ފާނަކޮށި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ އުޞޫލު
-

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައިވާ "ކަނޑުންނެގޭ ދިރޭ ބާވަތްތައް ލުމަށްޓަކައި ކޮށި
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ގެންގުޅުމާބެހޭ" ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން  125ކޮޑި ފޫޓަށްވުރެ ބޮޑެތި ކޮށި ،ކޮށި އަޅުއްވާ އަތޮޅެއްގެ
އަތޮޅު އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވަންޖެހޭނެއެވެ.

-

ކޮށި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭއިރު ތިރީގައިއެވާ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 -1ފާނަ ކޮށީގެ ބޮޑުމިން )ދިގުމިން ،ފުޅާމިން އަދި ފުން މިން ،އަދި ކޮޑިމީޓަރުން(
 -2ކޮށީގައި ގެންގުޅުއްވާނެ ދިރޭ ބާވަތްތައް
 -3ކޮށީގެ ކުރެހުން )ކޮށި އޮންނަ ތަން ފާހަގަކުރައްވާ(
 -4ކޮށީގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރު
 -5ކޮށި ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ދ.ރ.އ .ކާޑު ނަންބަރު
 -6ކޮށީގެ ވެރިފަރާތާއި ކޮށި ބަލަހައްޓާ ފަރާތާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ އެގްރީމަންޓުގެ ކޮޕީ

ކޮށި އަޅާއިރު ބޭނުންކުރާ ނަގިލި އޮންނަންވީ ގޮތާއި ނަގިލި ބާލަންވީގޮތް
-

ނަގިލި ހަދަންޖެހޭނީ )ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ލިބޭ މާއްދާއެއް ބޭނުން ނުކޮށް( ކޮންކުރީޓުން.

-

ނަގިލި ބިމުގައި ޖައްސަންޖެހޭނީ އެތަނެއްގައި ދިރުންހުރި އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގޯނާއެއް ނުވާގޮތަށް.

-

ނަގިލި ބިމުގައި ޖައްސަންވާނީ ސަރވޭ ކުރުމަށްފަހު ނަގިލި ސީދާ ޖައްސަން ބޭނުންވާ ތަނުގައި ޖެއްސޭގޮތަށް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން.
ލ
ނަގިލީގެ ބަރުމިނަކީ ކޮށްޓާ ،ނަގިލި ވަލުގައި އަޅާ ބޮއިފަދަ ބާރުތައް ރެސިސްޓް ކުރެވޭ ވަރުގެ ބަރުދަނަކަށް ވާންޖެހޭނެ .ނަގި ި
އ
ފދަ ބާރުތަށް ރެސިސްޓް ކުރެވޭނެ ވަލަކަށް ވާންޖެހޭނެ .ނަގިލި ވަލުގައި ދިޔަވަރުގެ ފަރަގަށްވުރެ ބޮޑު ދުލެ ް
މ ަ
ވަލަކީވެސް ި
ހުރެގެން ނުވާނެ.

ނޯޓް :މިކޮށި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވެނީ  01އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

އިތުރު މުއްދަތަކަށް ކޮށި ބާއްވަން އެދޭނަމަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ

ހނެއެވެ .ކޮށިބޭއްވުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަން ނޫން
 03މަސްދުވަސް ކުރިން އެކަމަށް އެދި މިމިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅަން ޖެ ޭ
އެހެންތަނަކަށް ކޮށި ގެންދާނަމަ 03 ،މަސްދުވަސް ކުރިން މިމިނިސްޓްރީއަށް މިކަމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ހުށަހަޅައި ކޮށި ބަހައްޓާ
އާތަނުގައި ކޮށި ބަހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮށި ރަޖިސްޓްރީ އާ ކުރަންވާނެއެވެ .ކޮށި އުވާލަނީނަމަ ،އެކަން މިމިނިސްޓްރީ އަށް އަންގައި،
ކޮށީގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލް ކުރަންވާނެއެވެ.

އަދި ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލް ކުރިކަން ކޮށީގެ ވެރިފަރާތަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން

ސމާނެއް ކޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނުން
ާ
އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްޓާއި ކޮށްޓާ ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ
ނަގަންވާނެއެވެ.

ފާނަ ކޮށި
ކަނޑުން ނެގޭ ދިރޭ ބާވަތްތައް ގެންގުޅޭ ކޮށީގެ ރަޖިސްޓްރީ
-

ހުއްދައަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހަޅާއިރު
-

ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ކޮށީގެ ސައިޒް )ދިގު މިން ،ފުޅާ މިން އަދި ފުން މިން( އެންގުން

-

ނ ގޮތުގެ ކުރެހުން
ކޮށި އޮން ަ

-

ދ.ރ.އ .ކާޑު ނަންބަރު

-

ކޮށި އާންމުކޮށް ބެހެއްޓޭ އަތޮޅާއި ރަށް

-

ކޮށީގައި ގެންގުޅޭ ދިރޭ ބާވަތްތައް

-

ހުއްދައަށް އެދުމުން ޗެކް ކުރަންޖެހެނީ ކޮންކަމެއް ؟

-

ގެންގުޅޭ މަހުގެ ބާވަތުގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެހޭތޯ ؟

-

ފާނަ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ރިޕޯޓް ފޮނުވާ )އެސް.ޑީ.އެމް.އެސް(

-

އެކުސްޕޯޓް ކުރާ ބާވަތުގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެހޭތޯ ؟

-

އެއްވެސް ތަނަކުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭތަ؟ ޑިފެންސް ،ހޯމް އެފެއާރޒް ،އަތޮޅު އޮފީސް ތަކުން

-

އެއްފަރާތަކަށް ކިތަންމެ ކޮއްޓެއްވެސް ދޫކުރެވޭ

-

ހުއްދަ ދެނީ މިނިސްޓްރީންނާއި އަތޮޅު އޮފީސް ތަކުން

-

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ޖަހަނީ އޯޑަރުން .އެއްޗެއްގައި ނޯޓެއް ނުކުރޭ

-

ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމް ދޫކުރަނީ އަތޮޅު އޮފީސް ތަކުން .....

-

ޤަވާޢިދު ؟؟؟؟؟

 06އޮކްޓޯބަރ 2005

