނ( 

 ހުށަނާޅާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ފެނުގެ ދިރުމެއް އެތެރެ ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

ވާވާނަމަ މަދު އި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިެޔކިޔުމެއްއަދި (ހ) ގަ

 ނުވަތަ ނައްތާލަން ޖެހޭ ހާލަެތއްގައި ނައްތާލުމުގެ  އެޝިޕްމަންޓެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީގެ އިންސްޕެޝަން އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 

 . ކަރަންޓީން ކުރުން 5

 

 ދިރުްނ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ޤައުމުގެ  އެތެެރކުރުމުގެ ކުރިން، އެ އަށް ފެނުގެ ދިރުން ޖެރާއް (ހ) .11 ބޯޑަރ ކަރަންޓީން ޕްރީ

ގައި، ކަމާއިގުޅޭ ކޮމްޕިޓަންޓް އޮތޯރިޓީއަކުން ހުއްދަދީފައިވާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަްށ  7ސްޓޮކް ވަކިކޮށް  އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ ދިރުންތަކުގެ 

މިނިސްޓްރީއަށް ންޓީންކޮށް ކަރަންޓީން ފުރިހަމަކުރިމަކުގެ ސެޓްފިކެޓްއެއް ކަރަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮފައިވާ ސެޓްފިކެޓުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަްނ  (ށ)  

 ވާނެއެވެ:

 .ރިފަރެންސް ނަންބަރު •

  .މެއިލް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެ ނަްނ، އެޑްރެސް އަދި އީ •

(ސައިންިޓފިކް ނަން އަދި އާއްމު ކަރަންޓީން ކުރެވުނު ސްޓޮކުެގ ބާވަތް  •

 .ނަން). އަދަދު، އެވަރެޖެ ސައިޒް އަދި ދިރުމުގެ މަރުހަލާ

 .ކަރަންޓީން ފެށި ތާރީޚާއި ނިމުުނ ތާރީޚް •

 .ކަރަންޓީން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ަމރުވި އަދަދު •

ކަރަންޓީން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބައްޔެއްގެ އަލާމާތެއް ފެނުނު ނަަމ  •

 .ތަފްޞިލު

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަިލނެތްކަން ަކށަވަރުކުރަން  3މިއުޞޫލުގެ ޖަދުވަލް  •

ކުރި އިންސްޕެކްޝަންތަކާއި ޓެސްޓެއް ހަދާފައިވާނަމަ އެ ެޓސްޓުތަކުގެ 

 .ނަތީޖާ

ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ނުވަތަ އެނޫްނ  ކަރަންޓީން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި •



ބޭހެއް ބޭނުްނ ކުރިނަމަ  ނުވަތަ އެއްވެސް ކެމިކަލެއް އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް

ން ކުރެވުނު މިންވަރު އަދި އެކެމިކަލް/ބޭސް ތަކުގެ ނަމާއި ކެމިކަލް/ބޭސް ބޭނު

  .ތަފްީޞލުކެމިކަލް/ބޭސް ބޭނުން ކުރެވުވުނު ބޭނުމުގެ 

 .ކަރަންޓީން ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަިވ ކަމުގެ އިގްރާރު •

 

އެ ސްޓޮްކ ފެިނއްޖެނަމަ ބޯޑަރ ކަރަންޓީންކުރުމުގައި ބައްޔެއްގެ އަލާމާތެއް  ޕްރީ )ނ(  

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

 

ނޑާ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޯޑަރ ކަރަންޓީންކުރުމުްނ  (ރ)   ހުއިފިލަ

 އިސްތިސްނާވެއެވެ. 

 

 (ހ) .12 ބޯޑަރ އިންސްޕެކްޝަން

 

 

 އެތެރެކުރާ ،ދަށުން ހުއްދަ ިލިބގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ިދރުންތައް އުސޫލުގެމި

މިނިސްޓްރީން އައްޔަންކޮށްފައިވާ އިންސްޕެކްޝަން  ބަހައްޓައިގެންބަނދަރެއްގައި 

 ބަލާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.   އޮފިސަރު

    

ވަަނ  10ލުގެ ނުމަށް މިއުސޫއިމްޕޯޓްކުރުމަށް ހުއްދަ ދިއެދިރުމެއް ބަލާ ފާސްކުރުމުގައި  (ށ)  

 އްޙަތޯޝިޕްމަންޓް އެއްގޮތްތޯ ނުވަތަ ޞަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި

އިންސްޕެކްޝަން އިޚްތިޔާރު މުގެ ބަލައި އެއްގޮތް ނޫންނަމަ އެިޝޕްމަންޓް ހިފެހެއްޓު

 ލިބިގެންވެއެވެ. އޮފިސަރަށް

 

މިމާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުްނ ހިފަހައްޓާ ޝިޕްމަންޓް ނައްތާލުމުގެ ނުވަަތ  (ނ)  

ރީއެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

އެދިރުމެްއ  މުގެ ޒިންމާ ނަގަންވާނީމިގޮތުން ނައްތާލާ ނުަވތަ ރީއެކްސްޕޯޓްކުރު

 ނެވެ.އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން

އެތެރެކުރެވޭ ދިރުންތައް، ބޯޑަރ އިންސްޕެކްޝަން ސަރަހައްދުގައި  (ރ)  

ބަލާފާސްކުރުމަށްފަހު، ޝިޕްމަންޓް ސީދާ ގެންދަންވާނީ ކަރަންޓީންކުރުމަްށ 

 ހަމަޖެހިފައިވަ ފެސިލިޓީއަށެވެ.

 

ފުރިހަަމ   ަވނަ މާއްާދގެ (ހ) 10އަދި  )ށ(ވަނަ މާއްދާެގ  2 އުސޫލުގެމި  (ހ) .13 ކަރަންޓީން ކުރުން 

 އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ  ދިރުންއެތެރެކުރުވޭ  ،ކުރުމަށްފަހު

މިނިސްޓްރީގެ ނުވަތަ މިިނސްޓްރީން ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތެއްގެ ކަރަންޓީްނ 

ވަަނ  15މިއުސޫލުގެ  އެދިރުން އެތެރެކުރާ ފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި،، ފެސިލިޓީއެއްގައި

ކަރަންީޓްނ  މާއްދާގައިވާ ކަރަންޓީން ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމއްދަތަށް



 މަށްފަހުއެވެ.ކުރު

 

 ކަރަންޓީންކުރަްނ ހުށަހަާޅ ފެސިލިޓީ ވާންާވނީ  ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ފެނުގެ ދިރުން  .14 ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ 

  ދީފައިވާ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ކަރަންޓީންމިނިސްޓްރީން ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހު 

 ފެސިލިޓީއަކަށެވެ. 

 

އެތެރެ ކުރާ ދިރުންތައް ކަރަންީޓންކުރުމުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ކުރިޔަށްގެންދަންވާނީ،   .15 ކަރަންޓީން ޕްރޮޓޮކޯލް

ގައިވާ 'ެފނުގެިދރުން ކަރަންޓީން ކުރުމާިއބެޭހ ޕްރޮޓޮކޯލް'' ގައި  7ޖަދުވަލް 

ނޑައަޅާފައިވާ   ގޮތަށެވެ.ކަ

 

ނޑައަޅާ އޮފިޝަލަކު މިނިސްޓްރީއިން ަކނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް  )ހ( .16 ބަލާ ފާސްކުރުން މިނިސްޓްރީއިން ކަ

މަރުހަލާތަކެއް ކަރަންޓީންކުރުމުގެ އެްނމެހައި  ޓީން ފެސިލިޓީގައި ޤާިއމްވެ،ކަރަން

ކަރަންޓީން 'ފެނުގެދިރުން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  7ކުރިޔަށްގެންދަނީ ޖަދުވަލް 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.އެއްގޮތައްތޯ  ކުރުމާއިބެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލް'

 

ނޑައަޅާ އޮފިޝަލެއް ކަރަންޓީްނ ން މަރުހަލާ ފުރިހަކުރުމުން، ކަރަންޓީ )ށ(   މިނިސްޓްރީން ކަ

ބަާލ ފާސްކުރުމަށްފަހު ކަރަންޓީން މަރުަހާލ ކޮށްފައިވާ ސްޓޮކް 

 ފަރާތައް ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ދިރުން އިމްޕޯޓްކުރި ލިޔުމެއްރަނގަޅަށްފުރިހަމަކުރިކަމުގެ 

   

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ) ށ( މި މާއްދާގެކުރެވިފައިވާ އެއްެވސް ދިރުމެއް  ކަރަންޓީން )ނ(  

  ކަރަންީޓން ފެސިލިޓީން ބޭރުކޮށްގެްނނުާވނެއެވެ. ލިބުމުން މެނުވީ ލިޔުން

އަށް ސްޓޮކްކުރަންވާނީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދިރުން ފާމްކަރަންޓީން މަރުހަލާ  (ރ)  

ނޑައަޅާ އޮފިޝަލެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.  މިނިސްޓްރީއިން ކަ

 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަްނ ބަލާ ފާސްކުރުމަްށ  (ށ) އަދި (ރ) މި މާދާގެ (ހ) )ބ(  

 ހިނގާ އެންމެހާ ޚަރަދަކަށް ޒިންމާވާންވާނީ އެތެރެކުރާ ފަރާތުންނެވެ.

 

ރާއްޖޭގެ މާހައުލީ ނިޒާމަށް ނުަވތަ އިންސާނުންަނށް ނުރައްކަލެްއ ކުރިމަތިވެދާނެ ފަަދ   (ހ) .17 ނައްތާލުން 

ވެރިފަރާތަްއ އްޖެނަމަ ދިރުމުން ފާހަގަކުރެވި ކަރަންޓީންކުރެވޭނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް 

ތަސްދީޤުކޮށްފައިާވ ވާއިދުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށް ށްފަހު ޤާޫނނާއި ގައެންގުމަ

ތުގެ މަތިން، ބަދަލުދިނުމެއްެނިތ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަާދތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮ

 ނައްތާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެެވ.  އެދިރުންތައް

 



 

 

 

 

 ކަރަންޓީން މަރުހަލާ ނިމުމަށްފަުހގައިވެސް ސޮޓޮކްކުރެވޭ ދިރުމުގައި ބައްޔެއްހުރިކަން (ށ) 

ކަށަވަރުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެއްވެސް ބަދަލެއްދިނުމަކާނުލައި، ކަރަންޓީްނ 

އޮފިސަރެއްގެ ހާޒިރުގައި ސްޓޮކް ނައްތާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 

މިމާއްދާގެ (ހ) ދަުށން ފެނުެގ ދިރުމެއް ނައްތާލަންޖެޭހ ހާލަެތއް މެދުވެރިވެއްޖެނަަމ  (ނ)  

 ދިރުން ނައްތާލުމުގެ އެންމެހާ ޚަރަދަކަށް ޒިންމާވާނީ އެތެރެކުރާ ފަރާތުންނެވެ. 

 

 ދިނުން  މަޢުލޫމާތު  ބެލެހެއްޓުމާއި  . މަޢުލޫމާތު 6

 

ލޫމާތު ބެލެހެްއޓުމާއި މަޢު

 ޢުލޫމާތު ދިނުން މަ

ރުން ކަރަންޓީްނ 'ފެނުެގ ދިގައިވާ  7 ޖަދުވަލް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ ހިްނގާފަރާްތތަކުން (ހ) .18

 ށް ޙާއްޞަކަގެ ތެރެއިން އެދިރުމަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު 'ގެ ޕްރޮޓޮކޯލްކުރުމު

 ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަްނވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު

 

ަދށުން ެބލެހެއްޓުން ލާޒިމުކުރާ ރެކޯޑްތައް މިނިސްޓްރީްނ މާއްދާގެ (ހ)ގެ މި (ށ)  

ވެރިފަރާތުްނ  ހުއްަދއިގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި 

 މިނިސްޓްރީއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.  

 

 

 

 

 

މަޢުލޫމާތުދޭ ފަރާތްތަކުން، ިމނިސްޓްރީއަށް ދޭ ނުވަތަ ފުރިހަމަކޮށްދޭ ނުވަތަ  (ނ) 

މިނިސްޓްރީއަށް ދިނުމަށްޓަކައި ެއއްކުރާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މަުޢލޫާމތަކީ ތެދު، ފުރިހަަމ 

ކަމަށްވާންވާނެއެވެ. ައދި މިގޮތުން ދޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކީ ދޮގު ނުވަަތ  މަޢުލޫމާތު

 ންނުވާނެއެވެ.ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުކަމުގައި ވެގެ
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ނޑައަޅައިފައިވާ ކަމެއް  ކޮށްގެން ނުވާެނކަމަށް  ގައިއުޞޫލު މި (ހ) .19 އެޅުން އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ކުރާ ފަރާތްތަކާއިމެދު  ކަ

ނޑަޅާފައިވާކަމެއް އެގޮތަކަށް އެކަމެއް ނު އަދި  ކުރާ ވަކިގޮތަކަށް ކުރުމަށް ކަ

ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއިމެދު، "އެކްސްޕޯރޓްކުރާ  މިއުޫޞލާއިފަރާތްތަކާއިމެދު ނުވަތަ 

ފަރާތްތަކަށް ވިއްކުމަށް މަސްވެރިކަންކުރުމަށާއި، އެކްސްޕޯރޓްކުރުމަށް މަހާއި މަހުގެ 

އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، އެކުއާކަލްޗަރކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ބެހޭ 

ނޑައަޅާފައިވާގޮތުގެ މަތީން، " ގައި ގަވާއިދު ނިސްޓްރީން އިާދރީ ފިޔަވަޅު އަޅަން މި ކަ

 ވާނެއެވެ.

 

ނޑައަޅާފައިވާ  އުޞޫލުގެމި (ށ)   ދަށުން ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކިކަމެއް ނުކުރުމަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ނުވަަތ  އުޞޫލުގައި އެއްވެސް ކަމެއް، މި ކަ



ނޑައަޅައި  މިއުޞޫލާއިއެގޮތާއި ޚިލާފު ގޮތަކަށް ކޮށްފިނަމަ  ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމުގައި ކަ

ޚިލާފާްށ   އުޞޫލާއިކަމަކާއިމެދު  މިމާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ބަލާީނ  އެކުރި 

   ގޮތުގައެވެ. ވަކިކަމެއްގެ  ކަމަކީ  ކޮންމެ  ކޮށްފައިވާ  
 

 

  



އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ހުއްދަ ފެނުގެ ދިރުންތައް  – 1ޖަދުވަލް   

އެތެރެ ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭ 

 މަރުހަލާ 
 ސައިންޓިފިކް ނަން  އާންމު އިގިރޭސި ނަން  އާއްމު ދިވެހިނަން 

 7-10( ކުދި އެއްޗެހި

 ސެންޓިމީޓަރު)

 Brown-marbled grouper Epinephelus fuscoguttatus ކަސް ފާނަ

ނޑާ ކުދި އަދި ބޮޑެތި އެއްޗެހި  Sandfish Holuthuria scabra ވެލި ހުއިފިލަ

  



އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ފެނުގެ ދިރުން އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް  – 2ޖަދުވަލު   

Application for the permit to import live aquatic organisms for aquaculture purposes  

 އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ފެނުގެ ދިރުން އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 

Importer Details  ުހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތ 

Individual/Company Name: 
 

 އެދޭފަރާތުގެ/ކުންފުނީގެ ނަން:

Address (street/ island/ atoll): 
 

 އެޑްރެސް (މަގު/ ރަށް/ އަތޮޅު):

ID card/ Passport/ Registration No.: 
 

 އައި.ޑީ. ކާޑް/ ޕާސްޕޯރޓް/ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރ:

Aquaculture License No.: 
 

 އެކުއަކަލްޗަރ ލައިސަންސް ނަމްބަރ:

Phone: 

 ފޯނު 
 

Fax: 

 ފެކްސް 
 

Email: 

 އީމެއިލް
 

 

Details of the aquatic organism to be imported ުއެތެރެުކރެވޭ ފެުނގެ ިދރުާމއި ުގޅޭ ަމުއލޫމާތ 

Common name  ްއާންމު ނަނ Scientific name ްސައިންޓިފިކް ނަނ Life stage  ާދިރުމުގެ މަރުހަލ Ave. size ްސައިޒ Qty ުޢަދަދ 

     

     

 

Exporter Details ުއެކްސްޕޯރޓް ކުރާފަރާތުގެ މައުލޫމާތ 

Name: 
 

 ނަން:

Address:  

(Street/ City/ State/ Country): 

 އެޑްރެސް: 

 (މަގު/ ސިޓީ/ ސްޓޭޓް/ ޤައުމު):

Phone: 

 ފޯނު

 Fax: 

 ފެކްސް

 Email: 

 އީެމއިލް 

 

 

  



Consignment Details  ެތަފްސީލުއިމްޕޯރޓް ކުރާ ޝިޕްމަންޓްގ  

Point of Entry:  :ްރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ޕޯރޓ 

Arrival Date:   :ްއެތެރެކުރެވޭ ތާރީޚ 

Country of Origin:   :ުދިރުން އުފައްދާފައިވާ ޤައުމ 

Routing:  :(ްރޫޓ) ުދަތުރުކުރެވުނު މަގ 

Production Facility:   ްދިރުން އުފައްދާ ފެސިލިޓީގެ ނަނ 

Address:  

(Street/ City/ State/ Country): 

 އެޑްރެސް: 

 (މަގު/ ސިޓީ/ ސްޓޭޓް/ ޤައުމު):

Production Facility Permit: 
 

 ފެސިލިޓީގެ ޕާރމިޓް ނަންބަރު 

Phone: 

 ފޯނު

 Fax: 

 ފެކްސް

 Email: 

 އީމެއިލް

 

 

Quarantine facility in Maldives :   :ްޝިޕްމަންޓް ގެންދެވޭ/ ކަރަންޓީްނކުރެވޭ ތަނ 

Name: 
 

 ނަން:

Address (street/ island/ atoll):  :(ުމަގު/ ރަށް/ އަތޮޅ) ްއެޑްރެސ 

Phone: 

 ފޯނު

 Fax: 

 ފެކްސް

 Email: 

 އީމެއިލް

 

 

Declaration ުއިޤުރާރ 

I hereby agree to adhere to conditions stipulated by the Ministry of Fisheries and Agriculture in respect to importation 

of aquatic animals to Maldives, and to follow any other terms and conditions as may be stipulated by the MOFA. I 

understand that I am responsible for fulfilling all quarantine requirements imposed by the Ministry, at my own cost, 

and that the transfer of any organisms into the natural environments should only be done with the Ministry’s 

permission. I declare that to the best of my knowledge and belief all the above information is true and correct 

 

އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ޝަރުތުކުރާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފެނުގެ ދިރުން އެތެރެކުރުމުގަ

ވަމެވެ. ހުއްދަ ދެވޭ ފެނުގެ އަމަލުކުރުމަށާއި، އަދި މިތަކެތި އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުމުގައި ކުރުން ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެއްބަސް

ނޑުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އަދި އެދިރުން އަމިއް ނޑުތަކަށް ކަރަންޓީން ކުރުމަކީ އަޅުގަ ނޑައަޅާ މިންގަ އްވެސް ލަ ޚަރަދުގައި މިނިސްޓްރީން ކަ

ވެ. އަދި މިފޯމުގައިވާ ހާލަތެއްގައި މިދިރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ މާހައުލަކަށް ދޫކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހުގައިކަން ޤަބޫލުކުރަމެ

 މައުލޫމާތަކީ ތެދުމައުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުކޮށްދެމެވެ. 

Name:  Date:  Signature:  

 ސޮއި ތާރީޚް ނަން 



 

 

For office use only  ްހަމައެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށ 

Received by: :ްބަލައިގަތ Attachments  Approved: :ިހުއްދަ ދެއްވ 

Name:  :ްނަނ ID card copy  Name:  :ްނަނ 

Designation:  :ްމަޤާމ Passport copy  Designation:  :ްމަޤާމ 

Signature:  :ިސޮއ Registration copy  Signature:  :ިސޮއ 

Date:  ްތާރީޚ Aquaculture License  Date:  ްތާރީޚ 

    

Application Form Ref    ުފޯމު ނަންބަރ 

        

 

 

Attachments Required  :ިމިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ ތަކެތ 

01 A copy of the importer’s ID card or passport, and 

where the importer is a company a copy of the 

company registration  

ރޑް ނުވަތަ ޕާސްޕޯރޓުގެ  އިމްޕޯރޓް ކުރާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ. ކާ

ކުރަނީ ކުންފުންޏަކުންނަމަ ކުންފުނީގެ ކޮޕީއެއް؛ އިމްޕޯރޓް 

 ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީއެއް.

01 

02 A copy of the aquaculture license issued by the 

Ministry of Fisheries and Agriculture 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން 

 ދޫކޮށްފައިވާ އެކުއަކަލްޗަރ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ 

02 

03 A copy of the permit for the production of aquatic 

organisms issued to the production facility, by the 

competent authority of the country the organisms 

have been produced 

ދިރުން ގެންނަ ފެސިލިޓީގައި އެ އުފެއްދުމަށް ދިރުން އުފައްދާ 

ތޯރިޓީއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ޤައުމުގެ ކޮމްޕީޓަންޓް އޮ

 ކޮޕީ

03 

    

 

  



 ފެނުގެ ދިރުންތަކަށް ޖެހޭ މުހިންމު ބަލިތަކުގެ ލިސްޓް  – 3ޖަދުވަލު 

 

އިުތުރބަލިތައް ެދނެަގނެެވމުްނދިޔަ މިްނވަރަކަްށ، އަދި ތަޢާރަުފވާ އާ ބަލިތައް ިހމެނުަމށް މުރާޖާޢަކޮށް  ފެނުގެ ިދރުން ތަކަށްމިލިސްޓަކީ 

 އާންމުުކރެޭވނޭ ލިސްޓެކެވެ.

 

 

 ފާނައަށް ޖެހޭ މުހިންމު ބަލިތައް  .1

 

 ުނަވތަ  ،.)އެން.ެއން.ވީ( ނެްކރޯިސސް ނާރވަސް ވަިއރަލް

 (ވީ.އީ.ާއރ.) ވަިއރަލް އެްނސެފެލޯޕަތީ އެންޑް ރެޓިނޯަޕތީ

 ވަިއރަލް ވެިކއޮލޭޓިންގ ެއންސެފެލޯޕަތީ އެންޑް ރެޓިނޯޕަތީ 

 ޕެރެލިޓިކް ސިންޑްޯރމް، ސްިޕނިްނގ ްގރޫޕަރ ިޑސީސް، ފިޝް 

 ]އެންސެފެަލއިޓިސް، ަޕއިީސން ނިުއރޯޕަީތ، ވަރލިްނގ ޑިީސސް 

 ރެޑް ީސބްީރމް އިިރޑޯަވއިަރސް ޑިީސްސ (އާރ.ެއސް.ައއި.ވީ.ޑީ.)

 ގްރޫަޕރ ޑިީސސް (އެސް.ޖީ.ޑީ.)ސްލީޕީ 

 ގްރޫަޕރ ިއރިޑޯަވިއރަސް ިޑސީސް އޮފް ޓައިވާން (ޓީ.ޖީ.ައއި.ވީ.ޑީ.)

 ގްރޫަޕރ ސްޕޯަނރ ިއރިޑޯަވިއރަސް ިޑސީސް (ޖީ.ެއސް.ައއި.ވީ.ޑީ.)

 ގްރޫަޕރ ިއރިޑޯަވިއރަސް ިޑސީސް (ޖީ.ައއި.ވީ.ޑީ.)

 .ވީ.ޑީ.)ސިންގަޯޕރ ްގރޫޕްރ އިރިޯޑަވއިަރސް ިޑސީސް (ެއސް.ޖީ.ައއި

 

 އިފިލަނޑާއަށް ޖެހޭ މުހިންމު ބަލިތައް ހު  .2

ނޑާއަށް) ސްކިން އަލްސަރޭޓިވް ސިންޑްރޯމް  (މި ބަލި ޖެހެނީ ކުދި ލަ

ނޑާއަށް) ބެކްޓީރިއަލް އަލްސަރޭޝަން ސިންޑްރޯމް  (މިބަލި ޖެހެނީ ބޮޑެތި  ލަ

 ފަންގަސްގެ ޒަރީއާއިން ޖެހޭ ބަލިތައް 

 ޕްލެޓި ހެލްމިންތިއާސިސް ޕެރެސައިޓްގެ ޒަރީއާއިން ޖެހޭ ބަލި، 

 

  



 އިމްޕޯރޓް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭ ބަނދަރުތައް  – 4ޖަދުވަލު 

 

 

  ވެލާނާ އިންޓަނޭަޝނަލް އެއަރޕޯޓް .1



 އިމްޕޯޓް ކުރާއިރު ޕެކިންގް ޑެންސިޓީ ބަހައްޓަންވީ މިންވަރު  – 5ޖަދުވަލު 

 ފާނަ  .1

 ޕެކިން ޑެންސިޓީ (ކޮންމެ ލީޓަރަކަށް) ސައިޒް (ސެންޓިމީޓަރު)އެވަރެޖް  ދިރުމުގެ މަރުހަލާ 

 05 7-10 ފިންގަލިންގްސް 

 

 ހުއިފިލަނޑާ  .2

 ޕެކިން ޑެންސިޓީ  އެވަރެޖް ސައިޒް  ދިރުމުގެ މަރުހަލާ 

 / ލީޓަރު 10-7 ސެންޓިމީޓަރު  5-2 ފްރައި

 ލީޓަރަށް  2/2-1 ގުރާމް 500-250 އެއްޗެހިބޮޑެތި 

 

  



 ފެނުގެދިރުން ކަރަންޓީން ކުރުމާއިބެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލް  – 7ޖަދުވަލު 

 

ބަާޔންކުރާ  ރަންޓީން ފެސިލިޓީ ހިްނގާނޭޮގތުގެ ޮއޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާެލވިފައި އޮންނަްނވަެނެއވެ. އަދި ެފސިލިޓީ ހިްނގުުމގައި ިތީރގައިކަ

 މިންަގނޑުަތއް ފުރިަހމަާވންާވނެެއވެ. 

 ފެން  ވަންނަ  ފެސިލިޓީއަށް  .1

ފެސިިލޓީއަށް ވަންނަ ފެްނ ފެސިލިޓީއަށް އެެތރެވާ ފެުނގެ ސަަބބުްނ ފެސިލިޓީއަށް ތަޢާރަފު ވެދާނެ ަޖރާީސމަކުން ރައްކާެތރިކުުރމަށްޓަކައި، 

 ހުންނަްނވާނީ ފިލްޓަރ ކުރެވި، އެފެުނގައި ހުުރން އެކަށީެގންވާ ަޖރާީސމު ނައްތާލުމަށްޓަަކއި އަލްޓްރާވަޔޮލެޓް (ޔޫ.ވީ.) އިން ޓްރީޓް

 ކުރެވިަފއެވެ. 

  ފެން  ބޭކުރެވޭ  ޓީން ފެސިލި  .2

މާަހއުލަށް ބޭރުުކރުުމގެ ކުރިން، ޭއގަިއ ، (ރާްއޖެ އެތެރެުކރެވޭ ިދރުާމއި އެކު ގެެނވޭ ފެްނ ހިމެނޭ ގޮތަށް) ސިލިޓީން ބޭރުކުެރވޭ ފެންފެ

. ިމގޮތުން ޓްރީޓް ކުރުމަށް ތިީރގަިއާވ ކުރަންވާނެެއވެހުރުން އެކަީށގެްނވާ ޖަާރސީމު ަނއްތާލުމަށްޓަކައި އެކަީށގެްނވާ މިްނވަރަށް ޓްީރޓް 

 ގޮތްތަކުން ޮގތެއް ޚިާޔރުކުެރިވދާެނއެވެ: 

 މިލިއަން  ޕަރ ާޕރްޓސް 200 މަުދެވގެން ަވކިކުރުމަށްފަހު" ސޮލިޑްސް ަސސްޕެންޑެޑް" ުހންނަ ފެުނގައި: ޓްރީޓްކުުރން ކޮލޮރީނުން •

 ފެންަގނޑު ޓްރީޓްުކރާިއރު ިމގޮތަށް. ޓްރީޓްކުރުން ަގިޑއިރު 1 ަމދުެވގެން ގައި)ލީޗްބް( ހައިޕޯކްލޯަރއިޓް ސޯޑިައމް ގެ) އެމް.ޕީ.ޕީ(

 1.6ރޭޓް ކޮށްފައި ބަހައްޓަްނވާެނއެވެ. މި މިންަވރަށް ކްލޮރީން ޓްރީޓް ކުރުަމށް ބްލީޗް ބޭނުންކުރާަނމަ ފެނުގެ ކޮންމެ ލީޓަރަކަށް އެއި 

ޓްރީޓްކޮށްފއި ހުންނަ ފެން މާހައުލަށް ދޫކުުރމުގެ ކުރިްނ ކްލޮރީންގެ ބާުރ މިލިލީޓަރ ބްލީޗް ބޭނުންާވނެެއވެ. ކްލޮރީން 

ނޑުވާަލންވާެނެއވެ. މިގޮތުން ިއސްެވ ބަޔާންކުރި މިންަވރށް ކްލޮރިން އަޅާަފއިވާ ފެނަށް، ކޮންމެ ލީޓަރަކަށް ސޯޑިައމް ތަޔޯސަލްފޭޓް ެގ ކަ

ޓްކުރުުމގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަްނވާެނއެވެ. ިމގޮތުން، ޓްރީޓް ކުރުމަށް ގްާރމް އެުޅމަށްފަހު އެިއރޭްޓ ކުރެވިދާެނެއވެ. ކްލޮރިނޭ 1.25

ގަޑިިއރުފަހުްނ  1ާއިއ ޓްރީޓް ކުރެވުނު ފެުނގެ ވޮލިއުމް ައދި ޓްރީޓް ކުރި ފެނުގެ ޕީ.އެޗް، ބޭނުންުކރެވުނު ކްޮލރީްނގެ ައދަާދއި

ނުޑވާލުމަށްޓަަކއި ޭބނުންކުެރވުުނ ތަޔޯސަލްފޭޓްެގ  ފެންަގނޑުަގއި ކްލޮިރން އެކުެލިވގެންާވ މިްނވަުރގެ ިއތުރުްނ، ކްލޮރީްނގެ ާބރު ކަ

 މިންަވރު ނޯޓުކުެރވެްނވާެނއެވެ. 

ެފނުްނ ލްޓްރާވަޔޮލެޓް (ޔޫ.ވީ) ޓްރީޓް ުކރުން: ޔޫ.ވީ. އަލިން އެންމެ އެކަީށގެްނވާ ިމންވަަރށް ަޖރާީސމު ނަްއތާލުމަށްޓަކައި ޫޔ.ވީ. ކުރެވޭ އަ •

 ަޓކައި ފިލްޓަރ ކުރެވެްނޖެެހއެވެ.ސަސްޕެްނޑެޑް ސޮލިްޑސް ވަކިކުުރމަށް
 
 

 ތަކެތި  ގެންގުޅޭ  ފެސިލިޓީގައި  .3

ފެސިލިޓީގައި ގެްނގުޅޭ ތަކެތި ފެސިިލޓީން ބޭރަށް ގެްނދިުއމުގެ ކުިރން ނުަވތަ އިތުރު ބުރަކަށް ދިރުން ކަރަންީޓްނ ކުރުމުގެ ކުރިން 

 :ރަނަގޅަށް ސާފުކޮށް ޖަާރސީމު ަނއްތާެލވެންެޖހޭނެެއވެ. ިމގޮތުން

 ިމނިޓު 50 މަުދެވެގން ފެުނގައި އަޅާަފިއވާ އަޮޔޑައިޑް ޕޮޓޭިސއަމް ުނވަތަ ފެނުަގއި ކްލޮރީން  ަނއްތާލުަމށްޓަކައި ޖަާރސީމު •

  ްނވާެނެއވެ.ބަހައްޓަ

 އެވެ. ފެން ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްަފިއވާ ފިލްޓަރ ފަދަތަކެތި ނައްތާުލމަށް ފެސިލިޓީްނ ބޭރުކުުރމުގެ ުކރިން އޮޓޯކްލޭވް ކުަރްނވާނެ  •

ކެތި ދިރުން ާރއްޖެ އެެތރެކުުރމަށްޓަކައި ޕެކްކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްަފިއވާ ތަކެއްޗާިއ، މަސައްކަުތގައި ބޭުނންކުރާ މާސްާކިއ އަންގިފަދަ ތަ •

 މިނިޓު  50 މަުދވެެގން ފެުނގައި ައޅާފަިއވާ އަޔޮަޑއިޑް ޕޮޓޭސިައމް ުނވަތަ ފެނުަގއި ކްލޮރީންކުނީގެ ގޮުތަގއި ފެސިލިޓީން ޭބރުކުެރޭވނީ 

 ބަހެއްުޓމަށްފަހުެއވެ.

 

 
 

 



 ނުކުތުން  ވަދެ  ފެސިލިޓިއަށް  .4

 ތަކެތި ޚާްއސަ ެފސިލިޓީައށް ،މިަފދަ ައދި. ޯފރުކޮްށޭދންވާެނއެވެ ތަކެތި ބޫޓުފަދަ ފައިާވނާއި ާޚއްސަ  ބޭުނންކުުރމަށް ފެސިލިޓީގައި  •

 . ުނވާެނެއވެ ެނރެިވގެން ބޭރަށް ފެސިލިޓީން

ިއވާ ފުޓްބާުތގައި ހުންަނންާވީނ ކްލޮރީން ނުވަތަ ަތްއޔާރުކޮށްފަ ަނއްތާލުމަށް ޖަާރސީމު ފައިާވނުން ބޫޓާއި ކުރިން ވަުނުމގެ ފެސިލިޓީއަށް •

ނޑު ަގވާިއދުން އާުކރަްނވާނެެއވެ.   އަޔޮޑީން އެކުެލިވގެންވާ ފެެނވެ. މި ފެްނގަ

 ދެއަތް  ނުކުންނަންާވނީ ފެސިލިޓީން ބީހިފަިއވާަނމަ ފެނުަގއި ެގންުގޅޭ އެިދރުން ުނވަތަ ،ދިުރމުަގއި ކުރެވިަފއިވާ ކަަރންޓީން ފެސިލިޓީގައި •

 ރަނަގޅަށް ޮދުވމަށްފަހުަގެއވެ. 

 

 ންޓީން ފެސިލިޓީއަށް ސްޓޮކްކުރުމާއި ކަރަންޓީން މުއްދަދު ކަރަންޓީން ކުރެވޭ ދިރުން ކަރަ .5

ްއަގއި ނަމަ ަކރަންޓީން ުކެރވޭ ިދރުާމއި ެބހޭ ކަރަންޓީން ކުެރވެނީ އިމްޕޯޓްކުރިަފރާްތ ނޫން އެެހން ފަރާެތއްެގ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެ •

 ޔެކިޔުންަތއް ހުންނަްނވާެނއެވެ.އަންނަިނވި ލި

 މިނިސްްޓރީން ދޫކޮށްަފއިވާ އެކުއަކަލްަޗރ ކުރުމަށް ފެނުގެ ދިރުން އެތެރެ ކުުރުމގެ ހުްއދަ  -

 ޝިޕްމަންޓް ޕެކިންގް ލިސްުޓގެ ައސްލު  -

 ކަރަންޓީން ފުރިހަމަުކރިކަުމގެ ސެޓްފިެކޓްއެކްސްޕޯޓް ކުރި ަޤއުުމަގއި ކުރި ބޯަޑރ  -

 ހެލްތް ސެޓްފިކެޓް

 އަސަރުުކރާ ޭބުރފުށަށް ިދރުންތަުކގެ ،އެޅުުމގެކުިރން ޓޭންކުަތކަށް ކުރެވޭ ކަަރންޓީން ެގަނއުމަށްފަހު ިދރުން ފެސިލިޓީއަށް ރަންޓީންކަ •

 ޓްރީޓް ކުރަންާވނެެއވެ.ެފނުން މީރު ނައްތާލުމަށްޓަަކއި ފަނިފަކުސަ ެއނޫްނވެސް ޕެރެަސއިޓާއި
 

 އެތެެރވޭ ިދރުން ކަރަންޓީންކޮށްަފއި ބަަހއްޓަން ޖެހޭ ުމއްދަުތ: •

 ުދވަސް  14ކަސްފާނަ:  -

ނާޑ:  -  ދުަވސް  7ހުއިފިލަ

ޚްތިޔާުރ  އި ކަރަންޓީން ުމއްދަުތގެ ތެޭރަގއި ެއއްެވސް ބައްޔަކަށް ޝައްކުުކރެވޭަނމަ ކަަރންޓީން ކޮށްފައި ބަަހއްޓަންޖެހޭ މުްއަދތު އިތުރުުކރުުމގެ

ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ބަލިތަކުގެ އެްއވެސް ނިޝާެނއް ފެނިްއެޖ  3ަކރަންޓީން ުމއްދަުތގެ ެތރޭަގއި ަޖުދވަލް އަދި މިނިސްްޓރީއަށް ިލބިގެްނެވއެވެ. 

ަނއްތާލުުމގެ ިއޚްތިޔާުރ ހިނެދއްަގއި އެަކމުގެ ބޮޑުކުޑަ މިަނށްބަލާ ކަރަންޓީންކޮށްަފއި ބެެހއްޓުުމެގ މުްއދަތު އިުތރުކުުރން ނުަވތަ ިދރުން 

  .  މިނިސްޓރީއަށް ލިިބގެްނެވއެވެ

•  
  

 ކުރުން  މޮނިޓަރ ސިއްހަތު  ދިރުންތަކުގެ  ކުރެވޭ  ކަރަންޓީން  .6

ދިރުން ާއދަޔާއި ޚިލާފަށް މަުރވާކަން ނުވަަތ ާވނެެއވެ. އަދި ކަރަންޓީން މުްއދަތުަގއި ަގވާިއދުން ދިުރން މޮނިޓަރކޮށް ސުޕަރަވއިޒް ކުރަން  •

ނަޑއަާޅ  ބައްެޔއްގެ އަާލމާތެއް ުނވަތަ އެހެްނެވސް އާދަޔާ ޚިލާފު އެހެންަކމެއް ފާަހގަާވނަމަ ލަސްުނވެ އެކަން މިިނސްޓްރީން ކަ

 އަދި އޮފިޝަލަކަށް އަްނގަްނވާެނއެވެ. 
ބަިލޖެހެން މެުދވެިރވާ ަސަބބު  ެޓސްޓުތަކުންއެއަާލމާތެއް މެުދވެިރުވމުގެ އަސްލު ޯހދުމަށްޓަކައި ެޓސްޓުކުރަްނވާެނއެވެ. ިމގޮތަށް ކުރާ  •

ކަށަވަރު ުނވާަނމަ، ުނވަތަ އެަބއްަޔކީ ސަމާލުާވންޖެހޭ ޖަާރސީެމއް ުނަވތަ ޕެރެަސއިޓެްއގެ ަސބަުބނެ ޖެހިަފއިވާ ބައްެޔއްަނމަ، 

 އެތެރެުކރެުވނު ސްޓޮކް އެކުަގއި ަނއްތާލަންވާެނއެވެ. 
 ެކމިކަލް ބޭނުންުކރެވޭ ޮގތުގެ ރެކޯޑް ބަލަަހއްޓަްނވާެނއެވެ. ކަރަންޓީން ކުެރވޭ ދިުރމަށް ފަުރވާިދނުަމށްޓަކައި ބޭހާއި  •

 

 ރުވާ ދިރުން ނައްތާލުން މަ .7

 ޝިޕްމަންޓެއް ެފސިލިޓީއަށް ެގންެދޭވިއރު ޭއގައި ަމސް ަމރުވެަފއި ހުިރނަަމ އެތަކެތިން ޓެސްޓުތައް ެހދުމަށް ބޭުނންވާ ކެމިކަލެްއަގއި •

ަގނޑުުކރެވިަފއި ހުްނނަްނވާނެެއވެ. މިގޮތަްށ ަރއްކާކުެރވޭ ތަކެީތގައި އެަތކެތި އެތެރެުކރެުވނު ރައްކާކުެރވިަފއި ުނވަތަ ރައްކާެތރިކަާމިއއެކު 

އެތަކެތި މަރުވި ، ޝިޕްމަންޓާިއ، ދިުރުމގެ ބާަވތާއި، ްސޓޮކް ކުރެވުނު ޓޭންކުގެ ނަްނބަާރއި، މަުރވެފަިއވާ ތަކެތީގެ ުޖމްލަ ޢަދަާދއި 

 ގޭނޭހެން ފާަހގަ ކުެރވިފައި ހުްނނަްނވާެނއެވެ.ތާރީާޚއި، ާސމްޕަލް ރައްކާުކރި ފަރާތް އެނ



 ަރއްކާކުެރވިފަެއވެ. ޑީޕްްފރީޒަެރްއގައި ޚާްއސަކުެރވިފަިއވާ މިަކމަށް ހުންނަްނވާނީ ނައްތާލެެވންެދން ިދރުން މަުރވާ ުމއްދަުތގައި ކަރަންޓީން •

 ހުްއދަލިބިަފއިވާ ކެމިކަެލއްަގއި އެަފދަތަކެީތެގ ސާމްޕަލެއް ެބހެއްިޓދާނެެއވެ. ސްޓުތައް ހެުދމަށް ަރއްކާކުރާަނމަ ޓެ •

ނަރޭްޓ ފެސިލިޓީން މަުރވާ ތަކެތި ނަްއތާލަންާވނީ މިނިސްްޓރީގެ ުހއްދަ ިލބުމަށްފަުހ، ޖަާރސީމު ަނއްތާލުމަށް އޮޓޯކްލޭވްކުުރމާިއއެކު އިްނސި •

 ކޮށްގެންެނވެ. 

 

 
 

 ފުރިހަމަވުން ކަރަންޓީން މަރުހަލާ  .8

ކަރަންޓީން ކުރެވޭ ިދރުންތަކުން ެއއްެވސް ބައްެޔއްގެ އަާލމާތެއް ނުފެނި ކަރަންޓީން މަރުހަލާ ފުރިަހމަުވމުން، ަކރަންޓީން މަރުހަާލ  •

 ފުރިހަމަުކރިކަުމގެ ސެޓްފިކެޓްެއއް އިމްޯޕޓްކުރި ފަރާތައް ދޫުކރަްނވާެނއެވެ.

ކަރަންޓީން ަމރުހަލާ ފުރިަހމަކުުރމަށްަފހު މިނިސްްޓރީގެ ހުްއދަ ލިިބގެން ެމނުވީ ކަަރންޓީން ކުެރވޭ ެއްއވެސް ިދރުެމއް ފެސިލިޓީން  •

 ބޭރުނުުކރެވޭަކން ފެސިލިޓީ ހިންގާ ފަާރތުން ޔަޤީންކުަރންާވނެެއވެ.  

ން މަރުހަލާ ފުރިަހމަވެަފިއވާ ދިރުން އެުކއަކަލްޗަރ ބޭުނމަށް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީން ދިރުން ޭބރުުކރުުމގެ ހުއްދަ ލިުބމުން، ކަރަންޓީ •

ިއވާ ސްޓޮކް ކުރެވިދާެނެއވެ. މިގޮތަށް ސްޓޮްކ ކުރުމަށް ފެސިލިޓީން ބޭރުކުރެވޭ ިދރުްނ ހުންނަންވާނީ ފިލްޓަރ ކޮށް، ޖަރާސީުމ ނައްތާލެވިފަ

 ލޮނުފެނުަގއެވެ.

ރެވޭ ދިުރުމގައި ބައްެޔއް ހުރިކަން ކަަށވަރުުކެރވިްއޖެ ހިނެދއްަގއި، އެްއވެްސ ކަރަންޓީން ަމރުހަލާ ނިުމމަށް ފަުހގަިއވެސް ސްޓޮކްކު •

 ބަދަެލއް ދިުނމަކާއިނުަލއި، ކަަރންޓީން އޮފިަސރެްއގެ ހާިޒރުަގއި ސްޓޮކް ނައްާތލުމުގެ ިއޚްތިާޔރު މިިނސްޓްރީއަށް ިލބިެގންެވއެވެ. 
 

 ރުން ކަރަންޓީން މަރުހަލާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފެސިލިޓީ ސާފުކު .9

ީޓގެ ކަރަންޓީން ަމރުހަލާ ފުރިަހމަ ކުރުމަށްަފހު  ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ބޭނުންުކރި ުހރިހާ ޓޭންކުތަްއ، ހިފާ ގެްނުގޅޭ ތަކެިތ އަދި ފެސިލި •

 ދޮވެ ޖަާރސީމު ނައްތާލަްނވާެނއެވެ.  ނުންތަޅުން ކްލޮރިން ފެ

 

 ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން . 10

ޭޅ (ހ) ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީަގއި ސްޓޮްކ ކުރެވޭ ދިުރމާިއގުޅޭ ުފރިހަމަ މައުޫލމާތު ބަލަަހއްޓަންާވނެެއވެ. ފެސިލިޓީަގއި ޝިޕްަމންޓާއި ގު

މަށްފަހު މު މައުލޫާމތާއި، ޝިޕްަމންޓް އެެތރެކުުރަމށްޓަކައި ހުށަހަޅާަފިއވާ ެއންމެަހއި ހެްލތް ސެޓްފިކެޓްތަކާއި، އަދި ަކރަންޓީްނ މަރުހަލާ ިނން

ވިަފއި ދޫކުެރވޭ ހުއްަދިއގެ ކޮޕީ ބަލަހައްޓަްނވާެނއެވެ. ީމގެ އިތުރުން ކަަރންޓީން ކުރެވޭ ސްޓޮކާިއުގޅޭ ތިރީަގިއވާ މައުޫލމާތު ޚުލާސާ ކުރެ

 ހުންނަްނވާނެެއވެ: 

 ެއައރވޭ ބިލް ، މާއި އެކްސްޯޕރޓް ކުރާ ފަރާތާިއ، ދިުރން ުއފައްދާަފއިވާ ޤައު  .1

 ުކރެުވނު ތާީރޚް ރާްއޖެއަށް ދިރުން އެތެރެ .2

 ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީން ިދރުން ދޫކޮށްަފއިވާ ާތރީޚް  .3

  ައަދދު ޝިޕްމަންްޓގައި ާރއްޖެ އެތެރެުކރެުވނު ދިުރމުގެ ުޖމްލަ ައދަާދއި، ާރއްޖެ އެތެެރކުރުުމގެ މަރުހަާލަގއި މަުރވެަފއިވާ ތަކެީތގެ ޖުމްލަ .4

 ކްކުެރވުނު ދިުރމުެގ ޢަދަދު ސްޓޮކް ކުރެވުނު ޓޭންުކގެ ޢަދަާދއި ކޮްނމެ ޓޭންކެއްަގއި ސްޓޮ .5

 ވަކިވަކި ޓޭންކުތަުކގައި އެކަާމއިުގޅޭ ފުރިހަމަ މައުޫލމާތު ، ބައްެޔއްގެ އަލާމާެތއް ފާހަގަ ކުެރވިަފއިާވނަމަ .6

 ކޮންމެ ޓޭންކެްއގައި ަމުރވާ ތަކެތީގެ ައަދދު  .7

 ހެލްތް ސެޓްފިކެޓެއް ދޫކުެރވިފަިއވާަނމަ އެކަާމއިުގޅެ ަމއުލޫމާތު  .8

 ބެލުމަށް ޓެސްޓެއް ެހިދފައިާވނަމަ އެ ޓެސްޓަާކއިުގޅޭ ަމއުލޫމާުތ ބައްެޔއް ހުރިތޯ  .9

ުގޭޅ ބަލި ހުރިކަން ކަށަަވރުުވމާިއުގޅިެގން ނައްތާލެުވނު ދިުރުމގެ ޖުމްލަ ޢަަދދާިއ އެވްެރޖް ަސއިޒް، ައދި އެތަކެތި ަނއްތާލެވުނު ގޮތާއި  .10

 ތަފްސީލު މައުޫލމާތު 

ފެސިލިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ދިުރމުގެ ުޖމްލަ ޢަދަދާިއ، ފެސިލިޓީން ދިރުން ޫދކުރެވުނު ތާީރޚާިއ، ކަރަންޓީން މަރުހަލާ ފުރިހަމަުކރުަމށްފަުހ  .11

 ދޫކުެރވުނު ިދރުން ސްޓޮކް ކުުރމަށް ހަަމޖެހިފަިއވާ ތަާނއިުގޅޭ ަމއުލޫމާތު 



ޓަްނވާެނެއވެ. ިމގޮތުން ިތީރގައި (ށ) ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީަގއި ދިުރްނ ގެްނގުޅޭ ޭޓންކުތަކުގެ ރެކޯޑް ކޮްނެމ ޓޭންކަކަށް ވަކިން ބަލަހައް

 ބަޔާންކުރާ ަމއުލޫމާތު ބަލަހައްޓަްނވާެނެއވެ:

 ޓޭންކަށް ދެވިަފއިވާ ނަްނަބރު  .12

 ޓޭންކުގައި ސްޓޮކްުކރެވިަފިއވާ ދިުރމުގެ ޖުމްލަ ޢަަދދު  .13

 އެކްސްޯޕރޓް ކުރި ފަރާތުގެ މައުޫލމާތާިއ، އެކްސްޯޕރޓް ކުރެވުނު ޤަުއމު  .14

 ނު ތާީރޚް ޓޭންކުގައި ިދރުން ސްޓޮކްުކރެވު  .15

 ޝިޕްމަންޓް ނުަވތަ އެައރވޭ ބިލް ނަްނބަރު  .16

 ބައްެޔއްގެ އަލާމާެތއް ފާހަގަ ކުެރވިަފއިާވނަމަ އެކަުމގެ ަމއުލޫމާތު  .17

 ޓޭންކުގައި ކޮްނމެ ުދވަހަކު މަުރވާ ިދުރމުގެ ޢަަދދު  .18

 ފަރުާވއެއް ދެވިަފިއވާނަމަ އެކަުމގެ ތަފްސީލު .19

 ަމއުލޫމާތު  މަުރވެފަިއވާ ތަކެތި ަރއްކާކުެރވިފަިއވާ ޮގތުގެ .20

 ޓޭންކު ސާފުކޮށް ޖަރާީސމު ނަްއތާލެވިަފއިާވގޮުތގެ ަމއުލޫމާތު  .21

 (ނ) ފެސިލިޓީން ބޭރުކުެރވޭ ފެން ޓްރީޓްކުރެވިަފއިާވގޮުތގެ ތަފްސީާލއި ފިލްޓަރުތައް ސާފުކުުރން ނުވަތަ ބަދަުލކުރުާމއިުގޅޭ ތަފްސީލު 

 ބަލަހައްޓަްނވާެނއެވެ. 

ސިލިީޓގަިއ (ރ) ފެސިލިޓީއަށް ވަދެ ނުކުެމވާ ފަާރތްތަކުގެ ލޮެގއް ބަލަހައްޓަްނވާެނއެވެ. ެފސިލިޓީއަށް ވަދެނުުކެމވުުމގެ ުހއްދަ ޮއންނަންާވނީ ފެ

 ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތްތައް ުކރުމަށް ޭބުނންވާ އެްނމެ ަމދު ޢަަދދެްއގެ <މިިނމަްމ> މުވަްއޒަފުންނަެށވެ. 

  ކޮންޓިންޖަންސީ ޕްލޭން  .10

ން ފެސިލިޓީއަށް ދިުރން ގެންިދއުަމށް ާޚއްސަ ުއޅަނަދށް ދަތުުރމަތީަގއި ކަެމއް ދިާމވުާމއި، ފެސިލިޓީ ހިންގަުމންާދ މަރުހަލާަގއި ދިާމވު

ވިފަިއ ރެ އެކަށީެގންވާ ޚާްއސަ ހާލަތްަތއް ދެނެަގނެ، އެަފދަ ހާލަެތއްަގއި ައމަލުކުަރނޭ ގޮތުެގ ޕްލޭނެއް ެފސިލިޓީ ހިްނގާ ފަާރތުން ތައްާޔރުކު

 އޮންނަްނވާެނެއވެ. މިފަދަ ހާލަެތއް މެުދެވރިެވއްެޖނަމަ ލަސްނުކޮށް އެކަން މިިންސޓްރީގެ ަސމާލުކަމަށް ެގންނަްނވާެނއެވެ. 
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