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އަދަދު45 :

ވޮލިއުމް50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-24 :

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
މާލެ،
ވހިރާއްޖެ.
ދި ެ

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދު

ތަޢާރުފު

.1

ނަން

.2

މަގުސަދު

.3

މި ގަވާއިދަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  22ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ތިމާވެށްޓާއި ،ދިރޭ ތަކެތީގެ މުއްސަނދިކަމާއި ،ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި
ރީތިކަން މިހާރުގެ ޖީލުތަކަށާއި އަންނާން އޮތް ޖީލުތަކުގެ މަންފާއަށް ޓަކައި ރައްކައުތެރިކޮށް
ދެމެހެއްޓުމަކީ

ދައުލަތުގެ

އަސާސީ

ވާޖިބަކަށް

ވީހިނދު،

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

( 4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ދަށުން ،މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ
ދިރޭ ތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދުތައް ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ދިރޭ ތަކެއްޗާއި ،އެ ތަކެތީގެ ވެށްޓާއި ،ގުޅިލާމެހިގެން ހިނގަމުންދާ ނިޒާމުތަކުގެ
ދުޅަހެޔޮކަމާއި ،ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ގިނަގުނަވެގެންވާ ފައިދާ
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛

(ށ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ތަކެތި
ކަނޑައެޅުމުގައްޔާއި ،އެ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގައި ،ހަރުދަނާ އުސޫލުތައް ޤާއިމުކޮށް،
އެ އުސޫލުތަކަކީ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނިގެންދާ ،ދެފުށް ފެންނަ
އުސޫލުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން؛
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އަދަދު45 :

ވޮލިއުމް50 :

(ނ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-24 :

ތިމާވެށީގެ ގޮތުން މުހިންމު ދިރޭ ތަކެއްޗާއި ،އެ ތަކެތީގެ ދިރުމަށް މުހިންމު
ސަރަޙައްދުތައް ދެނެގަތުން؛

(ރ)

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ނެތިދިޔުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ދިރޭ ތަކެތި ރައްކައުތެރިކޮށް،
އެ ތަކެތީގެ ނަސްލުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން
ދިނުމާއި ،ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މައިމަގަށް ނެރުމާއި ،އެފަދަ ދިރުންތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް
ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން؛

(ބ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ތަކެތި
ކަނޑައެޅުމުގައްޔާއި ،އެ ތަކެތީގެ މާޙައުލުގައި އުޅޭއިރު ،އެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން
ލިބިދާނެ ފަދަ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުން؛

(ޅ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރޭ
ތަކެތީގެ ޑާޓާބޭސްއެއް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛

(ކ)

ނެތިދިޔުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ދިރޭ ތަކެތީގެ ހާލަތު އަންގުވައިދޭ ލިސްޓެއް އެކުލަވައިލައި
ބެލެހެއްޓުން؛

(އ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެތި
ކަނޑައެޅުމުގައި މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.

(ވ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެއްޗާބެހޭ
ތަހުލީލުތައް ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރުން.

ގަވާއިދަށް

.4

(ހ)

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު
ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

(ށ)

މި

ގަވާއިދަށް

ޢަމަލުކުރަން

ފެށުމުގެ

ކުރިން،

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

( 4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން،
ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ
ދިރޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ދިރޭ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ
މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ނ)

މި

ގަވާއިދަށް

ޢަމަލުކުރަން

ފެށުމާއެކު،

ގަވާއިދު

ނަންބަރު

2014/R-169

(ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކުރާ ދޫނި ހިފައި ،ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އުވުނީއެވެ .އަދި
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކުރާ ދޫންޏާމެދު
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އަދަދު45 :

ވޮލިއުމް50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-24 :

ޢަމަލުކުރާނީ ،މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.
ގަވާއިދު ތަންފީޛު

.5

(ހ)

މި ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރާނީ ،މިނިސްޓްރީންނާއި އެޖެންސީންނެވެ.

ކުރުން

(ށ)

ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީއާއި އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން
މިނިސްޓްރީއާއި އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ހޯދިދާނެއެވެ.

ޤދުރަތީ ގޮތުގައި
ު

.6

(ހ)

ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި

ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ޙިމާޔަތްކޮށް
ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ
ތަކެތި ކަނޑައެޅުން

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެތި

(ށ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެތި
ކަނޑައަޅައި ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ކުރާ އިޢުލާނުގައި ،އަންނަނިވި ބައިތައް
މިނިސްޓްރީން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
()1

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ
ދިރޭ ތަކެތީގެ ބާވަތުގެ ނަން (ދިވެހި ނަން ،އިނގިރޭސި ނަން ،ސައިންޓިފިކް
ނަން (ޖީނަސް  -ސްޕީޝީޒް ނުވަތަ ޓެކްސާ ހިމެނޭ ގޮތަށް))؛

()2

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ވަކި ދިރުމެއް ،ޙިމާޔަތްކޮށް
ރައްކައުތެރިކުރާ

ދިރޭ

އެއްޗެއްގެ

ގޮތުގައި

ކަނޑައެޅުނު

ސަބަބާއި،

އެ އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ އެ ތަކެތީގައި އެކުލެވިގެންވާ ޚާއްޞަ ސިފަތައް؛
()3

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ
ދިރޭ ތަކެތީ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުން މަނާވެގެންދާ ކަންތައްތައް.

(ނ)

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ،ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި
ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެތީގެ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު ،މި ގަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު  1ގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ.

(ރ)

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ،ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި
ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެތި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1އަށް ގެނެވޭ
އިޞްލާޙުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.

3

ވޮލިއުމް50 :
ޤދްރަތީ ގޮތުގައި
ު

އަދަދު45 :

.7

ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި

ޤުދުރަތީ

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-24 :

ގޮތުގައި

ނުވަތަ

ޠަބީޢީ

ގޮތުގައި

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޙިމާޔަތްކޮށް

ރައްކައުތެރިކުރާ

ދިރޭތަކެތި

ކަނޑައެޅުމުގައި ،އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

ޙިމާޔަތްކޮށް
ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ

(ހ)

އެ ދިރުމެއްގެ އާބާދީ ރާއްޖޭގައި މަދުވުން ،ނުވަތަ މަދުވަމުން ދިޔުން؛

މިންގަނޑު

(ށ)

އެ ދިރުމެއްގެ އާބާދީ ،ދުނިޔޭގައި މަދުވަމުންދާ މިންވަރު ،ނުވަތަ އެ ދިރުމަކަށް ދުނިޔޭގެ

ތަކެތި ކަނޑައަޅާނެ

ފެންވަރުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާ؛
(ނ)

ދިރުމުގައި ތަބީޢީގޮތުން އެކުލެވިގެންވާ ސިފަތައް (ހެދިބޮޑުވާ މިންވަރު ،ފުރާވަރަށް
އަރަން ނަގާ މުއްދަތު ،ވިހާ ފްރީކުއެންސީ ،އެކި ހިސާބުތަކަށް ހިޖުރަކުރާ މިންވަރު،
އާންމުކޮށް ވިހައި ،ކައިބޮއެ ،ނިދާ މާޙައުލުގެ ހާލަތު)؛

(ރ)

އެ ދިރުމެއް މާޙައުލީ ނިޒާމުގައި އަދާކުރާ ދައުރުގެ މުހިންމުކަން؛

(ބ)

ތާރީޚީގޮތުން ،ނުވަތަ ސަޤާފީގޮތުން އެ ދިރުމަކަށް ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަކަން؛

(ޅ)

އެ ދިރުމެއް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ނެތިދިޔުމުގެ ސަބަބުން ،އިޤްތިޞާދީ
ޞިނާޢަތްތަކަށް ހީނަރުކަން އަންނަ ނަމަ ،އެ ޞިނާޢަތަކަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރު.

ޤދުރަތީ ގޮތުގައި
ު

.8

ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު،
އެޖެންސީން ބަލަހައްޓައި ،އާންމުކޮށް ފެންނާނޭހެން ބަހައްޓާންވާނެއެވެ.

ޙިމާޔަތްކޮށް
ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ
ތަކެތީގެ ޑޭޓާބޭސް
ޤދުރަތީ ގޮތުގައި
ު

.9

ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ ދިރޭ ތަކެއްޗާމެދު
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ހިމެނޭ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތައް ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

ޙިމާޔަތްކޮށް

ފަށާތާ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޖެންސީން އެކުލަވައިލުމަށްފަހު ،މި ގަވާއިދުގެ

ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ

ޖަދުވަލު  5ގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާންވާނެއެވެ.

ތަކެއްޗާބެހޭ
މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން

އިސްތިސްނާ
ހާލަތްތައް
ކަނޑައެޅުން

.10

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،
އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި އެ މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ މި ގަވާއިދާ
ޚިލާފުވުން ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
(ހ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ
ދިރޭ އެއްޗަކަށް ،ނުރައްކާތެރި ބަލިފަތުރާ ޖަރާސީމެއްގެ ސަބަބުން ،ބަލިޖެހިއްޖެކަން
ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މާޙައުލުގައިވާ އެހެން ދިރުމަކަށް
4

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު45 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-24 :

ނުވަތަ ދިރޭ އެއްޗަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް
މެދުވެރިވާކަމަށް އެޖެންސީއަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެޖެންސީން ނުވަތަ އެޖެންސީން
ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން އެފަދަ ތަކެތި ނައްތައިލުމަކީ ،ނުވަތަ އެފަދަ ހާލަތެއްގައި
އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޙިމާޔަތްކޮށް
ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ ދިރޭ ތަކެތި ހިފައި ގެންގުޅުން ކަމުގައެއް ،ނުވަތަ އެ ތަކެއްޗަށް
ގެއްލުން ދިނުން ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
(ށ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބަޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެތި
އަތުލައިގަތުމާއި ،އަތުލައިގަނެފައިވާ ތަކެތި އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ،ނުވަތަ އެޖެންސީގެ
ފަރާތުން ލިޔުމުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކުން ،އެ ތަކެތި ނެގުމަކީ ،ނުވަތަ
ބެލެހެއްޓުމަކީ،

ނުވަތަ

ނައްތައިލުމަކީ

މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

ޙިމާޔަތްކޮށް

ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެތި ހިފައި ގެންގުޅުން ކަމުގައެއް ،ނުވަތަ ގެއްލުން ދިނުން
ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
(ނ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ
ދިރޭ އެއްޗެއް ،އޭގެ މާޙައުލުގައި ހައްޔަރުވެފައި ވާނަމަ ،ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ
ހާލަތެއްގައި ވާނަމަ ،އެ ހާލަތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަކީ ،އެ ތަކެތި ހިފައި ގެންގުޅުން
ކަމަގައެއް ،ނުވަތަ އެ ތަކެއްޗަށް ގޯނާކުރުން ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

(ރ)

މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް ،ކަނޑައެޅިގެން މަނާކަމެއް ކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި ،ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ ދިރޭ އެއްޗަކާ
ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ކުރުން ،ނުވަތަ އެފަދަ ދިރުމެއް
ބޭނުންކޮށްގެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މާޙައުލުތައް

ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް

އިސްތިހާރުކުރުން،

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއަށް ކުރާ
އިސްތިހާރުކުރުން ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
(ބ)

()1

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ
ދިރޭ އެއްޗެއް ،މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ބައިކެޗްގެ ގޮތުގައި ހިފުން؛

()2

މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ ( )1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބައިކެޗްގެ ގޮތުގައި
ހިފޭ ދިރުންތައް ،އިތުރު ގެއްލުމެއް ލިބުނަ ނުދީ ،އޯގާތެރިކަމާއެކު އޭގެ
މާޙައުލަށް ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ .އަދި އެކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލޮގުކުރުމަށްފަހު،
އެޖެންސީއަށް އަވަހަށް އަންގާންވާނެވެ.

5

އަދަދު45 :

ވޮލިއުމް50 :

(ޅ)

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-24 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި
ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ ދިރޭ އެއްޗެއް ރިސަރޗް ކުރުމަށް ކުރެވޭ އެއްވެސް
ކަމަކީ މި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއަކާ ޚިލާފު ނުވާކަމުގައި ވާނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ
ދަށުން ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެތި ހިފައި ގެންގުޅުން ކަމުގައެއް،
ނުވަތަ އެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުން ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ޚާއްޞަ ހުއްދަ

.11

ނަގަންޖެހޭ ހާލަތްތައް

އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ހިމެނޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް،
އެޖެންސީގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައާ އެކުގައެވެ.
(ހ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ
ދިރޭ އެއްޗެއް ،ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގައި ބެލެއްހެއްޓުން؛

(ށ)

ސަގާފީ ކަންކަމާއި ތަކެތި ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ދިވެހި ތަރިކަ
ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކަނޑައެޅޭ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި ،ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ
ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ ދިރޭ އެއްޗެއް ނުވަތަ އޭގެ ބައިތައް
ބޭނުންކުރުން؛

(ނ)

ތަޢުލީމީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ،ނުވަތަ ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޓަކައި ،ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ
ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ ދިރޭ އެއްޗެއް ،ނުވަތަ އޭގެ ބައިތައް
ޑިސްޕްލޭ ކުރުން؛

ޤދުރަތީ ގޮތުގައި
ު

.12

(ހ)

ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި

ދިރޭ އެއްޗެއް ނުވަތަ

ޙިމާޔަތްކޮށް

ރިސަރޗް ކުރުން

އެއްޗެއްގެ ބައެއްގެ ދިރާސާ ކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ

ޖަދުވަލު  3ގައި ހިމެނޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ،އެޖެންސީގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ
ދިރޭ ތަކެތީގެ

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ

(ށ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ
ދިރޭ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ބައެއް ދިރާސާ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން،
ދިރާސާ ކުރަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން ( 3ތިނެއް) ހަފުތާގެ
ކުރިން ،އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

(ނ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ
ދިރޭ ތަކެތީގެ ރިސަރޗުގެ ހޯދުންތަކާއި ،ރިސަރޗާ ގުޅޭ އެންމެހައި ޕަބްލިކޭޝަންތައް،
އޭޖެންސީއާ ހިއްސާކުރާންވާނެއެވެ.
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އަދަދު45 :

ވޮލިއުމް50 :

(ރ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-24 :

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނާ ރިސަރޗާ ގުޅޭ އެންމެހައި ޕަބްލިކޭޝަންތަކުގެ ކޮޕީ،
އެޖެންސީއާ

ހިއްސާނުކުރާ

ފަރާތަކަށް

އިތުރު

ހުއްދަ

ނުދިނުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

އެޖެންސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޤދުރަތީ ގޮތުގައި
ު

.13

ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި

ޤުދްރަތީ ނުވަތަ ޠަބީޢީގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްފައިވާ ދިރޭ ތަކެތި އެޖެންސީއަށް
ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ،އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

ޙިމާޔަތްކޮށް
ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ

(ހ)

ދިރޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ
ދިރޭ ތަކެތި ނުވަތަ އެ ތަކެތީގެ ބައެއް ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ނެގުމަށްފަހު ،އެޖެންސީއަށް

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް

އެކަން އަންގާންވާނެއެވެ.

ހިފައި ގެންގުޅޭ
ދިރޭތަކެތި ނެގުން

(ށ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ނަގާ ދިރޭ ތަކެތި ގެންދާންވާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ
 15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޖެންސީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެކަމަށް

()confiscation

ޚާއްޞަ ތަނަކަށެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން އެޖެންސީއަށް ނަގާ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާންވީ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ،
މި ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .މިގޮތުން
މި ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާންވީ ގޮތެއް ،މި ތަކެތި އެޖެންސީގެ ދަށަށް ގެނެވޭތާ
( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާންވާނެއެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެޖެންސީއަށް ނަގާ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އެޖެންސީން ބަލަހައްޓާންވާނެއެވެ.

ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް
ނަގާ ދިރޭ ތަކެއްޗާއި
އެ ތަކެތީގެ
ބައިތަކާމެދު
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

.14

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ނަގާ ތަކެއްޗާމެދު
ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
()1

އެޖެންސީއަށް ނަގާ ދިރޭ އެއްޗަކީ ،އެ އެއްޗެއްގެ ހާލު ރަނގަޅު އަދި
އަމިއްލައަށް މާޙައުލުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ އެއްޗެއް ނަމަ ،އޭގެ މާޙައުލަށް
ދޫކޮށްލުން؛

()2

އެޖެންސީއަށް ނަގާ ދިރޭ އެއްޗަކީ ،އޭގެ ހާލު ދެރަ އަދި އަމިއްލައަށް
މާޙައުލުގައި ދިރިނޫޅެވޭނެ އެއްޗެއް ނަމަ ،އެޖެންސީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނުގައި ،އޭގެ ހާލު ރަނގަޅުވެ ،އެ އެއްޗެއް
އަމިއްލައަށް މާޙައުލުގައި އުޅެވޭވަރު ވަންދެން ބެލެހެއްޓުން؛

()3

އަތުލައިގަނެވޭ ދިރޭ އެއްޗަކީ އޭގެ ހާލު ދަށް އަދި އަމިއްލައަށް މާޙައުލުގައި
ދިރިނޫޅެވޭނެ އެއްޗެއް ކަމަށް ވެފައި ،ބަންދު މާޙައުލެއްގައި ގެންގުޅެގެން
7

އަދަދު45 :

ވޮލިއުމް50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-24 :

އެ ތަކެތީގެ ހާލު ރަނގަޅު ނުކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނަމަ ،ނުވަތަ އެ ދިރުމަކަށް
ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާނަމަ ،އަދި އެ ބަލީގެ ސަބަބުން މާޙައުލުގައިވާ
އެހެން ދިރުންތަކަށް ނުރައްކާވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ނަމަ ،އޯގާތެރިކަމާއެކު،
ރައްކައުތެރި ގޮތަކަށް ނައްތައިލުން؛
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ
އެއްވެސް ޖަނަވާރެއް ނައްތައިލަންވާނީ ،މިނިސްޓްރީއާއި އެޖެންސީގެ މަޝްވަރާއާއެކު،
އެފަދަ ޖަނަވާރެއް ނައްތައިލުމުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ނ)

އެޖެންސީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ދިރޭ ތަކެތީގެ ބައެއްނަމަ ،އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާ
ގޮތެއްގެ މަތިން ،ތަޢުލީމީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޓަކައި އެ ތަކެތި
ޑިސްޕްލޭ ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޤދުރަތީ ގޮތުގައި
ު

.15

(ހ)

ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި

ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ ދިރޭ އެއްޗެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ،މި ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ

ޙިމާޔަތްކޮށް

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަން ނުވަތަ ސެންޓަރު،

ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ

އެޖެންސީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރާންވާނެއެވެ.

ދިރޭ ތަކެތި
ބެލެހެއްޓުމަށް
ސެންޓަރު

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަން ނުވަތަ ސެންޓަރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރާންވާނީ،
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅައިގެން

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

އެކަމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.
(ނ)

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ދިރޭ ތަކެތި
ބަލަހައްޓާ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ
ދިރޭ

ތަކެތި

ބަލަހައްޓާ

ފަރުވާދޭ

ސެންޓަރުތައް

އެޖެންސީއަށް

ހުށަހަޅައި

ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެތި
ބެލެހެއްޓުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސެންޓަރުތަކުން ،ކޮންމެ އަހަރަކު ( 1އެކެއް)
ފަހަރު ،އެ ސެންޓަރުން ބަލަހައްޓައިފައިވާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓަމުންދާ ދިރޭ ތަކެތީގެ
ތަފުސީލީ ރިޕޯޓެއް އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ،އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް،
އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

8

އަދަދު45 :

ވޮލިއުމް50 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-24 :

()1

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެ ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނާއި،

ދަރުމަވެރިންނާއި ،ތަމްރީނު ދީފައިވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު؛
()2

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ސެންޓަރުގައި ބަލަހައްޓައިފައިވާ ދިރޭތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު
(ދިރޭތަކެތި އެ ސެންޓަރަކަށް ގެންދެވުނު ތާރީޚާއި ،ކޮށްފައިވާ ފަރުވާއާއި،
ޑައިގްނޯސިސްއާއި ،ފަރުވާއަށް އެހެން ސެންޓަރަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާނަމަ
އެކަން؛

()3

ތަފާސްހިސާބު (އެ ސެންޓަރުގައި ބަލަހައްޓައިފައިވާ ދިރުންތަކުގެ އަދަދާއި،
ފަރުވާ ދީފައިވާ ދިރުންތަކުގެ އަދަދާއި ،އެހެން ސެންޓަރަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ
ދިރުންތަކުގެ އަދަދާއި ،މަރުވެފައިވާ ދިރުންތަކުގެ އަދަދު)؛

()4

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހިންގައިފައިވާ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފުސީލު؛

()5

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެ ސެންޓަރަކުން އެއްވެސް ރިސަރޗެއް ކޮށްފައިވާނަމަ،
އޭގެ މަޢުލޫމާތު؛

()6

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ނެރެފައިވާ ޕަބްލިކޭޝަން؛

()7

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ،ދިރޭތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގައި ކުރިމަތިވި ދަތި އުނދަގޫ
ކަންތައްތަކާއި ހުރަސްތައް.

ނެތިދިޔުމުގެ ބިރު

.16

(ހ)

ހީވެފައިވާ ދިރޭ ތަކެތި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަށް ނޭޓިވް އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކުރާ ދިރޭ ތަކެތީގެ
ތެރެއިން،

ނެތިދިޔުމުގެ

ބިރުހީވެފައިވާ

ދިރޭ

ތަކެތި

ކަނޑައެޅުމުގައި

ބަލާނެ

މިންގަނޑެއް ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މިނިސްޓްރީން އެކުވައިލައި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ ގޮތުގައި ހިމަނައި،
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅާތާ ގިނަވެގެން ( 12ބާރަ)
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަށް ނޭޓިވް އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ހިޖުރަކުރާ ދިރޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ،ނެތިދިޔުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ދިރޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް
އެކުލަވައިލައި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ ގޮތުގައި ހިމަނައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މި ލިސްޓަށް ގެނެވޭ އުނި އިތުރު ،ގަވާއިދުން
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.
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އަދަދު45 :

ވޮލިއުމް50 :
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން

.17

ފިޔަވަޅު އެޅުން

.18

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-24 :

އަންނަނިވި ކަންކަން ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
(ހ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެއްޗާއި،
އެ ތަކެތީގެ ހާއްޔާއި ،ނިދަން އަރާ ތަންތަނާއި ،ވިހައި ،ބިސްއަޅާ ތަންތަނަށް ގޯނާ
ކުރުމާއި ގެއްލުންދިނުން ،އަދި އޭގެ ޠަބީޢީ ގޮތްތަކަށް ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ނިޒާމަށް
ބުރޫ އަރާނެ ފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން.

(ށ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ އެއްޗެއް
މެރުން ،ބޭނުންކުރުން ،ދިރުވައި އާލާކުރުން ،ހިފުން ،ގެއްލުންދިނުން ،ގޯނާކުރުން.

(ނ)

ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތަކުން އަންގާ އެންގުމަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން ،ނުވަތަ
ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތަކަށް ޤާނޫނީ ވާޖިބު ނުވަތަ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް
ހުރަސްއެޅުން.

(ރ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެއްޗާމެދު
ޢަމަލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާކަމެއް
ކުރުން.

(ބ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމެއްގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމާއި ،ފޯމާއެކު
ޞައްޙަ ނޫން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން.

(ޅ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސެންޓަރުތަކަށް ދޫކުރާ ހުއްދައިގައި ޝަރުޠުކޮށްފައިވާ ކަމަކާ
ޚިލާފުވުން.

(ކ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާ ޚިލާފުވާ ކަމެއް ކުރުން.

(އ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ
ދިރޭ ތަކެއްޗާއި ،އެ ތަކެތީގެ ބައިތައް އިސްތިހާރު ކުރުން.

(ހ)

މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ،
ގަވާއިދު

ނަންބަރު

2011/R-9

(ތިމާވެށްޓަށް

ދޭ

ގެއްލުންތަކަށް

ޖޫރިމަނާ

ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުންނެވެ.
(ށ)

ޤުދުރަތީ
ދިރޭ

ގޮތުގައި
އެއްޗަކަށް

ނުވަތަ

ޠަބީޢީ

ގޯނާކޮށްފިނަމަ،

ގޮތުގައި
30,000/-

ޙިމާޔަތްކޮށް
(ތިރީސްހާސް

ރައްކައުތެރިކުރާ
ރުފިޔާ)

އާއި

( 50,000/-ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
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އަދަދު45 :

ވޮލިއުމް50 :

(ނ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-24 :

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެތީގެ
ހާއްޔާއި ،ނިދާ ތަންތަނާއި ،ބިސްއަޅާ ތަންތަނާއި ،ވިހާ ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީފިނަމަ،
( 30,000/ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) އާއި ( 50,000/-ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) އާދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

(ރ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެއްޗާމެދު
ޢަމަލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،
( 30,000/ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) އާއި ( 100,000/-އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އާ ދެމެދުގެއަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

(ބ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ
ދިރޭ

އެއްޗެއް

ދިރާސާ

ކުރުމަށް

ދީފައިވާ

ހުއްދައިގައި

ދޮގު

މަޢުލޫމާތު

ހިމަނައިފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ އެ ހުއްދައާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށް،
( 5,000/ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާއި ( 75,000/-ހަތްދިހަ ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެއަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
(ޅ)

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ
ދިރޭ އެއްޗެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ސެންޓަރު ހިންގަން ދީފައިވާ ހުއްދަޔާ
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،

ހުއްދަ

ބާޠިލުކޮށް،

10,000/-

(ދިހަހާސް)

ރުފިޔާއާއި

( 75,000/ހަތްދިހަ ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.މާނަކުރުން

.19

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،އަންނަނިވި
ލަފުޒުތައް މާނަކުރާންވާނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
(ހ)

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ތިމާވެށްޓާބެހޭ އެންމެހައި ސިޔާސަތުތައް
ކަނޑައެޅުމާއި ،އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސާ،
ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

(ށ)

"އެޖެންސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ
ދަށުން ތިމާވެށީގެ ވުޒާރާއާ ގުޅިފައިވާ ،އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތެއް ލިބިގެން ،ގަވަރނިންގ
ބޯޑެއްގެ

ލަފާގެ

ދަށުން،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤަރާރަކުން

އުފައްދައިފައިވާ

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށެވެ.
(ނ)

"ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެތި"
ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ:

11

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު45 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-24 :

((1

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

4/93

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތިމާވެށި

ރައްކާތެރިކޮށް

ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން ،އެ ޤާނޫނުގެ މަގުސަދުތައް
ހާސިލު ކުރުމަށް ޓަކައި ޙިމާޔަތްކުރާ ދިރޭތަކެތި؛
()2

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،ނުވަތަ އޭގެ ފަހުންވެސް ،ޙިމާޔަތް
ކޮށްފައިވާ ދިރޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ،ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން ވަކި މަގުސަދެއްގައި
ޙިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ދިރުމެއް؛

()3

ދިރޭތަކެއްޗާއި ،އެ ތަކެތީގެ ޅައެއްޗެއްސާއި ،އޭގެ ބިހާއި ،އޭގެ ބައިތަކާއި،
އޭގެ ބައިތައް ބޭނުން ކޮށްގެން އުފައްދާ ތަކެތި.

(ރ)

"ބެލެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިރޭ ތަކެއްޗަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ

ގެއްލުމަކުން ރަނގަޅުވުމަށް ފަރުވާ ދިނުމަށެވެ)rehabilitation( .
(ބ)

"ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިފައިގެން ގެންގުޅޭ ދިރޭ ތަކެތި ނެގުން"

ނުވަތަ "ތަންފީޛީ

އިދާރާއަށް ނެގުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ
ދިރުމެއް ނުވަތަ އޭގެ ބައެއް ،ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންގުޅޭ ފަރާތެއްގެ އަތުން ތަންފީޛީ

އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށެވެ(confiscation) .
(ޅ)

"އިސްތިހާރުކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް
ކުރުމަށް ކުރާ އިސްތިހާރަށެވެ .ނަމަވެސް ،ދިރޭތަކެއްޗާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން
އިތުރުކުރުމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލުތައް ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް ކުރާ އިސްތިހާރު މީގެ
ތެރެއިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

(ކ)

"ދިރުވައި އާލާކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެ ދިރުމެއްގެ އާބާދީ މަދުވުމުގެ
ސަބަބުން ،އެ ތަކެތީގެ އާބާދީ އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން
އެ ތަކެތި ގެންގުޅުމަށެވެ.

(އ)

"ބައިކެޗް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވަކި އެއްޗެއް ހިފަން އުޅެނިކޮށް ،ނުވަތަ ބާނަން
އުޅެނިކޮށް ،ގަސްތަކާ ނުލައި އެހެން އެއްޗެއް ހިފުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަށެވެ.

(ވ)

"ތަންފީޛީ

އިދާރާ"

ކަމަށް

ކަސްޓަމްސްއަށެވެ.
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ބުނެފައި

އެވަނީ،

ފުލުހުންނާއި،

ސިފައިންނާއި،

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

2021/R-24 :ުގަވާއިދު ނަންބަރ

45 :ުއަދަދ

50 :ްވޮލިއުމ

ި ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ ދިރޭތަކެތ:1 ުޖަދުވަލ
Scientific Name

Common Name

ްދިވެހި ނަނ

#

Reptiles
Eretmochelys imbricata

Hawksbill turtle

ުކަހަނބ

1

Chelonia mydas

Green sea turtle

ާވެލ

2

Lepidochelys olivacea

Olive ridley turtle

ާވާވޮށި ވެލ

3

Dermochelys coriacea

Leatherback turtle

ީމުސިންބ

4

Caretta caretta

Loggerhead turtle

ާބޯބޮޑު ވެލ

5

Melanochelys trijuga thermalis

Black turtle

ުކަންޒު ކަހަނބ

6

ިމަޑ

7

ޭލޯހުދު ގޮހޮރުކ

8

ޭއަޅި ގޮހޮރުކ

9

ޭކުޑަގޮހޮރުކ

10

ޭބޮޑު ގޮހޮރުކ

11

ޭބޯކަޅު ގޮހޮރުކ

12

ޭގޮހޮރުކ

13

Fish
Batoidea (All ray species)

Rays and Skates
Birds

Ichthyaetus leucophthalmus

White-eyed Gull

Chroicocephalus brunnicephalus

Brown-Headed Gull

Larus fuscus heuglini

Heuglin's Gull

Larus cachinnans

Yellow-legged Gull/Caspian
Gull

Chroicocephalus ridibundus

Black-Headed Gull

Ichthyaetus ichthyaetus

Pallas's Gull

Vanellus gregarius

Sociable Lapwing

ިއަނދުން އިލޮޅ

14

Tringa nebularia

Common Greenshank

ިޗޮންޗޮން އިލޮޅ

15

Limosa limosa

Black-Tailed Godwit

ިއެށުންބަ އިލޮޅ

16

Himantopus himantopus

Black-Winged Stilt

ިތޭރަވާ އިލޮޅ

17

Calidris ferruginea

Curlew Sandpiper

ިބޮނޑަނައިލޮޅ

18

Lymnocryptes minimus

Jack Snipe

ިއޮންނަ އިލޮޅ

19

1
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45 :ުއަދަދ

50 :ްވޮލިއުމ

Scientific Name

Common Name

ްދިވެހި ނަނ

#

Tringa stagnatilis

Marsh Sandpiper

ިފުރެއްދި އިލޮޅ

20

Numenius arquata

Eurasian Curlew

ިބޮޑު ބުޅިތުނބ

21

Plegadis falcinellus

Glossy Ibis

ިކަޅު ބުޅިތުނބ

22

Numenius phaeopus

Whimbrel

ިބުޅިތުނބ

23

Circus macrourus

Pallid Harrier

ަހުދު އެހަނޑ

24

Pandion haliaetus

Osprey

ަކުޑަ އެހަނޑ

25

Circus aeruginosus

Western Marsh Harrier

ައެހަނޑ

26

Circus pygargus

Montagu's Harrier

ަވަލު އެހަނޑ

27

Calonectris leucomelas

Streaked Shearwater

ާހޯގުޅ

28

Puffinus lherminieri

Audubon's Shearwater

ާދިވެހި ހޯގުޅ

29

Ardenna carneipes

Flesh-Footed Shearwater

ާމާހޯގުޅ

30

Ardenna pacifica

Wedge-Tailed Shearwater

ާބޮޑު ހޯގުޅ

31

Ardea cinerea

Grey Heron

ާއަޅި މާކަނ

32

Ardea melanocephala

Black Headed Heron

ާނޫ މާކަނ

33

Ardea purpurea

Purple Heron

ާދަނބު މާކަނ

34

Egretta garzetta

Little Egret

ަކުޑަ ލަގަނ

35

Ardea alba

Great Egret

ާލަގަނ

36

Bubulcus ibis

Catlle Egret

ުއިރުވައިހުދ

37

Botaurus stellaris

Great Bittern

ިރަން ރާބޮނދ

38

Ixobrychus cinnamomeus

Cinnamon Bittern

ިކުޑަ ރާބޮނދ

39

Ixobrychus flavicollis

Black Bittern

ިކަޅު ރާބޮނދ

40

Butorides striatus didii phillipsi

Central Maldivian Heron

2

ޭމެދުރާއްޖެތެރ
ިރާބޮނދ

41

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

2021/R-24 :ުގަވާއިދު ނަންބަރ

45 :ުއަދަދ

Scientific Name

Common Name

Nycticorax nycticorax

Black-crowned Night Heron

Ixobrychus sinensis

Yellow Bittern

Egretta gularis

Western Reef Egret

Butorides striatus albidulusi

50 :ްވޮލިއުމ

ްދިވެހި ނަނ

#

ިރާބޮނދ

42

ިދޮންރާބޮނދ

43

ިބޮޑު ރާބޮނދ

44

Maldivian Little Heron

ިދިވެހި ރާބޮނދ

45

Dendrocygna bicolor

Fulvous Whistling Duck

ުރަންމަން ރޭރ

46

Aythya fuligula

Tufted Duck

ުއޮޑި ރޭރ

47

Anas crecca

Common Teal

ުކުރެހި ރޭރ

48

Anas acuta

Northern Pintail

ުއިލިފަތި ރޭރ

49

Spatula clypeata

Northern Shoveler

ުރޭރ

50

Aythya nyroca

Ferruginous Pochard

ުރަތު ރޭރ

51

Anas querquedula

Garganey

ުކަނބުރު ރޭރ

52

Ardeola grayii phillipsi

Maldivian Pond Heron

ިހުވަދޫ ރާބޮނދ

53

Hirundo rustica

Barn Swallow

ެގަސްމަތީ ފޮރިކ

54

Riparia riparia

Sand Martin

ެފޮރިކ

55

Apus pallidus

Pallid Swift

ެކުޑަ ފޮރިކ

56

Apus apus

Common Swift

ެބޮޑު ފޮރިކ

57

Apus affinis

Indian House Swift

ެކަފި ފޮރިކ

58

Delichon urbicum

Northern House Martin

ެރަށްމަތީ ފޮރިކ

59

Motacilla cinerea

Grey Wagtail

ްއަޅި ފެންފޯއ

60

ިދޫނ
ިފެންފޯއް ދޫނ

61

Tree Pipit

ިދޮން ފެންފޯއްދޫނ

62

Red-Throated Pipit

ިމުށި ފެންފޯއްދޫނ

63

Motacilla flava

Western Yellow Wagtail

Anthus trivialis
Anthus cervinus
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Buteo buteo

Common Buzzard

ުކުޑަ ބާޒ

64

Pernis ptilorhyncus

Oriental Honey-Buzzard

ުބޮޑު ބާޒ

65

Elanus caeruleus

Black-winged Kite

ުފިޔަކަޅު ބާޒ

66

Falco tinnunculus

Common Kestrel

ިސުރުމަތ

67

Falco amurensis

Amur Falcon

ިދޮން ސުރުމަތ

68

Falco naumanni

Lesser Kestrel

ިރަތް ސުރުމަތ

69

Falco subbuteo

Eurasian Hobby

ިކުޑަ ސުރުމަތ

70

Merops apiaster

European Bee-eater

ިޅޮސްފަނި ދޫނ

71

Eudynamys scolopacea

Asian Koel

ިދިވެހި ކޮވެލ

72

Fulica atra

Common Coot

ިސަލްވާދޫނ

73

Dromas ardeola

Crab-plover

)ްތޭރަވާ (އަންހެނ

74

ޯމޯޅަލުނބ/
)ް(ފިރިހެނ
Sterna bergii

Great Crested Tern

ިބޮޑުގާދޫނ

75

Phoenicopterus ruber

Greater Flamingo

ިގުޑުގުޑާދޫނ

76

Charadrius hiaticula

Common Ringed Plover

ައަނގޮޓިބޮނޑަނ

77

Sterna hirundo

Common Tern

ަވައްލ

78

Sula leucogaster

Brown Booby

ިކަޅުމާދޫނ

79

Pluvialis fulva

Pacific Golden Plover

ްބިލެތްމާދުށިނ

80

Charadrius leschenaultii

Greater Sand Plover

ަވަލުބޮނޑަނ

81

Pluvialis squatarola

Grey Plover

ާއަލަކ

82

Gelochelidon nilotica

Gull-Billed Tern

ިކަނިފުޅުދޫނ

83

Sterna sumatrana

Black-Naped Tern

ިކިރުދޫނ

84
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Gygis alba

White Tern

Gallinula chloropus
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#

ިދޮންދީނ

85

Common Moorhen

ުކުލީ ކުކުޅ

86

Platalea leucorodia

Eurasian Spoonbill

ިދޭފަތް ދޫނ

87

Passer domesticus

House Sparrow

ިކުރުއްލާ ދޫނ

88

Charadrius alexandrinus

Kentish Plover

ަކިރު ބޮނޑަނ

89

Anous stolidus

Brown Noddy

ަމާރަނގ

90

Onychoprion anaethetus

Bridled Tern

ިވާލ

91

Hydroprogne caspia

Caspian Tern

ިމިޔަރެމު ދޫނ

92

Oceanites oceanicus

Wilson's Storm-petrel

ާކަނޑު ކަނބ

93

Amaurornis phoenicurus
maldivus

Maldivian Water Hen

ިދިވެހި ކަނބިލ

94

Phaethon lepturus

White-Tailed Tropicbird

ިދަނޑިފުޅުދޫނ

95

Fregata minor

Great Frigatebird

ަމާހޯރ

96

Fregata ariel

Lesser Frigatebird

ަހޯރ

97

Thalasseus bengalensis

Lesser Crested Tern

ިއައިންމަތީ ގާދޫނ

98

Pluvialis dominica

Lesser Golden Plover

ްފުނަމާ ދުށިނ

99

Arenaria interpres

Ruddy Turnstone

ިރަތަފައ

100

Sternula saundersi

Saunders's Tern

ިބޮނދުދޫނ

101

Onychoprion fuscatus

Sooty Tern

ުބޭނޑ

102

Pelecanus philippensis

Spot-billed Pelican

ިގިރުނބާ ދޫނ

103

Gallicrex cinerea

Watercock

ުކުޅީ ކުކުޅ

104

Sula dactylatra

Masked Booby

ިހުދުމާދޫނ

105

Chlidonias hybrida

Whiskered Tern

ިވަޅޯދޫނ

106

Sula sula

Red-footed Booby

ިމާދޫނ

107
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Sterna dougallii

Roseate Tern

Charadrius mongolus

Lesser Sand Plover

Anous tenuirostris

Lesser Noddy

Dendrocygna javanica
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#

ަވައްލ

108

ަކުޑަ ބޮނޑަނ

109

ިކުރަނގ

110

Lesser Whistling Duck

ުރޭރ

111

Nettapus coromandelianus

Cotton Teal

ުރޭރ

112

Phoenicopterus roseus

Greater Flamingo

ިގުޑުގުޑާދޫނ

113

Streptopelia turtur

European Turtle Dove

ުކޮތަރ

114

Streptopelia orientalis

Oriental Turtle Dove

ުކޮތަރ

115

Spilopelia suratensis

Western Spotted Dove

ުކޮތަރ

116

Phaethon aethereus

Red-billed Tropicbird

ިދަނޑިފުޅުދޫނ

117

Phaethon rubricauda

Red-tailed Tropicbird

ިދަނޑިފުޅުދޫނ

118

Caprimulgus indicus

Jungle Nightjar

Hirundapus caudacutus

White-throated Needletail

ެފޮރިކ

120

Aerodramus unicolor

Indian Swiftlet

ެފޮރިކ

121

Apus pacificus

Pacific Swift

ެފޮރިކ

122

Clamator coromandus

Chestnut-winged Cuckoo

ާފުއްގަހުގުރ

123

Cacomantis passerinus

Grey-bellied Cuckoo

ާފުއްގަހުގުރ

124

Cuculus micropterus

Indian Cuckoo

ާފުއްގަހުގުރ

125

Cuculus canorus

Common Cuckoo

ާފުއްގަހުގުރ

126

Pelagodroma marina

White-faced Storm-petrel

ާކަނޑު ކަނބ

127

Fregetta sp.

Storm-petrel

ާކަނޑު ކަނބ

128

Hydrobates castro

Band-rumped Storm-petrel

ާކަނޑު ކަނބ

129

Hydrobates leucorhous

Leach's Storm-petrel

ާކަނޑު ކަނބ

130
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Hydrobates monorhis

Swinhoe's Storm-petrel

ާކަނޑު ކަނބ

131

Ardenna tenuirostris

Short-tailed Shearwater

ާހޯގުޅ

132

Ardenna grisea

Sooty Shearwater

ާހޯގުޅ

133

Puffinus persicus

Persian Shearwater

ާހޯގުޅ

134

Bulweria bulwerii

Bulwer's Petrel

ާހޯގުޅ

135

Bulweria fallax

Jouanin's Petrel

ާހޯގުޅ

136

Pelecanus onocrotalus

Great White Pelican

ިގިރުނބާ ދޫނ

137

Butorides striata chloriceps

Little Heron

ިރާބޮނދ

138

Ardeola grayii grayii

Indian Pond Heron

ިރާބޮނދ

139

Ardea intermedia

Intermediate Egret

ަލަގަނ

140

Threskiornis melanocephalus

Black-headed Ibis

ިބޯކަޅު ބުޅިތުނބ

141

Papasula abbotti

Abbott's Booby

ިމާދޫނ

142

Phalacrocorax fuscicollis

Indian Cormorant

ިފީނާ ދޫނ

143

Anhinga melanogaster

Oriental Darter

ިދިގު ފީނި ދޫނ

144

Haematopus ostralegus

Eurasian Oystercatcher

Charadrius dubius

Little Ringed Plover

ަބޮނޑަނ

146

Charadrius asiaticus

Caspian Plover

ަބޮނޑަނ

147

Limosa lapponica

Bar-tailed Godwit

ިއިލޮޅ

148

Calidris pugnax

Ruff

149

Calidris temminckii

Temminck's Stint

150

Calidris subminuta

Long-toed Stint

151

Calidris alba

Sanderling

152

Calidris alpina

Dunlin

153
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Calidris minuta

Little Stint

Gallinago stenura

Pintail Snipe

ިދުށިން އިލޮޅ

155

Gallinago megala

Swinhoe's Snipe

ިދުށިން އިލޮޅ

156

Gallinago gallinago

Common Snipe

ިއޮންނަ އިލޮޅ

157

Xenus cinereus

Terek Sandpiper

Actitis hypoleucos

Common Sandpiper

Tringa ochropus

Green Sandpiper

160

Tringa erythropus

Spotted Redshank

161

Tringa totanus

Common Redshank

ިރަތަފައި އިލޮޅ

162

Tringa glareola

Wood Sandpiper

ިފިނދަން އިލޮޅ

163

Phalaropus sp.

Phalarope

164

Glareola pratincola

Collared Pratincole

165

Glareola maldivarum

Oriental Pratincole

Stercorarius longicaudus

Long-tailed Skua

167

Stercorarius parasiticus

Arctic Skua

168

Stercorarius pomarinus

Pomarine Skua

169

Stercorarius maccormicki

South Polar Skua

ިކުކުޅު މާދޫނ

170

Stercorarius antarcticus

Brown Skua

ިކުކުޅު މާދޫނ

171

Ichthyaetus hemprichii

Sooty Gull

ެގޮހޮރުކ

172

Larus fuscus barabensis

Steppe Gull

ެގޮހޮރުކ

173

Sternula albifrons

Little Tern

ިބޮނދު ދޫނ

174

Chlidonias leucopterus

White-winged Tern

ިކިރު ދޫނ

175

Sterna repressa

White-cheeked Tern

ިވަޅޯދޫނ

176
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Thalasseus sandvicensis

Sandwich Tern

Pernis sp.

Honey Buzzard

Haliastur indus

Brahminy Kite

179

Milvus migrans

Black Kite

180

Buteo sp.

Buzzard

Otus brucei

177
ުމާމުއި ބާޒ

178

ުބާޒ

181

Pallid Scops Owl

ުބަކަމޫނ

182

Asio flammeus

Short-eared Owl

ުބަކަމޫނ

183

Upupa epops

Common Hoopoe

ިފުނާގަނޑު ދޫނ

184

Merops philippinus

Blue-tailed Bee-eater

ިޅޮސްފަނިދޫނ

185

Merops persicus

Blue-cheeked Bee-eater

ިޅޮސްފަނިދޫނ

186

Coracias benghalensis

Indian Roller

187

Coracias garrulus

European Roller

188

Alcedo atthis

Common Kingfisher

Falco severus

Oriental Hobby

Falco peregrinus

Peregrine Falcon

Coracina macei

Indian Cuckooshrike

192

Oriolus kundoo

Indian Golden Oriole

193

Artamus fuscus

Ashy Woodswallow

194

Lanius cristatus

Brown Shrike

195

Lanius phoenicuroides

Red-tailed Shrike

196

Lanius schach

Long-tailed Shrike

197

Terpsiphone paradisi

Indian Paradise-flycatcher

198

Dendronanthus indicus

Forest Wagtail

199
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189

ިސުރުމަތ

190

ިބޮޑު ސުރުމަތ
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Motacilla citreola

Citrine Wagtail

Motacilla alba

White Wagtail

Carpodacus erythrinus

Common Rosefinch

202

Emberiza hortulana

Ortolan Bunting

203

Calandrella dukhunensis

Sykes's Short-toed Lark

204

Petrochelidon fluvicola

Streak-throated Swallow

205

Cecropis daurica

Red-rumped Swallow

206

Riparia chinensis

Grey-throated Martin

Sturnus vulgaris

Common Starling

208

Pastor roseus

Rosy Starling

209

Saxicoloides fulicatus

Indian Robin

210

Oenanthe oenanthe

Northern Wheatear

211

Oenanthe isabellina

Isabelline Wheatear

212

Oenanthe pleschanka

Pied Wheatear

213

Turdus obscurus

Eyebrowed Thrush

214

10
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ިދޫނ
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ެފޮރިކ

200
201
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ްހުށަހަޅާ ހުއްދައިގެ ބާވަތ

PERMIT TYPE

Cultural/ Heritage
ިނވަތަ ދިވެހ
ު ަސަޤާފީ ތަރިކ

[

]

ިމށް ޓަކައ
ަ ުމހެއްޓ
ެ ެތަރިކަ ދ

02
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ު ްމށ
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ީ ީތަޢުލ

]
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ނ
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ި ެއެހ

[
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ް ުހޭލ

if Other, please
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ަ ނ
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[
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]

Renew Permit

[

ނ
ް ުހުއްދަ އައުކުރ

Previous Permit No:

]→

ުނބަރ
ް ނ
ަ ެކުރީގެ ހުއްދައިގ

ުހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ

APPLICANT INFORMATION

Individuals
ްމއްލަ ފަރާތްތައ
ި ައ
Full Name:
ނ
ް ނ
ަ މ
ަ ަފުރިހ

[

]

Others
ނ
ް ެނހ
ި ެއެހ

[

Contact no:

]

………….……………………………………………..

ުނބަރ
ް ނ
ަ ނ
ު ޯނ ފ
ެ ޭގުޅ

………………………………………...…………………..

Permanent Address:
ްމ އެޑްރެސ
ީ ިދާއ

……………………………………

.................................................................................

ID/Passport no:

………………………….……………………..

ުނބަރ
ް ނ
ަ ްޕާސްޕޯޓ/ުކާޑ.އ.ރ.ދ
Email Address:

.......................…….................................................

ްމއިލް އެޑްރެސ
ެ ީއ

Organisation Name:
ނ
ް ނ
ަ ެމޢިއްޔާގ
ް ޖ
ަ

....................................................................................................................................... ....................................................…..........

Registration No: (for
NGO/Organisation):

......................................................................................................

:ުނބަރ
ް ނ
ަ ީޖސްޓަރ
ި ަމޢިއްޔާގެ ރ
ް ޖ
ަ

04

ުއަތޮޅ

ނ
ް ނ
ަ މ
ަ ަފުރިހ

……………………………………………………………

ID/Passport no:
ުނބަރ
ް ނ
ަ ްޕާސްޕޯޓ/ުކާޑ.އ.ރ.ދ
Address:
Atoll:

…..…………………………………………

Contact no:
ުނބަރ
ް ނ
ަ ނ
ު ޯނ ފ
ެ ޭގުޅ
Stamp and signature

……………………………………………………………

ްއެޑްރެސ

…………..…….

Email Address:
ްމއިލް އެޑްރެސ
ެ ީއ

Island:
ްރަށ

..........

Island:
ްރަށ

.....................................

ްޒިންމާވާ ފަރާތ

RESPONSIBLE PERSON/ PARTY

Full Name:

ުއަތޮޅ

Atoll:

…………………………………..

………………………………………………..………

Page 1 of 2

…………………...……………………………………

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ
05

2021/R-24 :ުގަވާއިދު ނަންބަރ

50 :ްވޮލިއުމ
ުތަފުސީލ

DETAILS

Please include details of the permit including which species/ part, details
of methodology if applicable, location details of display or exhibition and
any other details you wish to provide. If additional space is required,
please indicate in the space provided below and attach the summary in
additional pages when submitting this application.
[

06

45 :ުއަދަދ

ި ތަކެތ،ި ހުއްދައަށް އެދޭ ހާލަތާ ގުޅޭ ތަފުސީލާއ،ިމތާއ
ާ ޫމޢުލ
ަ ެ ބައިތަކުގ/ިހުއްދައަށް އެދޭ ދިރޭތަކެތ
.ްމތެއ
ާ ޫމޢުލ
ަ ެ އ،ަނމ
ަ ާނވ
ް ނ
ު ޭނ ބ
ް ނ
ަ މ
ަ ިމތު ހ
ަ ޫމޢުލ
ަ ުމ ގުޅޭ އިތުރ
ާ ަމކ
ި ،ިމތާއ
ާ ޫމޢުލ
ަ ެނގ
ު ަބަހައްޓާ ތ
ި އިތުރު ސަފުހާއެއްގައި އެބައ،ަނމ
ަ ާނކުރ
ް ނ
ު ޭމށް އިތުރު ސަފުހާ ބ
ަ ުމ ޚުލާޞާ ތައްޔާރު ކުރ
ި
.ެނ ފާހަގަކުރާށެވ
ް ަނގައި އެކ
ު ަމތ
ި ،ިމކޮށްފައ
ަ ަފުރިހ
]

ުހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރ

APPLICATANT DECLARATION

I hereby declare that the information given in this form is true, to best of my
knowledge. I have read and thoroughly understood the “Protected Species
Regulation”. I am aware of the penalties for offences, with respect to the regulation
and take full responsibility for any breach by our team members.

ީ "ޤުދުރަތ،ް އަހުރެނ.ެމތެވ
ާ ޫމޢުލ
ަ ަމތަކީ ޞައްޙ
ާ ޫމޢުލ
ަ ާނ ދީފައިވ
ް ެމގައި އަހުރ
ު ޯމ ފ
ި
ޭމޔަތްކުރާ ދިރޭތަކެއްޗާ ބެހ
ާ ިނވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ޙ
ު
ިގޮތުގައ
ްމލުތައ
ަ ަމށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢ
ަ ުމލުކުރ
ަ ަގަވާއިދު" ގައި ޢ
ުމށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅ
ަ ުމ އެޅ
ަ ނ
ަ ޖ
ެ ް އެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއ،ެމށް އެއްބަސްވ
ަ ުބެހެއްޓ
ްމލުތަކަށ
ަ ަނގެ ޢ
ް ުނބަރ
ް މ
ެ ެމގ
ު ީނގެ ޓ
ް ެ އަހުރ،ްމށް ޤަބޫލުކޮށ
ަ ަނ ކ
ެ ޭމދު އެޅ
ެ ނ
ާ ނ
ް ެއަހުރ
.ެމވ
ެ ަމ އުފުލ
ާ ނ
ް ިމއަށް ޒ
ަ ަފުރިހ

Full Name
ނ
ް ނ
ަ މ
ަ ަފުރިހ
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……………………………………………..

Signature
ިސޮއ

…………………………………

DOCUMENTARY EVIDENCE (please ensure all applicable
documents are provided, if not the application will be rejected)

Date
ުތާރީޚ

…………………………….

ޭފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް (މި ފޯމާއެކު ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހ
ް ފޯމު ރިޖެކްޓ،ަ ލިޔުންތައް ހަމަނުވާނަމ.ެލިޔުންތައް ހަމަކަން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވ
.ެކުރެވޭނެއެވ

1. Copies of Identiﬁcation Card/Passport (Applicant, team members and person
responsible)

[

2. Copy of business visa (for foreigners)

[

]

3. Copy of Registration Certiﬁcate (NGO/Organisation)

)ްނށ
ަ ނ
ް ީނސް ވިސާގެ ކޮޕީ (ބިދޭސ
ަ ް ބިޒ.2

[

]

4. Details (if applicable)

ީޖސްޓަރީގެ ކޮޕ
ި ަމޢިއްޔާގެ ރ
ް ޖ
ަ .3

[

]

)ަނމ
ަ ާނވ
ް ނ
ު ޭ ތަފުސީލު (ބ4

08

]

ީ ކާޑުގެ ކޮޕ.އ.ރ.މގެ ދ
ު ީ ޓ،ިމވާ ފަރާތާއ
ާ ނ
ް ި ޒ،ިމ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއ
ު ޯ ފ.1
ީނވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕ
ު

ް ޝަރުޠުތައ،ިފޯމު ހުށަހެޅުމާއ

SUBMISSION

1. The completed form with relevant supporting documents, shall be submitted to
EPA between 8:00 - 12:00 and 13:00 - 14:00, on government working days to
EPA reception or emailed to erc@epa.gov.mv

،ުނތަކާއެކ
ް ުމއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔ
ާ ޯ ފ،ިމކޮށްފައ
ަ ަމތު ފުރިހ
ާ ޫމޢުލ
ަ ާމގައިވ
ު ޯ ފ.1
ި އަށް އަދ12:00 ނ
ް ި އ8:00 ެމ ދުވަހެއްގ
ެ ނ
ް ޮނ ކ
ް ނ
ޫ ުނދ
ް ަސަރުކާރު ބ
ަނވަތ
ު

ްނޓަރަށ
ް ުކައ

ެގ.ޭއ.ީޕ.ީއ

ްއަށ

14:00

ނ
ް ިއ

13:00

.ެނއެވ
ެ ޭނ ހުށަހެޅ
ް ިމއިލްގެ ޒަރީޢާއ
ެ ީ އަށް އerc@epa.gov.mv
2. The form shall be submitted three weeks prior to the date of commencement of
the Research/Rehabilitation work.

މ
ު ޯނ ފ
ް ިނ ހަފުތާގެ ކުރ
ް ިމގެ ތ
ު ުމސައްކަތް ފެށ
ަ ެނގ
ް ަނވަތަ ރިހިބިލިޓޭޝ
ު ެ ރިސަރޗްގ.2

3. Permit will not be issued for incomplete forms as well as forms with false
information

ްމތައ
ު ޯނ ފ
ޭ މ
ެ ިމތު ހ
ާ ޫމޢުލ
ަ ނ
ް ނ
ޫ ަ ޞައްޙ،ިމއ
ާ ޯނވާ ފ
ު މ
ަ ަމތު ފުރިހ
ާ ޫމޢުލ
ަ .3

Environmental Protection Agency
Green Building (3rd Floor),
Han’dhuvaree Hin’gun, 20392, Male’,
Republic of Maldives

.ެނއެވ
ެ ާނވ
ް ަހުށަހަޅ

secretariat@epa.gov.mv
+960 333 5949
+960 333 5953
www.epa.gov.mv

.ެނއެވ
ެ ާބާޠިލުވ
ީއެންވަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ
،)ާ ވަނަ ފަންގިފިލ3( ބލްޑިންގ
ި ްގްރީނ
ެ މާލ،20392 ،ްހަނދުވަރީ ހިނގުނ
ެދިވެހިރާއްޖ

Page 2 of 2

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

2021/R-24 :ުގަވާއިދު ނަންބަރ

45 :ުއަދަދ

50 :ްވޮލިއުމ

ް ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރުންތަކުގެ ރިސަރޗް ކުރުމަށ:3 ުޖަދުވަލ
ުއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމ

`
ީއެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސ

Environmental Protection Agency
Male’,
Maldives

،ެމާލ
.ެދިވެހިރާއްޖ

ުޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީ ޢީ ގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރުންތަކުގެ ރިސަރޗް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމ
PROTECTED SPECIES RESEARCH APPLICATION FORM
.ެ ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަޖަހާށެވ.ެސާފުވާނޭހެން ކަޅުކުލައިގެ ދެލިން ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލިން މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާށެވ
Complete the application form clearly using “BLOCK LETTERS” and “BLUE/BLACK INK” only. Tick appropriately where required.
01

New Permit

[

ައައު ހުއްދ

02

ްހުށަހަޅާ ހުއްދައިގެ ބާވަތ

APPLICATION TYPE
]

Renew Permit

[

ނ
ް ުހުއްދަ އައުކުރ

]→

Previous Permit No:
ުނބަރ
ް ނ
ަ ެކުރީގެ ހުއްދައިގ

ުހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ

APPLICANT INFORMATION

Individuals
ްމއްލަ ފަރާތްތައ
ި ައ
Full Name:
ނ
ް ނ
ަ މ
ަ ަފުރިހ

[

]

Others
ނ
ް ެނހ
ި ެއެހ

[

Contact no:

]

.................................................................................

Organisation Name:
ނ
ް ނ
ަ ެމޢިއްޔާގ
ް ޖ
ަ

ID/Passport no:
Email Address:

03

................................................................................................................................ ....................................................…..........

......................................................................................................

ުއަތޮޅ

ުނބަރ
ް ނ
ަ ްޕާސްޕޯޓ/ުކާޑ.އ.ރ.ދ
Address:

…..…………………………………………

Contact no:
ުނބަރ
ް ނ
ަ ނ
ު ޯނ ފ
ެ ޭގުޅ
Stamp and signature

……………………………………………………………

ްއެޑްރެސ

…………..…….

Island:
ްރަށ

…………………………………..

Email Address:
ްމއިލް އެޑްރެސ
ެ ީއ

..........

Island:
ްރަށ

.....................................

ްޒިންމާވާ ފަރާތ

……………………………………………………………

ID/Passport no:

ުއަތޮޅ

Atoll:

RESPONSIBLE PERSON/ PARTY

ނ
ް ނ
ަ މ
ަ ަފުރިހ

Atoll:

.......................…….................................................

ްމއިލް އެޑްރެސ
ެ ީއ

:ުނބަރ
ް ނ
ަ ީޖސްޓަރ
ި ަމޢިއްޔާގެ ރ
ް ޖ
ަ

Full Name:

………………………….……………………..

ުނބަރ
ް ނ
ަ ްޕާސްޕޯޓ/ުކާޑ.އ.ރ.ދ

Registration No: (for
NGO/Organisation):

………….……………………………………………..

ުނބަރ
ް ނ
ަ ނ
ު ޯނ ފ
ެ ޭގުޅ

………………………………………...…………………..

Permanent Address:
ްމ އެޑްރެސ
ީ ިދާއ

……………………………………

………………………………………………..………

Page 1 of 2

…………………...……………………………………

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ
04

2021/R-24 :ުގަވާއިދު ނަންބަރ

45 :ުއަދަދ

50 :ްވޮލިއުމ

)ްދިރާސާގެ ތަފުސީލު (ހަމައެކަނި ރިސަރޗް އެޕްލިކޭޝަނަށ

RESEARCH DESCRIPTION (for research application
only)

:ނ
ް ނ
ަ ެދިރާސާގ

Research Name:

..…………………………………..……………………………..……………………………..……………………………..……………………………
Research Summary:
In this summary, please mention the objective of the research, the research
area, laboratory and field methodologies, full name, ID Card/ passport
number, and area of contribution of the team members, social,
environmental and scientific benefits and impacts of conducting this
research. If additional space is required, please indicate in the space
provided below and attach the summary in additional pages when
submitting this application.

:ާދިރާސާގެ ޚުލާޞ
ި ލެބޯޓަރީއާއި ފީލްޑުގައ،ި ދިރާސާކުރާ ސަރަޙައްދާއ،ިމގުސަދާއ
ަ ެމޝްރޫޢުގ
ަ ާ ދިރާސ،ިމ ޚުލާޞާގައ
ި
ުޕާސްޕޯޓ/ުނބަރ
ް ނ
ަ ުކާޑ.އ.ރ. ދ،ިމއ
ާ ނ
ަ މ
ަ ަނގެ ފުރިހ
ް ި ދިރާސާގެ ބައިވެރ،ިޖއާއ
ީ ޮމތޮޑޮލ
ެ ާކުރ
ެނސްގ
ް ިނ ސައ
ް ިމ ދިރާސާއ
ި ،ިނޓްރިބިއުޓްކުރާ ގޮތާއ
ް ޮ ދިރާސާއަށް އެ ބައިވެރިޔަކު ކ،ިނބަރާއ
ް ނ
ަ
ާމ ޚުލާޞ
ި .ެނއެވ
ެ ާނވ
ް ނ
ަ މ
ަ ިނ ހ
ް ުނ ފައިދާއާއި ގެއްލ
ެ ާމޢަށް ކުރ
ަ ަޖތ
ު މ
ު ިމވެށްޓާއ
ާ ިދާއިރާއާއި ތ
ިމކޮށްފައ
ަ ަ އިތުރު ސަފުހާއެއްގައި އެބައި ފުރިހ،ަނމ
ަ ާނކުރ
ް ނ
ު ޭމށް އިތުރު ސަފުހާ ބ
ަ ުތައްޔާރު ކުރ
.ެނ ފާހަގަކުރާށެވ
ް ަނގައި އެކ
ު ަމ ތ
ި

[
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ުހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރ

APPLICANT DECLARATION

I hereby declare that the information given in this form is true, to best of
my knowledge. I have read and thoroughly understood the “Protected
Species Regulation”. I am aware of the penalties for offences, with respect
to the regulation and take full responsibility for any breach by our team
members.
Full Name:
ނ
ް ނ
ަ މ
ަ ަފުރިހ

06

]

……………………………………………..

ި "ޤުދުރަތީ ގޮތުގައ،ް އަހުރެނ.ެމތެވ
ާ ޫމޢުލ
ަ ަމތަކީ ޞައްޙ
ާ ޫމޢުލ
ަ ާނ ދީފައިވ
ް ެމގައި އަހުރ
ު ޯމ ފ
ި
ްމށ
ަ ުމލުކުރ
ަ ަމޔަތްކުރާ ދިރޭތަކެއްޗާ ބެހޭ ގަވާއިދު" ގައި ޢ
ާ ިނވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ޙ
ު
ާ އެ ގަވާއިދ،ެމށް އެއްބަސްވ
ަ ުމލުތައް ބެހެއްޓ
ަ ަކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢ
،ްމށް ޤަބޫލުކޮށ
ަ ަނކ
ެ ޭމދު އެޅ
ެ ނ
ާ ނ
ް ެނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅު އަހުރ
ް ަމ އަޅ
ަ ނ
ަ ޖ
ެ ްޚިލާފުވެއ
.ެމވ
ެ ަމ އުފުލ
ާ ނ
ް ިމއަށް ޒ
ަ ަމލުތަކަށް ފުރިހ
ަ ަނގެ ޢ
ް ުނބަރ
ް މ
ެ ެމގ
ު ީނގެ ޓ
ް ެއަހުރ
Date
………………………………… ުތާރީޚ
………………………….

Signature
ިސޮއ

ްފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް (މި ފޯމާއެކު ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައ

DOCUMENTARY EVIDENCE (please ensure all
applicable documents are provided, if not the
application will be rejected)

.ެ ފޯމު ރިޖެކްޓް ކުރެވޭނެއެވ،ަ ލިޔުންތައް ހަމަނުވާނަމ.ެހަމަކަން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވ

1. Copies of Identiﬁcation Card/Passport (Applicant, team members and
person responsible)

[

]

ަނވަތ
ު ީ ކާޑުގެ ކޮޕ.އ.ރ.މގެ ދ
ު ީ ޓ،ިމވާ ފަރާތާއ
ާ ނ
ް ި ޒ،ިމ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއ
ު ޯ ފ.1

2. Copy of business visa (for foreigners)

[

]

)ްނށ
ަ ނ
ް ީނސް ވިސާގެ ކޮޕީ (ބިދޭސ
ަ ް ބިޒ.2

3. Copy of Registration Certiﬁcate (NGO/Organisation)

[

]

ީޖސްޓަރީގެ ކޮޕ
ި ަމޢިއްޔާގެ ރ
ް ޖ
ަ .3

4. For renewal of research, a copy of research findings/output

[

]

ީނތަކުގެ ކޮޕ
ް ު ރިސަރޗުގެ ހޯދ،ަނމ
ަ ާމށް ހުށަހަޅ
ަ ު ހުއްދަ އައުކުރ.4

5. Research proposal

[

]

ް ރިސަރޗް ޕްރޮޕޯޒަލ.5

07

ީޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕ

ް ޝަރުޠުތައ،ިފޯމު ހުށަހެޅުމާއ

SUBMISSION

1. The completed form with relevant supporting documents, shall be submitted to
EPA between 8:00 - 12:00 and 13:00 - 14:00, on government working days to
EPA reception or emailed to erc@epa.gov.mv

،ުނތަކާއެކ
ް ުމއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔ
ާ ޯ ފ،ިމކޮށްފައ
ަ ަމތު ފުރިހ
ާ ޫމޢުލ
ަ
ާމގައިވ
ު ޯ ފ.1
ި އަށް އަދ12:00 ނ
ް ި އ8:00 ެމ ދުވަހެއްގ
ެ ނ
ް ޮނ ކ
ް ނ
ޫ ުނދ
ް ަސަރުކާރު ބ
ަނވަތ
ު

ްނޓަރަށ
ް ުކައ

ެގ.ޭއ.ީޕ.ީއ

ްއަށ

14:00

ނ
ް ިއ

13:00

.ެނއެވ
ެ ޭނ ހުށަހެޅ
ް ިމއިލްގެ ޒަރީޢާއ
ެ ީ އަށް އerc@epa.gov.mv
2. The form shall be submitted three weeks prior to the date of commencement of
the Research/Rehabilitation work.

މ
ު ޯނ ފ
ް ިނ ހަފުތާގެ ކުރ
ް ިމގެ ތ
ު ުމސައްކަތް ފެށ
ަ ެނގ
ް ަނވަތަ ރިހެބިލިޓޭޝ
ު ް ރިސަރޗ.2

3. Permit will not be issued for incomplete forms as well as forms with false
information.

ްމތައ
ު ޯނ ފ
ޭ މ
ެ ިމތު ހ
ާ ޫމޢުލ
ަ ނ
ް ނ
ޫ
ަ ޞައްޙ،ިމއ
ާ ޯނވާ ފ
ު މ
ަ ަމތު ފުރިހ
ާ ޫމޢުލ
ަ .3

Environmental Protection Agency
Green Building (3rd Floor),
Han’dhuvaree Hin’gun, 20392 Male’,
Republic of Maldives

.ެނއެވ
ެ ާނވ
ް ަހުށަހަޅ

secretariat@epa.gov.mv
+960 333 5949
+960 333 5953
www.epa.gov.mv

.ެނއެވ
ެ ާބާޠިލުވ
ީއެންވަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ
،)ާ ވަނަ ފަންގިފިލ3( ބލްޑިންގ
ި ްގްރީނ
ެ މާލ،20392 ،ްހަނދުވަރީ ހިނގުނ
ެދިވެހިރާއްޖ
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ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

2021/R-24 :ުގަވާއިދު ނަންބަރ

45 :ުއަދަދ

50 :ްވޮލިއުމ

ު ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ ދިރޭ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށް ސެންޓަރ:4 ުޖަދުވަލ
ުރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމ

`
ީއެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސ

Environmental Protection Agency
Male’,
Maldives

،ެމާލ
.ެދިވެހިރާއްޖ

ުޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ ދިރޭ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށް ސެންޓަރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމ
PROTECTED SPECIES REHABILITATION CENTER APPLICATION FORM
.ެ ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަޖަހާށެވ.ެސާފުވާނޭހެން ކަޅުކުލައިގެ ދެލިން ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލިން މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާށެވ
Complete the application form clearly using “BLOCK LETTERS” and “BLUE/BLACK INK” only. Tick appropriately where required.
01

New Permit

[

ައައު ހުއްދ

02

ްހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ބާވަތ

APPLICATION TYPE
]

Renew Permit

[

ނ
ް ުހުއްދަ އައުކުރ

]→

Previous Permit No:
ުނބަރ
ް ނ
ަ ެކުރީގެ ހުއްދައިގ

ުހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ

APPLICANT INFORMATION

Individuals
ްމއްލަ ފަރާތްތައ
ި ައ

[

]

Others
ނ
ް ެނހ
ި ެއެހ

……………………………………

[

Contact no:

]

ުނބަރ
ް ނ
ަ ނ
ު ޯނ ފ
ެ ޭގުޅ

Full Name:

………….……………………………………………..

ID/Passport no:

ނ
ް ނ
ަ މ
ަ ަފުރިހ

………………………………………...…………………..
Permanent Address:
ްމ އެޑްރެސ
ީ ިދާއ
.................................................................................

ުނބަރ
ް ނ
ަ ްޕާސްޕޯޓ/ުކާޑ.އ.ރ.ދ

………………………….……………………..

Email Address:
ްމއިލް އެޑްރެސ
ެ ީއ

.......................…….................................................

Organisation Name:
ނ
ް ނ
ަ ެމޢިއްޔާގ
ް ޖ
ަ

....................................................................................................................................... ....................................................…..........
Registration No: (for NGO/Organisation(:
Atoll:
Island:
:ުނބަރ
ް ނ
ަ ީޖސްޓަރ
ި ަމޢިއްޔާގެ ރ
ް ޖ
ަ
......................................................................... ުއަތޮޅ
.......... ްރަށ
.....................................

03

Full Name:
ނ
ް ނ
ަ މ
ަ ަފުރިހ

……………………………………………………………

ID/Passport no:
ުނބަރ
ް ނ
ަ ްޕާސްޕޯޓ/ުކާޑ.އ.ރ.ދ
Address:

ުއަތޮޅ

…..…………………………………………

Contact no:
ުނބަރ
ް ނ
ަ ނ
ު ޯނ ފ
ެ ޭގުޅ
Stamp and signature

……………………………………………………………

ްއެޑްރެސ
Atoll:

ްޒިންމާވާ ފަރާތ

RESPONSIBLE PERSON/ PARTY

…………..…….

Island:
ްރަށ

…………………………………..

Email Address:
ްމއިލް އެޑްރެސ
ެ ީއ

………………………………………………..………

Page 1 of 2

…………………...……………………………………

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ
04

2021/R-24 :ުގަވާއިދު ނަންބަރ

45 :ުއަދަދ

50 :ްވޮލިއުމ
ުރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ތަފުސީލ

REHABILITATION DETAILS

Name of the Rehabilitation Centre:
ނ
ް ނ
ަ ެނޓަރުގ
ް ެނ ސ
ް ަރިހިބިލިޓޭޝ
Address:

……………………………………………………………………………………………………………………
Atoll:
Island:
………………………………………………
…………….………………
……………………….…………
ްރަށ
ުއަތޮޅ

ް ެއެޑްރ
ސ
Species requesting to rehabilitate (common name and scientific name
)ްނނ
ަ ްނޓިފިކ
ް ި ސައ،ިމއ
ާ ނ
ަ ާމކޮށް ކިޔ
ު ނ
ް ާމގެ ބާވަތް (އ
ު ުމށް ހުށަހަޅާ ދިރ
ަ ުބެލެހެއްޓ

……………………………………………………….…….………………

Rehabilitation summary:
In this summary, please mention the area of the Centre, area where
individual species will be kept, facilities and services available, staff
capacity and qualification and experience of staff attending species. If
additional space is required, please indicate in the space provided below
and attach the summary in additional pages when submitting this
application.

:ާނގެ ޚުލާޞ
ް ަރިހެބިލިޓޭޝ
ްމށ
ަ ުނ ބެލެހެއްޓ
ް ިމއް ވަކ
ެ ުމ ދިރ
ެ ނ
ް ޮ ކ،ިނއ
ާ މ
ި ުނޓަރުގެ ބޮޑ
ް ެނ ސ
ް ަ ރިހެބިލިޓޭޝ،ިމ ޚުލާޞާގައ
ި
ނ
ޭ މ
ެ ިނޓަރުގައި ހ
ް ެ ސ،ިމތްތަކާއ
ަ ުނ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދ
ް ުނޓަރ
ް ެ ސ،ިނއ
ާ މ
ި ުބަހައްޓާ ސަރަޙައްދުގެ ބޮޑ
،ިނގެ އަދަދާއ
ް ުމވައްޒަފ
ު ިނޓަރުގައި ތިބ
ް ެމށް ޓަކައި ސ
ަ ުނތައް ބެލެހެއްޓ
ް ު އެ ދިރ،ިފެސިލިޓީތަކާއ
ާމށް އިތުރު ސަފުހ
ަ ުމ ޚުލާޞާ ތައްޔާރު ކުރ
ި .ެނއެވ
ެ ާނވ
ް ނ
ަ މ
ަ ިޖރިބާ ހ
ު ަމއި ތ
ާ ީނގެ ތަޢުލ
ް ުމވައްޒަފ
ު
.ެނ ފާހަގަކުރާށެވ
ް ަނގައި އެކ
ު ަމ ތ
ި ިމކޮށްފައ
ަ ަ އިތުރު ސަފުހާއެއްގައި އެ ބައި ފުރިހ،ަނމ
ަ ާނކުރ
ް ނ
ު ޭބ

[
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ުހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރ

APPLICANT DECLARATION

I hereby declare that the information given in this form is true, to best of
my knowledge. I have read and thoroughly understood the “Protected
Species Regulation”. I am aware of the penalties for offences, with respect
to the regulation and take full responsibility for any breach by our team
members.
Full Name:
ނ
ް ނ
ަ މ
ަ ަފުރިހ
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……………………………………………..

Signature
ިސޮއ

DOCUMENTARY EVIDENCE (please ensure all
applicable documents are provided, if not the application
will be rejected)

ި "ޤުދުރަތީ ގޮތުގައ،ް އަހުރެނ.ެމތެވ
ާ ޫމޢުލ
ަ ަމތަކީ ޞައްޙ
ާ ޫމޢުލ
ަ ާނ ދީފައިވ
ް ެމގައި އަހުރ
ު ޯމ ފ
ި
ްމށ
ަ ުމލުކުރ
ަ ަމޔަތްކުރާ ދިރޭތަކެއްޗާ ބެހޭ ގަވާއިދު" ގައި ޢ
ާ ިނވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ޙ
ު
ާ އެ ގަވާއިދ،ެމށް އެއްބަސްވ
ަ ުމލުތައް ބެހެއްޓ
ަ ަކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢ
،ްމށް ޤަބޫލުކޮށ
ަ ަނކ
ެ ޭމދު އެޅ
ެ ނ
ާ ނ
ް ެނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅު އަހުރ
ް ަމ އަޅ
ަ ނ
ަ ޖ
ެ ްޚިލާފުވެއ
.ެމވ
ެ ަމ އުފުލ
ާ ނ
ް ިމއަށް ޒ
ަ ަމލުތަކަށް ފުރިހ
ަ ަނގެ ޢ
ް ުނބަރ
ް މ
ެ ެމގ
ު ީނގެ ޓ
ް ެއަހުރ
Date
………………………………… ުތާރީޚ
………………………….

ްފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް (މި ފޯމާއެކު ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައ
(.ެ ފޯމު ރިޖެކްޓް ކުރެވޭނެއެވ،ަ ލިޔުންތައް ހަމަނުވާނަމ.ެހަމަކަން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވ

1. Copies of Identiﬁcation Card/Passport (Applicant, team members and
person responsible)

[

2. Copy of business visa (for foreigners)

[

]

3. Copy of Registration Certiﬁcate (NGO/Organisation)

[

]

ީޖސްޓަރީގެ ކޮޕ
ި ަމޢިއްޔާގެ ރ
ް ޖ
ަ .3

4. For renewal of rehabilitation, annual report

[

]

ު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ،ަނމ
ަ ާމށް ހުށަހަޅ
ަ ު ހުއްދަ އައުކުރ.4

5. Rehabilitation details

[

]
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ަނވަތ
ު ީ ކާޑުގެ ކޮޕ.އ.ރ.މގެ ދ
ު ީ ޓ،ިމވާ ފަރާތާއ
ާ ނ
ް ި ޒ،ިމ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއ
ު ޯ ފ.1
ީޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕ
)ްނށ
ަ ނ
ް ީނސް ވިސާގެ ކޮޕީ (ބިދޭސ
ަ ް ބިޒ.2

ުނގެ ތަފުސީލ
ް ަ ރިހެބިލިޓޭޝ.5

ް ޝަރުޠުތައ،ިފޯމު ހުށަހެޅުމާއ

SUBMISSION

1. The completed form with relevant supporting documents, shall be submitted to
EPA between 8:00 - 12:00 and 13:00 - 14:00, on government working days to
EPA reception or emailed to erc@epa.gov.mv

،ުނތަކާއެކ
ް ުމއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔ
ާ ޯ ފ،ިމކޮށްފައ
ަ ަމތު ފުރިހ
ާ ޫމޢުލ
ަ
ާމގައިވ
ު ޯ ފ.1
ި އަށް އަދ12:00 ނ
ް ި އ8:00 ެމ ދުވަހެއްގ
ެ ނ
ް ޮނ ކ
ް ނ
ޫ ުނދ
ް ަސަރުކާރު ބ
ަނވަތ
ު

ްނޓަރަށ
ް ުކައ

ެގ.ޭއ.ީޕ.ީއ

ްއަށ

14:00

ނ
ް ިއ

13:00

.ެނއެވ
ެ ޭނ ހުށަހެޅ
ް ިމއިލްގެ ޒަރީޢާއ
ެ ީ އަށް އerc@epa.gov.mv
2. The form shall be submitted three weeks prior to the date of commencement of
the Rehabilitation work.
3. Permit will not be issued for incomplete forms as well as forms with false
information
Environmental Protection Agency
Green Building (3rd Floor),
Han’dhuvaree Hin’gun, 20392 Male’,
Republic of Maldives

.ެނއެވ
ެ ާނވ
ް ަމ ހުށަހަޅ
ު ޯނ ފ
ް ިނ ހަފުތާގެ ކުރ
ް ިމގެ ތ
ު ުމސައްކަތް ފެށ
ަ ެނގ
ް ަ ރިހެބިލިޓޭޝ.2
ްމތައ
ު ޯނ ފ
ޭ މ
ެ ިމތު ހ
ާ ޫމޢުލ
ަ ނ
ް ނ
ޫ ަ ޞައްޙ،ިމއ
ާ ޯނވާ ފ
ު މ
ަ ަމތު ފުރިހ
ާ ޫމޢުލ
ަ .3

secretariat@epa.gov.mv
+960 333 5949
+960 333 5953
www.epa.gov.mv

.ެނއެވ
ެ ާބާޠިލުވ
ީއެންވަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ
،)ާ ވަނަ ފަންގިފިލ3( ބލްޑިންގ
ި ްގްރީނ
،ެ މާލ،20392 ،ްހަނދުވަރީ ހިނގުނ
ެދިވެހިރާއްޖ
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