ވ ޮލި އ ުމ ް41 :

އަދ ަދ ު15 :

ތ ާރީ ޚ ު 8 :ރަބީޢ ުލްއ ައްވ ަލ ް  31 - 1433ޖެނުއ ަރީ  2012އަނ ްގާރަ

ގ ަވ ާއި ދ ު ނަންބަރ ު2012/R-4 :

ދި ވ ެ ިހރ ާއްޖެއ ަށ ް ދ ޫނި އ ެތެރ ެކުރ ުމ ާބެހ ޭ ގ ަވ ާއި ދ ު

ސ
ރަ ީއސުލ ްޖ ުމ ްހ ޫރި އ ްޔ ާގ ެ އ ޮ ީފ ް
ބ ޮޑ ުތ ަކުރ ުފާނުމ ަގ ު
މ ާލ ެ ،ދި ވ ެ ިހރ ާއްޖ ެ.

ސތ ަކުނ ް
 ގެޒ ެޓުގ ައި ޝާ އިޢ ުކުރަނީ  ،ޤާނޫނުތ ަކ ާއި ،ގ ަވ ާއިދުތ ަކ ާއި ،ސަ ރ ުކާރ ުގ ެ އ ޮ ީފ ް
ސބ ަޔާންތ ައްފަދ ަ ލިޔުންތ ަކ ެވ ެ.
ނެރ ުއ ްވ ާ އިޢ ުލާންތ ަކ ާއި ،ދެންނ ެވުންތ ަކ ާއި ،ނ ޫ ް
ސފ ަތި ދުވ ަހ ުއ ެވ ެ.
 ގެޒ ެޓ ް ޝާ އި ޢ ުކުރަނީ ކޮންމ ެ ހ ަފ ުތ ާއ ެއ ްގ ެ ހޯމ ަ ދުވ ަހ ާއި ބުރ ާ ް
 ހޯމ ަ ދުވ ަހ ުގ ެ ގ ެޒ ެޓުގ ައި ޝާ އި ޢ ުކުރައްވަނ ް ބޭނުނ ްފ ުޅ ުވ ާ ލި ޔުންތ ައ ް ފޮނ ުއ ްވ ާނީ
ސފ ަތި ދުވ ަހ ުގ ެ ގ ެޒ ެޓުގ ައި
އާދީއްތ ަ ދުވ ަހ ުގ ެ  10:00ގ ެ ކ ުރި ންނ ެވ ެ .ބުރ ާ ް

ފޯނ ު3336137 ، 3323701 :
ފ ެކްސް3325500 :
ީއ މ ެއި ލ ްgazette@po.gov.mv :
ވ ެބ ްސަ އި ޓ ްwww.gazette.gov.mv :

ޝާ އި ޢ ުކުރައ ްވ ާ ލި ޔުންތ ައ ް ފޮނ ުއ ްވ ާނީ ބުދ ަ ދުވ ަހ ުގ ެ ހ ެނދުނ ު  10:00ގ ެ
ކ ުރި ންނ ެވ ެ .ލި ޔުންތ ައ ް  gazette@po.gov.mvމި އީ.މ ެއި ލ ް އ ެޑ ްރެހ ަށ ް
ފޮނ ުއ ްވުނ ް އެދެމ ެވ ެ.
 ގެޒ ެޓުގ ައި

ޝާ އި ޢ ުކުރ ެއ ްވުމ ަށ ް ފޮނ ުއ ްވ ާ ލި ޔުންތ ައ ް ލި ޔެފ ައި ހުންނަނ ްވ ާނީ

މ ައި ކ ްރ ޯސޮ ފ ްޓ ް ވ ޯޑ ުގ ައި ފަރ ުމ ާ ފޮނ ްޓުންނ ެވ ެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި
އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ވެލާނާގެ ،އަމީރު އަޙުމަދު މަގު ،މާލެ،
ފޯން 3339220 :އަދި
ފެކްސް:

3339246

3326558

އީމޭލްagri@fishagri.gov.mv :

3

ދ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއި ު

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު
ތަޢާރަފާއި ނަން

1

ދޫނިއެތެރެކުރާ

2

)ހ(

މިޤަވާއިދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދޫނީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ނުވަތަ
ނ
ޖއިން ބޭރުންދޫ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދޫނި އާލާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރާއް ެ
ނިޒާމެއް

އިމްޕޯޓްކުރުމަށް

ގާއިމް

މަޤްޞަދުގައި

ކުރުމުގެ

އެކުލަވާލާފައިވާ

ޤަވާއިދެކެވެ.
)ށ(

ނޫނ(ު(ގެ 2
2008
)ޢ ާނޫނނުްމ ު ގ ަ
ޤ
6/2008ހޭ ާ
ކއި ބެ
ނަރ ުތަ ާ
ންބު
ނަ ޫ
ނ ު ޤާ
އް ޫމު
ނަވންާއިބަދރުތ ަކ)ާބ/ެ6ހ ޭ ޤ ާ
މިޤަވާޢިދަކީ ޤއާނ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.

)ނ(

މިޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދޫންޏެއްގެ
ބިހެއް އެތެރެކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ކެއުމަށާއި ރިސާރޗް ހެދުމުގެ ބޭނުމަށެވެ.

)ރ(

މިޤަވާއިދަށް

ކިޔާނީ

ދޫނި

"ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އެތެރެކުރުމާބެހޭ

ޤަވާއިދު"

ނ
ށ ޕެޓް )އޮޅުކޮށްގެ ް
ލ ކުރަން ފެށުމުން ރާއްޖެއަ ް
ދށް އަމަ ު
މިހެންނެވެ .މި ޤަވާއި ަ
ނގުޅެވޭނީ ހަމައެކަނި މިޤަވާއިދު ހުއްދަކުރާގޮތުގެ
ގެންގުޅޭ( ގެ ގޮތުގައި ދޫނިގެ ް
މަތިންނެވެ .މިޤަވާއިދުގައި ކަރަންޓީން

ކުރުމަށް

ހިފަހައްޓާ/ބަހައްޓާ ދޫންޏެއް

ނުހިމެނޭނެއެވެ.
)ހ(

ދިވެހިރާއްޖޭ ގައި ދޫނި އާލާ ކުރުމަށްޓަކައި

ދޫނި އެތެރެކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ

ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް

އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ދޫކުރާ ލައިސަންސް އޮންނަ

އަދި އިމްޕޯރޓް ޕާރމިޓް

ފަރާތަކަށެވެ .ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް ޖަދުވަލު ) 1އެކެއް(

ދޫކުރުން

ތ
ފއިވާ ޝަރު ު
ލައިސަންސްދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް ަ

ގައި އެވަނީއެވެ.

އއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ:.
ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ގިނަވެގެން ެ
.1

ހަމައެކަނި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ބާވަތްތައް

އެތެރެކުރުމަށެވެ.

ދޫނިއިމްޕޯޓްކުރުމުގެ
މިބާވަތްތަކުގެ

ހުއްދަކުރާ

ލިސްޓް

ދޫނީގެ

ވއިދުގައި
މިޤަ ާ

ޖަދުވަލް ) 2ދޭއް( ގައި އެވަނީއެވެ.
.2

އިންސާނުން ދިރިނޫޅޭ އިމާރާތެއްގައި ކޮށިއަޅައިގެން ދޫނިގެންގުޅުމަށް
ދޫނިކޮށި ތައްޔާރުކޮށް ފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

)ށ(

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން "ރާއްޖޭގައި ދޫނިގެންގުޅުމުގެ އުޞޫލް" އަށް
އަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

އ
މި އުޞޫލް މިޤަވާއިދު ގެ ޖަދްވަލް ) 3ތިނެއް( ގަ ި

އެވަނީއެވެ.
ސަފްޙާ  23ގެ 2

4

ދ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއި ު

)ނ(

މިލައިސަންސް ގެ ދަށުން އެތެރެކުރެވޭ ކޮންމެ ދޫނީގެ ޝިޕްމަންޓް އަކާއި އެކު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ދޫކޮށްފައިވާ އިމްޕޯރޓް
ޕާރމިޓްއެއް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

މޕޯރޓް ޕާރމިޓް
ހށަހަޅާ އި ް
މިކަމަށް އެދި ު

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

ކޮންމެ ލައިސަންސް އަކަށް ދޫކުރެވޭނީ މިޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2

ގައި

ކން ކޮންމެ ބާވަތަކުން 50
ރާއްޖެއެތެރެކުރުން ހުއްދަކުރާ ދޫނީގެ ބާވަތްތަ ު
)ފަންސާސް( ދޫންޏެވެ.
ސްޓޭޓް ވެޓްރިނަރީ

3

)ހ(

ހުއްދަ ލިބިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރާއިރު ،އެދޫނި ގެންނަ ޤައުމެއްގެ

ސެޓްފިކެޓެއް ނެތި ދޫނި

ސަރުކާރުން ހުއްދަކުރާ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ،ތިރީގައި އެވާ މައުލޫމާތުތައް

އެތެރެ ނުކުރުން

އެކުލެވޭ ސްޓޭޓް ވެޓެރިނަރީ ސެޓްފިކެޓެއް ގެނެސް ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް
ވނެއެވެ.
ށހަޅަން ާ
ކަރަންޓީނު ޔުނިޓަށް ހު ަ
.1

އިމްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ނަމްބަރ ،ނަން އަދި އެޑްރެސް

.2

އެތެރެކުރަން އެދޭ ދޫނީގެ އަދަދު

.3

ދޫނީގެ  ،އާންމުނަން ،ސައިންޓިފިކް ނަމާއި ނަސްލު

.4

މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ) 5ފަހެއް( ގައިވާ މަޢުލޫމާތު

.5

ގ ދަށުން
އެތެރެކުރާ ދޫންޏާއި ގުޅޭގޮތުން މިޤަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާތަކު ެ
ނ
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭކަންކަ ް

އަންގައިދޭ

ސެޓްފިކެޓްއެއް

ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
)ށ(

މި

މާއްދާގެ

ސެޓްފިކެޓެއް

)ހ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހރާއްޖެއަށް
ހުށަނާޅާ ދިވެ ި

ފަދައިން

ސްޓޭޓް

ވެޓްރިނަރީ

އެއްވެސް ދޫންޏެއް އެތެރެކުރުމަކީ

މަނާކަމެކެވެ.
އެތެރެކުރާ ދޫނީ ގައި

4

)ހ(

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ދޫނިވާންވާނީ ދޫންޏަށްއާންމުކޮށް ޖެހޭ ބަލިތަކުން

ހުންނަންޖެހޭ ސިއްޙީ

ސަލާމަތްވެފައިވާ ސަރަޙައްދަކުން ނުވަތަ ޤައުމަކުން އެތެރެކުރާ ދޫންޏަކަށެވެ.

މިންގަނޑު

އަދި އެއެއްޗެހި ވާންވާނީ ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ސްޓޮކަކުން އުފައްދާ އެއްވެސް
ޏކަށެވެ.
ނނަން ނެތް ސިއްހަތެއްހުރި ދޫން ަ
އައިބު ސިފައެއް ނިޝާނެއް ފެ ް
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5

ދ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއި ު
)ށ(

ރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރާ ޤައުމަކީ ދޫނިރޯގާ؛
)(Highly Pathogenic Avian Influenza

ސަލާމަތްވެފައިވާ

އިން

ގައުމަކަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
)ނ(

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ދޫންޏަށް ތިރީގައިވާ އެއްވެސް ބައްޔެއް ޖެހިފައި ނުވާކަމަށް
ވެޓެރެނަރީ ސެޓްފިކެޓް ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާންޖެހޭނެއެވެ.

)ރ(

.1

އޭވިއަން އިންފްލުއެންޒާ

.2

މަރެކްސް ޑިސީސް

.3

ނިއުކާސްލް ޑިސީސް

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ އެއްވެސް ދޫންޏަކީ ވައިލްޑް)ވިއްސައިގެން ނޫންގޮތަކަށް
އވެގެންނުވާނެއެވެ.
އުފެދިފައިވާ( ދޫންޏެއް ކަމުގަ ި
ވާންވާނީ އެގެންގުޅޭ

އތެރެކުރާ ދޫނި
ރާއްޖެ ެ

ޤައުމެއްގެ ވެޓްރިނަރީ އިންސްޓިޓިއުޓް ގަބޫލުކުރާ،

ލ
ނ ް
ހ ޖަމްއިއްޔާ )އޯ.އައި.އީ( ގެ އިންޓަރނޭޝަ ަ
ދުނިޔޭގެ ޖަނަވާރުގެ ސިއްހަތާބެ ޭ
ތ
ހެލް ް

އެނިމަލް

ގޮތުގެ

ކޯޑްގައިވާ

ނ
މަތި ް

ތަނެއްގައި

ނދާ
އޓަމު ް
ބަލަހަ ް

އާލާކުރެވިފައިވާ ދޫންޏަކަށެވެ.
)ބ(

ދ
ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ އިދާރާއިން ،ވަކި ގައުމަކުން ،ދޫނި ފަ ަ
ތަކެތި

އެތެރެކުރުމަކީ

ޞިއްޙަތައް

ޢާންމު

ނުރައްކާތެރިކަމެއް

ކަމުގައި

ކަނޑައަޅާއިފިނަމަ ،އެ ޤައުމަކުން ދޫނި އެތެރެ ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ

5

ރވިފައެވެ .އަދި މިތަކެތި
ނޖެހޭނީ އައު ފޮށީގައި ބަންދުކު ެ
ނ ް
ރާއްޖެއެތެރެކުރާ ދޫނި ހުން ަ
ނ
އެހެ ް

އޗަކާއި
ދިރޭތަކެ ް

އެކުނުވާގޮތަށް

ކރެވިފައިވާ
ބންދު ު
ަ

ތަކެއްޗަށެވެ.

ދޫނި ޕެކް ކުރެވިފައި

ވާންޖެހޭނީ

ހުންނަންޖެހޭ މިންގަޑު

ތ ހަޑިމުޑުދާރު ކަމެއް ހުރެގެން
އވެސް ނަޖިހެއް ،ނުވަ ަ
ބަންދުކުރެވިފައިވާ ފޮށީގައި އެ ް
ނުވާނެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް

އެތެރެކުރާ

ދޫނި އިންސްޕެކްޓް
ކުރުން

6

ދޫނި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ) 1އެކެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން )ބަންދު ދުވަސްތައް
ނުހިމަނާ( ދޫނި ރާއްޖެ ގެންނަކަން ދޫނި އެތެރެކުރާ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
ނއެވެ.
ގންޖެހޭ ެ
އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ ކަރަންޓީން ޔުނިޓަށް އަން ަ
ސާރވިސަސް

އަދި ކަރަންޓީން

އިން އިމްޕޯރޓް ޕާރމިޓް އަދި ވެޓެރިނަރީ ސަރޓިފިކެޓް އާއި ދޫނިތަކުގެ

ފނިއްޖެނަމަ
އއްވެސް ދޫންޏަކުން ބައްޔެއްގެ ނިޝާނެއް ެ
ޙާލަތު ބަލާޗެކްކުރެވޭނެއެވެެ .
ކތެރިކުރުމާބެހޭ އިދާރާއިން
އވަނީ ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައް ާ
ނުވަތަ އެދޫނި އެތެރެކުރެވިފަ ި
މަނާކޮށްފައިވާ

ޤައުމަކުންނަމަ،

ނުވަތަ

އެ

ދޫނިތައް

އެތެރެކުރުމަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ

ލިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއްނޫންކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ ،ކަރަންޓީނު ކުރެވޭނެއެވެ.
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6

ދ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއި ު

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭނެ

7

)ހ(

ކރުމުގެ ހުއްދަދެވޭ
އ ވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެ ު
މިޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގަ ި
ވައްތަރުތައް

ސކޮށް
ރިވައި ް

ލިސްޓަށް

ދޫނީގެ ވައްތަރުތައް

ދޫނީގެ

ތަކުގެ

ރއާއި
މަޝްވަ ާ

އެކީގައި

ރިވައިސް ކުރުން

މިނިސްޓްރީ

ވނީ
ބަދަލެއްގެނެ ޭ
ހަމައެކަނި

ކަމާ

ހ
ބެ ޭ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ނވިއްޖެނަމައެކަން
ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށެވެ .ލިސްޓަށްބަދަލެއް ގެ ެ
އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.
)ށ(

އތަރެއްގެ ދޫންޏެއް،
މިލިސްޓްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ބާވަތެއް ފިޔަވާ އެހެންވަ ް
ރާއްޖެއެތެރެކޮށް

ވިއްސައިގެން

ރާއްޖޭގައި

ގެންގުޅޭނަމަ

ދޫންޏެއް

އެ

ގ ބާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް
ކޮންފިސްކޭޓް ކޮށް ނައްތާލުމު ެ
އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ނ(

މިލިސްޓުގައިވާ

ދޫނިތަކުގެ

ތެރެއިން

ދޫންޏަކުންވެސް،

ބާވަތެއްގެ

ޢާންމު

ތބެހޭ އިދާރާއިން
ޢންމު ޞިއްޙަ ާ
ޞިއްޙަތައް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ާ
ލަފާދީފިނަމަ،

ދންޏެއް
އެ ޫ

ކުރުމުގެ

ނފިސްކޭޓް
ކޮ ް

ބާރު

އޮފް

މިނިސްޓްރީ

ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ

8

)ހ(

ނމަ،
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ދޫނި އެއްވެސް ޓެސްޓެއް ކުރަންޖެހިއްޖެ ަ
4

ދޫނި ކަރަންޓީން ކުރުން

ހަފްތާވަންދެން

މިނިސްޓްރީން

ނ
ރންޓީ ް
ކަ ަ

ކަނޑައަޅާ

ކުރުމުގެ

ފަރާތަކަށް

ބާރު

މިނިސްޓްރީއަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.

އެދޫންޏެއް
ތ
ނުވަ ަ

ވ
ރންޓީންކޮށްފައި ާ
ކަ ަ

ލއް މިނިސްޓްރީ
ދޫނިމަރުވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ގެއްލުމެއްލިބިއްޖެނަމަ މިކަމަށް ބަދަ ެ
އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަކުން ނުދެވޭނެއެވެ.
ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވުން

9

)ހ(

ތރެކުރެވޭ ދޫނި
މިޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއެ ެ

އންޑް އެނިމަލް
ޓ ެ
ޕްލާން ް

ކޮރަންޓީން ސާރވިސަސްއިން ކޮންފިސްކޭޓް ކޮށް ނައްތާލެވޭނެއެވެ.
)ށ(

އޖެއަށް ދޫނި
މި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާ ް

އ
ތތަކާ މެދުެ ،
އެތެރެކުރާ ފަރާ ް

ތ
ޚިލާފުވި ކަމެއްގެ ބާވަތަށް ބަލައި ،ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް ނުވަ ަ
ގޮތްތަކަށް އަމަލު ކުރުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 10000.00 .1ރ) .ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ(

އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން

ޖޫރިމަނާ ކުރުން.
 .2ރާއްޖެއަށް ދޫނި

އެތެރެކުރުމުގެ ލައިސަންސް  1އަހަރު ދުވަހުގެ

މުއްދަތަކަށް ބާތިލް ކުރުނ
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7

ދ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއި ު
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެތެރެކުރި ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށާއި
އެތެރެކުރި

ނ
ށ ދާ ހުރިހާ ޚަރަދެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ީ
ދޫނި ނައްތާލުމަ ް

ކރި ފަރާތުންނެވެ.
ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ދޫނި އެތެރެ ު
އިންތިޒާމްތައް

10

)ހ(

ޛ ކުރުމަށްޓަކައި
މި ޤަވާއިދަށް އަމަލު ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މިޤަވާއިދު ތަންފީ ު

ހަމަޖެއްސުމާއި

އސުމަށާއި ހަދަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ހަދާ ހިންގުމުގެ
ބޭނުންވާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެ ް

އުސޫލުތައް ހެދުމުގެ ބާރު

އވެ.
ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެ ެ

އަމަލު ކުރަންފެށުން

11

މާނަ ކުރުން

12

)ހ(

ށ އިޢުލާން ކުރާ
މި ޤަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ މި ޤަވާއިދު އާންމުކޮ ް
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

)ށ(

ސބަބުން ފެތުރޭ
ަ
ދނިކޮށް ދުނިޔޭގައި ދޫނީގެ
ަ
މިޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަމުން
އ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ
ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ފެތުރެން ފަށައިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތާ ި
ވލްފެއަރ އިން
އންޑް ެ
ނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ެ
ވތަ މި ި
)ޑަބަލިއު .އެޗް.އޯ( ނު ަ
ލ ހިމާޔަތްކުރުމާ
ރތަކެތީގެ ނަސް ު
ނ ނުވަތަ ދި ޭ
ނެރުއްވާ ޤަވާއިދަކާ ގުޅިގެ ް
ގއި ރާއްޖެއިން
މ މުޢާހަދާތަކާ އެއްބަސްވުންތަކު ަ
ގުޅިގެން އުފެދޭ ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
ހއްޖެ ހިދެއްގައި
ލތެއްގައި ދޫނި އެތެރެކުރުން މަނާކުރަންޖެ ި
ބައިވެރިވުންފަދަ ހާ ަ
ޓރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް
މިކަން ކުރުމުގެ ބާރު މިނިސް ް
ލިބެގެންވެއެވެ.

މި ޤަވާއިދުގައިވާ ބަސްބަސް މާނަ ކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
ތ
ނ އެއްގަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ކަނޑުގައި ނުވަ ަ
"ދޫނި" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަ ީ
ތއްގެ ދިރުންހުރި
ފެނުގައިވިޔަސް އުޅޭ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ނުވަތަ ހުރިހާ ބާވަ ެ
ތ
ޔފާރިއަށް ނުވަ ަ
ގތުގައި ،ވި ަ
ނ ކެއުމަށް ނޫން ޮ
ދޫނީގެ ތެރެއިން ،އިންސާނު ް
ވ
ށ ގެންގުޅެވޭ ދޫނީގެ ބާވަތްތަކެ ެ
އާލާކުރުމަށް ،ނުވަތަ އޮޅުކުރުމަ ް
"ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކޮރަންޓީން ސާރވިސަސް" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަށުން ،ގަސްގަހާ ގެއްސާއި
ދިރޭ ޖަނަވާރު ކޮރަންޓީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްލާންޓް އެންޑް
އެނިމަލް ކޮރަންޓީން ޔުނިޓަށެވެ.
"މިނިސްޓްރީ" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް
އެގްރިކަލްޗަރ ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ އަށެވެ.
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ދ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއި ު

ޖަދުވަލު1:
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދޫނިގެންގުޅުމަށް ދޫނި އިމްޕޯރޓް ކުރުމަށް ލައިސަންސްއަށް އެދޭ ފޯމް
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9

ދ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއި ު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޖ
ރއް ެ
ދވެހި ާ
މާލެި ،

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނިއެތެރެކުރުމުގެ ލައިސަންސްއަށް އެދޭ ފޯމް
ލައިސަންސް ނަގަނީ:
މުޅިން އަލަށް:

ވގެން:
ދތު ހަމަ ެ
މުއް ަ

ނބަރު:
ސގެ ނަ ް
އސަން ް
އވާ ލަ ި
ރވިފަ ި
ނމެ ފަހުން ދޫކު ެ
ގންނަމަ އެ ް
މވެ ެ
އދަތު ހަ ަ
މު ް
ވެރިފަރާތުގެ ތަފްޞީލް
ނން:
ފރާތުގެ /ކުންފުނީގެ ަ
އެދޭ ަ
ރސް:
އެޑް ެ

ޅއި ރަށް:
އަތޮ ާ

ބރު:
ރޝަން ނަން ަ
ޖސްޓ ޭ
ފނި ރަ ި
އައި.ޑީ ކާޑު/ކުން ު

އ-މެއިލް:
ީ

ބރު:
ފޯން ނަން ަ

ބރު:
ފެކްސް ނަން ަ

ދޫނި ގެންގުޅޭ ފާމްގެ ތަފްޞީލް
ނަން:

ރސް:
އެޑް ެ

ޅއި ރަށް:
އަތޮ ާ

ބރު:
ފޯން ނަން ަ

ދޫނިގެންގުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮށި
ކގައި
ވަކިވަކި ކޮށިތަ ު

އަދަދު:

ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓުން(:

އގެން
އޅާ ި
ގއި ކުދިކޮށި ަ
ރ ަ
މައިކޮށިތެ ޭ

އަދަދު:

ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓުން(:

ފމް
އނަމަ މި ޯ
ނން އަދި ދޮގު މަޢުލޫމާތެ ް
ރހަމަ ޫ
އވާ މަޢުލޫމާތަކީ ފު ި
މގަ ި
ފ ް
ތވެ .އަދި މި ޯ
ލމާ ެ
އވަނީ ތެދު މަޢު ޫ
ފ ި
ޅގަނޑު ދީ ަ
އިޤްރާރު :މި ފޯމްގައި އަ ު
ރމެވެ.
ޤބޫލްކު ަ
ޅގަނޑު ަ
ކން އަ ު
ބާތިލްވާނެ ަ
ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތުގެ:

އނަމަ
ކުންފުންޏެ ް

ސޮއި:

މއްލަ
ތައްގަނޑު /އަ ި

ނަން:

އގިލީގެ
ނމަ ި
ފަރާތެއް ަ

ތާރީޙް:

ނިޝާން:

ހަމައެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށް
ނބަރު:
ނސް ނަ ް
ލައިސަ ް

ރޙް:
ރވުނު ތާ ީ
ދޫކު ެ

ނަން:

ޤމް:
މަ ާ

ތާރީޙް:

ސޮއި:

*ނޯޓް - :މިލައިސަންސަކީ 1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސެކެވެ.
 ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ .އަދި އިންސްޕެކްޝަނަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރައްވަންވާނީ ލައިސަންސަށް އެދޭފަރާތުންނެވެ.މި ފޯރމާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ ތަކެތި:
  01ސްޓޭމްޕް ) -/10ރ( ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ -ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާރޑްގެ ކޮޕީ

ސަފްޙާ  23ގެ 8

10

ދ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއި ު

ޖަދުވަލު2 :
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ހުއްދަކުރާ ދޫނީގެ ބާވަތަށް
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11

ުދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދ

No
1

Family Name
Lovebird

Common Name
of species
Grey-headed

Scientific Name of species
Agapornis canus

(Psittacidae)
Yellow-collared

Agapornis personatus

Red-headed

Agapornis pullarius

Rosy-faced

Agapornis roseicollis

Black-collared

Agapornis swindernianus

Black-winged

Agapornis taranta

10 ެ ގ23 ާސަފްޙ

12

Photo

ުދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދ
2

Macaw

Blue-and-yellow

Ara ararauna

Red-and-green

Ara chloropterus

Scarlet Macaw

Ara macao

Chestnutfronted

Ara severus

Red-shouldered

Diopsittaca nobilis

Red-bellied

Orthopsittaca manilata

(Psittacidae)

13

ުދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދ
Yellow-collared

3

Cockatoo

Cockatiel

Primolius auricollis

Nynphicus hollandicus

(Cacatuidae)

4

Budgerigar

Budgerigar

Melopsittacus undulatus

(Psittacidae)

5

Parrot

Monk Parakeet

Myiopsitta monachus

Elegant Parrot

Neophema elegans

(Psittacidae)

Bourke’s
Parakeet

Neopsephotus bourkii

14

ުދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދ
Ring-necked
Parakeet

6

Finch

Psittacula krameri

Eclectus Parrot

Eclectus roratus

Crimson Finch

Neochmia phaeton

Zebra Finch

Taenopygia guttata

Plum-headed
Finch

Neochmia modesta

(Fringillidae)

Cut-throat Finch

Amadina fasciata

15

ދ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއި ު

ޖަދުވަލު3 :
ލ
ނގުޅުމުގެ އުޞޫ ް
ނގެ ް
ދ ި
ޖގައި ޫ
ރއް ޭ
ދިވެހި ާ
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ދ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއި ު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދޫނިގެންގުޅުމުގެ އުޞޫލް
ތަޢާރަފު
ނހަމަޖެހުމާއި އުފާ ލިއްބައިދޭކަމެކެވެ.
އޮޅުކޮށްގެން ދިރޭދޫނި ގެންގުޅުމަކީ އިންސާނުންނަށް ނުހަނު ހި ް

ވުމާއިއެކު ދޫނި

ދ
ކމުގައި ބެލެވެނީ އާންމުކޮށް ކު ި
ނޏައް އޯގާތެރިކަމާއި ލޯބި ދޭންޖެހެވެ .އޮޅުކޮށްގެން )ޕެޓްދޫނި( ަ
ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުންވެސް ދޫ ް
ށ ބޭނުންކުރާ ދޫނީގެ ބާވަތްތަކެވެ .ނުވަތަ މިސޮރުމެންގެ މުޅިޙަޔާތް ނުވަތަ ޙަޔާތުގެ ބޮޑުބައެއް
އޮށާއި ފޮނި )ނެކްޓަރ( ކެއުމަ ް
ކޮށީގައި ގެންގުޅޭ ބާވަތްތަކެވެ .މި އުޞޫލަކީ މައިދޫނީގެ ގޮތުގައިދޫނި ރާއްޖެއަށްއެތެރެކޮށް ވިއްސާ އާލާކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި
ކުރާފަރާތްތަކުންނާއި ޕެޓް ގެގޮތުގައި ދޫނި ގެންގުޅޭފަރާތްތަކުން ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އަންގައިދޭ ލިޔުމެކެވެ.

އަދި

ވ
އބުނެވިފައި ާ
މބަރުގެ )ރ( ގަ ި
ވނަ ނަ ް
މގެ ޤަވާއިދު ގެ ަ 1
އލާކުރުމަށް ދިރޭދޫނި އެތެރެކުރު ު
މިއުޞޫލަކީ ރާއްޖޭގައި ދޫނި ާ
އުޞޫލެވެ.
މި

އުޞޫލުން

ކޮށީގައި

ގެންގުޅޭ

ދޫނި

ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

މިންގަނޑުތަކަކީ ދޫނި ދުޅަހެޔޮގޮތެއްގައި ދިރި ތިބުމަށް އެކަށޭނަ ކަންތައްކަން ލާޒިމުކުރެއެވެ.

ތކެތި
އެ ަ

ގެންގުޅޭގޮތާއި

ވީމާ ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށް

ބޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް
ނއި އާންމުކޮށް ދޫނި ގެންގުޅޭ ހުރިހާފަރާތްތަކަކުން ތިރީގައި ަ
ލައިސަންދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ާ
ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

އދި މިހާރު ދުނިޔޭގައި
ަ

ރ
ގ ބި ު
ހބަލި އިންސާނުންނަށް ޖެހުމު ެ
ވތްތަކަށް ޖެ ޭ
ރ ދޫނީގެ ބާ ަ
ޖަނަވާ ާ

ބޮޑުވަމުން ދިއުމާއިގުޅިގެން ދޫނި ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ބަޔޯސެކިއުރިޓީ މިންގަޑުތަކަކީ ދޫނިވިޔަފާރިކުރާ އަދި
އޮޅުކޮށްގެން ދޫނިގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ޒިންމާދާރުކޮށް އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ މިންގަނޑުތަކެކެވެ .މިއުޞޫލްގައި މައިގަނޑު
ގޮތަކަށް އަލި އަޅުވާލެވިފައިވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ  5ބައިގެ މައްޗަށެވެ.
ނ
ރ ް
ލބެންހު ު
ކނާއިފެން އަބަދަށް ި
)ހ( ދުޅަހެޔޮ ޞިއްހަތެއްގައި ދޫނި ދިރިހުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ާ
)ށ( ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ދޫނި ރައް ާ
ތނެއްކަމުގައި ވާންޖެހުން
ކތެރި ގޮތުގައި ތިބެވޭނެ ަ
ބން
ތން ބޭތިއް ު
ހތު ސަލާމަ ު
)ނ( ދޫނީގެ ޞިއް ަ
ހންފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރެވޭއިރު ބަލަންޖެހޭ މިންގަޑުތައް
)ރ( ދޫނިވިއްކުމުގައި ނުވަތަ އެ ެ
)ބ( ބަޔޯސެކިއުރިޓީ
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ދ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއި ު
)ހ( ދޫންޏަށް ބޭނުންވާ ފެނާއި ކާނާ
ނތަކެވެ.
ބޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންވީ އެއްކަ ް
ނމަކީ ދޫނިގެންގުޅުމުގައި އެންމެ ޮ
ނ ދި ު
ދޫންޏަށް ސާފުބޯފެނާއި ކަ ާ

މިގޮތުން ތިރީގައިވާ

ޖހޭނެއެވެ.
ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭން ެ
ޖހޭނެއެވެ.
ނނަން ެ
ހރިހާވަގުތެއްގައި ލިބެންހު ް
 .1ދޫންޏަށް ބޭނުންވާ ސާފުފެން ު

ކ
ހންނަ ތަކެތިދުވާލަ ު
ފެން ބެހެއްޓިފައި ު

ޖހޭނެއެވެ.
އެއްފަހަރު ސާފުކޮށްބަލަހައްޓަން ެ
ނވާނީ ތާޒާ  ،ސާފު
ވ ކާނާވާ ް
ނންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ދޫންޏަށް ދެ ޭ
ނހުން ަ
ގތެއްގައި ލިބެ ް
ރހާވަ ު
ނންވާކާނާ ހު ި
 .2ދޫންޏަށް ބޭ ު
އަދި އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ރައްކާކުރެވިފައި ހުރިކާނާއަކަށެވެ.
ހނެއެވެ.
 .3ދޫންޏަށް ބޭނުންވާ ބެލެންސްޑް ޑައެޓް ދިނުމަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެ ެ
 .4ކާންއަޅާ ތަށިފަދަ ތަކެތި ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ސާފު ކޮށް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެތަކެތި ވާންޖެހޭނީ ދޫނީގެ
ކޮށިންނެރެގެން ދޮވެ ސާފު ކުރެވޭގޮތައް ހަރުކުރެވިފައިވާތަކެއްޗަށެވެ.
)ށ( ދޫންޏަށް ބޭނުންވާ ބޯހިޔާވެހިކަން
 .1ދޫނިގެންގުޅެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮށި ހުންނަން ޖެހޭނީ އިންސާނުން ދިރިނުއުޅޭ އިމާރާތެއްގައެވެ.

އަދި މިތަނަކީ

ގންގުޅުމަށް މައި ކޮށި
ދޫންޏަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ހެލިފެލި އުޅެވޭ ޖާގަ ހުރިތަނަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ .ދޫނި ެ
ކގައި ދޫންޏަށް ޖާގަ
ހނެއެވެ .މިކޮށިތަ ު
ބން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ކުދި ކޮށި ހުންނަންޖެ ޭ
އަދި މިކޮށިން ބޭރުގައި ބައިތިން ަ
ވލް  1އަދި  2ގައި އެވަނީއެވެ.
ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ތާ ަ
އ
ނތަ ް
ތާވަލް  :1ވަކި ކޮށިތަކުގައ ދޫނި ގެންގުޅުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ކޮށީގައި އެންމެ ކުޑަވެގެން ހުންނަންޖެހޭ މި ް
ދޫނީގެ ބޮޑުމިން
)ދިގުމިން (cm/

ފްލޯރ

އޭރިއާcm2/

ދޫނީގެ އަދަދު

އުސްމިންcm/

އިތުރަށް ލާ ކޮންމެ ދޫންޏަކަށް

)އެންމެ ކުޑަވެގެން(

އިތުރުކުރަންޖެހޭ ފްލޯރ

)އެންމެ
10
20
30
40
50
90

ކުޑަވެގެން(
1,000
1,600
5,000
8,000
22,500
36,000

34
34
70
70
100
120

2
2
2
2
2
2
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އޭރިއާcm2/

500
800
2,500
5,000
7,500
12,000

ދ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއި ު
އ
ނތަ ް
ތާވަލް  :2މައިކޮށީތެރޭގައި ކުދި ކޮށި އަޅައިގެން ދޫނި ގެންގުޅޭ ނަމަ ކޮށީގައި އެންމެ ކުޑަވެގެން ހުންނަންޖެހޭ މި ް
ދޫނީގެ އަދަދު

ދޫނީގެ ބޮޑުމިން

ފްލޯރ

)ދިގުމިން (cm/

އޭރިއާcm /

2

އުސްމިންcm/

އިތުރަށް ލާ ކޮންމެ ދޫންޏަކަށް

)އެންމެ ކުޑަވެގެން(

)އެންމެ
10
20
30
40
50
90

ކުޑަވެގެން(
3,700
7,200
10,000
15,000
25,000
50,000

2
2
2
2
2
2

އިތުރުކުރަންޖެހޭ ފްލޯރ

އޭރިއާcm2/

1,800
3,600
5,000
7,500
12,500
25,000

180
180
180
180
180
180

އ
ތކާއި އެއްކުރުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓީން ގައި މަދުވެގެން  30ދުވަހު ބައިތިއްބުމަށްޓަކަ ި
ދނި ަ
 .2އަލަށްގެންނަ ދޫނި އެހެން ޫ
ހނެއެވެ.
ނންޖެ ޭ
ކަރަންޓީނު ޞަރަހައްދެއް ވަކިން ދޫނީގެމައިކޮށީގައި ނުވަތަ ވަކި ކޮށިތަކެއް ގެގޮތުގައި ހުން ަ
ށގެނެވެ.
 .3ދޫނި ކޮށި އެޅިފައި ހުންނަންޖެހޭނީ ވަރުހުރި ބާވަތެއް ބޭނުންކޮ ް

އަދި މިތަކެތި ވާންޖެހޭނީ ދޮވެސާފުކުރަން

ފަސޭހަ ބާވަތަކަށެވެ .މިއީ އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ވިހައެކުލެވޭ ނުވަތަ ތޫނު އެއްޗަކުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ
އެއްޗަކަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 .4ދޫނި ކޮށީގެ ތަޅުމަކީ

ހނެއެވެ .ކޮށީގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ
ހިއްކާ ސާފުތާހިރުކޮށްއަބަދުވެސްއޮންނަ ތަނަކަށްވާންޖެ ޭ

އވެ.
ހރު މިތަކެތި ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނެ ެ
ކތި( ބޭނުންކުރާނަމަ އަހަރަކު އެއްފަ ަ
ލިޓަރ )ހުއި  ،ވެލި ފަދަތަ ެ
 .5ދޫނި ކޮށީގައި ދޫންޏައް އެދޫންޏެއްގެ ސްޕީސީސް އަށް ބޭނުންވާ ވައްތެރެއްގެ ނިދާ ސަރަހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައި
ހނެއެވެ.
ހުންނަންޖެ ޭ
ދ ކޮށްޓަށްއެކަށީގެންވާ
 .6ކޮށިން ދޫންޏައް ފަސޭހައިން ނުކުމެގެން ނުދެވޭގޮތައް ކޮށި ޑިޒައިން ކޮށްފައިހުރުންމުހިންމެވެ .އަ ި
މިންވަރަށް އަލި ލިބި ،ވައި ދައުރުކުރެވެންޖެހޭނެއެވެ.
ހނެއެވެ.
ލބެން ހުންނަންޖެ ޭ
ށޓަށް ި
ށ ސާފު ފެން ކޮ ް
ނންކުރުމަ ް
ނ ބޭ ު
 .7ދޫނި ފެންވަރަ ް

ކ
ނންކުރާ ގޮތަ ީ
ފންވަރުވަން ބޭ ު
ެ

ގން ވާ ގޮތަކަށްވާންޖެހޭނެއެވެ.
ދޫނީގެ ބާވަތަށް އެކަށީ ެ
ތ ސްޕީސީސް ނުވަތަ
ތފާ ު
އތިއްބުން މުހިންމެވެ .އެއީ ަ
 .8އެއް އާއިލާ ނުވަތަ ސޕީސީސް އެއްގެ ދޫނި އެއްކޮށްޓެއްގައި ބަ ި
ބމުން ދޫނި ދިރިއުޅުމަށް ނޭދެވޭއަސަރެއްކޮށްފާނެތީވެއެވެ.
އާއިލާތައް އެއްތަނެއްގައި ބޭތިއް ު
ވނެވެ.
ޓއި ޖެހިފިތިފައިހުރެގެންނު ާ
ބނަމް ކޮށިތައް އެއްކޮށިއަނެއްކޮށް ާ
 .9ކުދި ވަކިކޮށީގައި ދޫނި ބައިތިއް ާ
ވނެއެވެ.
ވގޮތަށް ކޮށި ހުރެގެންނު ާ
 .10ދޫންޏައް ގެއެލުންދޭ ވައްތަރެއްގެ ފަނި ފަކުސައެއް ކޮށްޓަށް ވަދެ ޭ
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ދ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއި ު
ކޮށީގައި ޖަހަންބެނުންކުރާ ނަރުދާ
ލކީ އޭގައި ޒިންކް ނުވަތަ ލެޑް މިދެމާއްދާ އެކުލެވޭ ބާވަތެއްނަމަ ގެ ނުވަތަ
 .1ކޮށީގައި ޖަހަންބޭނުންކުރާނަރުދަ ަ
ނ
ކޮށީގައި ޖެހުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅަށްނަރުދާ ބުރުސްއަޅާ ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .އެއީ މިދެމާއްދާގެ ސަބަބު ް
ވިހަވެދާނެތީވެއެވެ .އަދި އައުނަރުދާ ދޮވެލުމަށްފަހު ކޮށީގައި ޖެހުމަށް

ދޫނި )ހާއްސަކޮށް ޕެރަޓްގެ ބާވަތްތައް(
ބޭނުންކުރުން މުހިންމެވެ.
 .2ކޮށީގައި

ޖަހާނަރުދާ

ގެ

ބޮޑުމިން

ގޮޅީގެ

ހިޔާރު

ކުރާނީ

ދޫންޏައް

ކޮށުމުގެ

ހުނަރު

ލިބިފައިވާ

ނރުދަލުގެ ފަލަމިނުގެ އަންދާސީ ސައިޒް ތިރީގައިއެވަނީ އެވެ.
މިންވަރައްބަލާފައެވެ .މިފަދަ ަ
------

 1.6މިލިމީޓަރު

 ކުދި ޕެރަޓސް އަދި ފިންޗެސް ------

 1.7މިލިމީޓަރު

 މެދުމިނުގެ ޕެރަޓްސް

 ނަރުދަލުގެ ގޮޅީގެ މިން ހިޔާރުކުރާނީވެސް ދޫނީގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލާފައެވެ .އާނމުކޮށް ކުދި އަދި
ތ  25 × 12މިލިމީޓަރެވެ.
މެދު ސައިޒުގެ ދޫންޏައްބޭނުންކުރާނި  12 × 12މިލިމީޓަރު ނުވަ ަ
)ނ( ބަލިތަކުން ރައްކާތެރި ކުރުން
އރު ދޫނީގެ ޞިއްހަތާމެދު ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެއެވެ .ދޫނި މިގޮތަށް ކޮށީގައި
ބަންދުކޮށްގެން ދޫނި ގެންގުޅޭ ި
ގންގުޅޭއިރު ބަލި ޖެހުން ވަރަށް އަވަހެވެ.
ބަންދުކޮށްގެން ެ
ނ
މތް ހޯދު ް
ށ ވެޓެރެނޭރިއަން އެއްގެ ޙިދް ަ
ރވާދިނުމަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަ ް
ގނެ ފަ ު
 .1ބަލިޖެހުމުން ބަލިދެނެ ަ
މުހިންމެވެ.
ލ ޤަވާއިދުން ޗެކްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
 .2ދޫންޏަށް ބަލިޖެހިފައިވޭތޯ ބަ ާ
ރގައި އެވަނީއެވެ.
ކުރެވިދާނެމުހިންމު ކަންތައް ތި ީ
ނ
 އެސޮރުމެންގެ ނަޖިހުގެ މިންވަރާއި ފެންވަރުބެލު ް
ލ
ނންކުރުމަށް އަންނަ ބަދަ ު
 ދޫނި ކާނާ އާއިފެން ބޭ ު
ތ
 ހެލިފެލިވެ އުޅޭގޮ ް
 ނިދުމާއި ފިޔަ ފައިބާ މިންވަރު
ނ
 ބަރުދަ ް
 ނޭވާލާ މިންގަނޑު
ދޫންޏަށް ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާކަމުގެ އާންމު ނިޝާންތައް
ތބުން ދިޔަވަރެއްފޭބުން
 ނޭފަތް ،ލޯއަދި ު
ތ ފިޔަ އައިބުވުން
 އާދަޔާ ޙިލާފަށް ފިޔަފޭބުން ނުވަ ަ
 ދުޅަވުން
ށން
ވންފެ ު
 ކާހިތްނުވެ ބަރުދަން ލުއި ާ
ނ
 ހޮޑުލުން ނުވަތަ އާދަޔާ ޙިލާފަށް ކާނާއި ފެންދިރުވަން އުދަގޫވު ް
ނ
ބ ް
ފއި ހުރުން ނުވަތަ ލޭފޭ ު
ހލާކުވެ ަ
 ގައިން ތަންތަން ފާރުވެ ަ
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ށ
ދޫނީގެ ޞިއްހަތު ދެނެގަތުމަ ް

ދ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއި ު
 ލޯ ގިނަވަގުތު މެރިފައި ހުރުން
 ފައިދުޅަވެ ނުވަތަ ފާރުވެ ހިގަން އުދަގޫވުން
ނ
 ތުން އަދި ނިޔަފަތިތައް އާދަޔާ ޙިލާފަށް ދިގުވު ް
 ލޮލާއި ނޭފަތުގެ ވަށައިގެން ލައް ނުވަތަ ބިހިފެޅުން
 .3ބަލި ދޫނިތައް ޞިއްހަތުރަގަޅު ދޫންޏާއި ވަކިކޮށް އެސޮރުމެންނަށް ފަރުވާ ދޭންޖެހޭނެއެވެ .މިއީ ބަލި އިތުރަށް
މށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެކެވެ.
ތކަށް ފެތުރުނަ ނުދިނު ަ
ނދޫނި ަ
ބޮޑުނުވެ ،އަދި ބަލި އެހެ ް
 .4ދޫނީގެ ހަށިގަނޑުގެއެތެރޭގައި އަށަގެންފާނެ

ޕެރަސައިޓަކުން )ފަނިފަކުސަ( ދިފާޢު ކުރުމަށްޓަކައި އެ

ދނުމަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތެވެ.
ދޫންޏަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭސް ،ކާނާނުވަތަފެނާއި އެކުގައި ި

ގ
ދޫނީ ެ

ނ
މ ކަނޑައެޅފިއިވާ އިންސެކްޓިސައިޑެއް ބޭނުންކޮށްގެ ް
ހަށިގަނޑުގެ ބޭރު ގައި ޕެރެސައިޓެއް އަށަގަންފިނަ ަ
ތށިފަދަ ތަކެތި ދޮވެ ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ނދޭން ބޭނުންކުރާ ަ
ދޫނި ،ދޫނި ކޮއްޓާއި ފެނާއި ކާ ާ

)ރ( ދޫނި ވިއްކުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް
ދޫނި

ވިއްކުމުގައި

ތިރީގައިވާ

މިންގަނޑުތަކަށް

ޖހޭނެއެވެ.
ބަލަން ެ

)ނުވިއްކިނަމަވެސް

ދޫންޏެއް

އެހެންފަރާތަކާއި

ހނެއެވެ.
ހަވާލުކުރެވޭއިރުވެސް މިމިންގަނޑުތައް ބަލަންޖޭ ޭ
ވއްކުން
ދނި ނު ި
 .1ދޫނި ޕެޓެއް ގޮތުގައި ނުވަތަ ވިއްސާ އާލާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ކޮށި ހުރިފަރާތަކަށްނޫނީ ޫ
ނވެރުވުން ފަދަ( އެގޭފަރާތަކަށްވުން .އަދި
ބންދީފެ ް
ނމު ކަންތައްތައް )ކާންދީ ޯ
ނންވާ އާ ް
 .2ދޫނި ގެންގުޅުމަށް ބޭ ު
ނ
މފަދަ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ފޯރުކޮށްދިނު ް
ވިއްކާފަރާތުން ގަންނަފަރާތައް ި
 .3ދޫނި ވިއްސާއާލާ ކުރުމަށްޓަކައި ދޫނި ވިއްކާނަމަ ގަންނަފަރާތަކީ ލައިސަންސް އޮތްފަރާތެއް ކަމުގެ ޔަޤީންކަން
ކން
ދނި ނުވިއް ު
ހޯދުމަށް ފަހުނޫނީ ޫ
ށ
ރފަރާތްތަކަ ް
ބލް ކަންހު ި
ގ ޤާ ި
ނ ބެލެހެއްޓުމު ެ
ތ ބަލިޖެހި ފައިވާ ދޫނި  ،ދޫ ި
 .4ދޫނި ވިއްކާއިރު ޅައުމުރު ނުވަ ަ
ނ
ދނީގެ ޙާލަތު އަންގައިދޭ ލިޔުމަކާއި އެކު ނޫނީ ނުވިއްކު ް
ނޫނީ ނުވިއްކުން ނުވަތަ ޫ
އސަންސް އޮތްކަން ޔަގީން ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ތތަކުން ދޫނި ވިއްކާފަރާތުގެ ލަ ި
 .5ދޫނި ޕެޓް ގެގޮތުގައި ގަންނަފަރާ ް
)ބ( ދޫނި ހިފައިގެންގުޅުމާއި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް
 .1ދޫނި ކޮށީގައި ތިއްބާ ހިފަން އުޅޭ ވަގުތަކީ އެސޮރުމެން
ހިފާހިރު އެސޮރުމެން ވީހާވެސް

ވަރަށްފިކުރުބޮޑުވެ ހާސްވާވަގުތެކެވެ.

މަޑުމަޑުން ފަހައިގެން ހިފުން މުހިންމެވެ.

ވީމާ ދޫނިކޮށިން

) މިސާލަކަށް ދޫނީގެ ފިޔަފަތް ނުވަތަ

ފައި ފަދަ ތަނެއް ގައި ހިފާދަމައިގަނެގެން ދޫނި ނުހިފުން އަދި ހަމައެގޮތުން ކުޑަކުދިން ދޫންޏާއި ކައިރިވެހިފާއެޅޭއިރު
ބޮޑުމީހެއްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ހިފުން(
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ދ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއި ު
ވނީ ވީ އެންމެ ކުޑަ ހިދުކޮޅަކަށެވެ .ވާޖަހައިގެން ގެންގުޅެންޖެހިއްޖެ ހިދެއްގައި
 .2ދޫނިވާޖަހައިގެން ގެންގުޅެން ާ
ބނެއެވެ.
ތށް ދޫނީގެ ހަށިގަނޑަށް ސަޕޯރޓްކޮށް ދިނުމުން ދޫންޏައްގެލުމެއްނުލި ޭ
ދޫންޏަށް ގެއްލުމެއްނުލިބޭ ގޮ ަ
އގިލީގައި އިގިއްޔަށް ރަނގަޅަށް ހެޔޮވަރުގެ
ޖނަމަ  ،ފައިގެ ި
 .3ދޫނީގައި ޙާއްސަ ފާހަގައެއް ޖަހަން ބޭނުންވެއް ެ
އަގޮޓިއެއް އެޅުވުމުން ފިޔަވައި ދޫންޏައް އަނިޔާއެއްލިބޭ ކަމެއްކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

ގ ސަބަބުން
އަދި އަގޮޓީ ެ

ނޔާ އަށް ފަރުވާދޭންޖެހޭނެއެވެ.
ދޫންޏައް އެއްވެސް އަނިޔާއެއްލިބިއްޖެނަމަ ،އަގޮޓި ނަގައި އަ ި

)ދޫނިފާހަގަ

ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކީ މައިކްރޮޗިޕް ބޭނުންކުރުމެވެ .މިވަސީލަތް ރާއްޖޭގައިވެސް ބޭނުންކުރުމާއި
މެދު މިސްނުން މުހިންމެވެ(.
 .4ދޫންޏައް ކޮށީތެރޭގައި އުދުހި އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެންޖެހޭނެއެވެ.

ވީމާ ނުއުދުހެވޭގޮތައް ފިޔަތައްކޮށާ ފިޔަ

ނނުވާނެއެވެ.
ކްލިޕް ކޮށްގެން ދޫނިގެންގުޅެގެ ް
ނ
އދަޔާއި ޙިލާފަށް ދިގުވުމަކީ އެސޮރުމެންނަށް އަނިޔާވާކަމެވެ .އެހެންކަމު ް
 .5ދޫނީގެ ތުބާއި ނިޔަފަތިތައް ާ
ށންވާނެއެވެ.
ކ ަ
ޤަވާއިދުން ދޫންޏައް އަނިޔާނުވާ ގޮތަކަށް ނިޔަފަތި ތަކާއި ތުން ޮ
ޖހޭ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
 .6ދޫނި އުފުލާގެންގުޅުމުގައި ބަލަން ެ
ނ
ނށް އުފުލާ ދަތުރުކުރާ އިރު އެސޮރުމެން ހާސްވެ ނުތަނަވަސްކަ ް
 ދޫނި އެއްތަނުން އަނެއްތަ ަ
އިޙްސާސް ކުރެއެވެ .ވީމާ ޞިއްހަތުދެރަ ދޫނި ދުރަށްނުއުފުލުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހެއެވެ.
ޖހޭނީ ކޮށީގައެވެ .މިކޮށްޓަކީ
 ދޫނި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލާ ދަތުރުގައި ބައިތިއްބަން ެ
ށ ހެލިފެލިވެ އުޅެވޭވަރުގެ ބޮޑުމިންހުރި މި އިޞޫލުގެ ޓޭބަލް 2
ދޫނިގެ ވައްތަރަށްބަލައި އެސޮރަ ް
ގައި ބުނެވިފައިވާ ސައިޒްގެ ކޮށްޓަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
އވެ.
ހނެ ެ
ވއިދުން ކާންދީ ފެންދެވެންޖެ ޭ
ދަތުރުމަތީގައިވެސް ދޫންނަށް ޤަ ާ
ށ
ތނުކުރެވޭ ފަދަ ތިމާވެއްޓަކަ ް
 ދަތުރުމަތިގައި ދޫނި އެސޮރުމެންނަށް ނުއެކަށޭނަ◌ަ ނުވަތަ ކެ ް
ހނެއެވެ.
ނުނެރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެ ޭ
)ބ( ބަޔޯސެކިއުރިޓީ
ބަޔޯސެކިރިޓި އަކީ ދޫނިގެންގުޅުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަމެކެވެ .މިގޮތުން :
ދރިއުޅޭ އިމާރާތެއްގައި ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.
 .1ދޫނިގެންގުޅޭކޮށި އިންސާނުން ި
ދންޖެހޭނެއެވެ.
 .2ވިއްސާއާލާ ކުރުމަށްގެންގުޅޭ ދޫނިތަކާއިއެކު ވައިލްޑް ބާރޑްސް ނުގެންގުޅުމަށް ސަމާލުކަން ޭ
އަދި ކޮށްޓައް މިފަދަ އޮޅު ނޫންދޫނި ،ބުޅާ ފަދަ އެހެން ޖަނަވާރަށް ނުވަދެވޭނެ ގޮތައް ކޮށި ބެހެއްޓުން
މުހިންމެވެ.
ހއްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.
 .3ދޫނީ ކޮށި ސާފުތާހިރު ކޮށް ބަލަ ަ
ޓއި ދޫނީގެ
ށ ާ
ގޅިވުން ވީހާވެސް މަދުކުރުން މުހިންމެވެ .އަދި ދޫނި ކޮ ް
 .4ދޫނި ތަކާ އިންސާނުން ގައި ޯ
މަސައްކަތްތައް ކުރާއިރު
މުހިންމުކަމެކެވެ.
ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

މކީ ވަރަށް
ސ ފައިވާން އަދި ހެދުމެއްލު ަ
ގ ލުމާ ވަކިހާއް ަ
އަތަށް އަން ި

ޔއި ހަށިގަނޑު ސައިބޯނި ލައިގެން ދޮވެ
ބލާ އަތްފަ ާ
މަސައްކަތް ނިމުމުން ހެދުން ާ
ނންކުރާ ހެދުމާއި ފައިވާން ފަދަ ތަކެތި ވީހާވެސް ގިނަގިނައިން ދޮވެ ސާފު
އަދި ބޭ ު

ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

އވެ.
ހނެ ެ
 .5މަރުވާ ދޫނި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކޮށިން ނެރެ ނައްތާލަންޖެ ޭ
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ދ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއި ު
ނދު އެއްޗެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް
ފދަ ތަކެތި ބަ ް
ގލަވްސް ަ
ހންނަ އެއްލާލަންޖެހޭ ް
ބނުންކޮށްފައި ު
 .6ކޮށީގެ ކުންނާ ޭ
އ އުކާލަންޖެހޭނެއެވެ.
ފަހު މަދުވެގެން  1ހަފްތާތެރޭގަ ި
ހންމެވެ.
އވަތުދީގެން ނުގެނައުން މު ި
ހންނަށް ދަ ު
 .7ދޫނި ކޮށިބެލުމަށް މީ ު
ތ
މ އެތަކެ ި
ނންކުރުމަށް ގެންނަ ަ
ދ ތަކެތިބޭ ު
ނ ކޮށީގައި ގެންގުޅޭ އާލާތްފަ ަ
 .8އެހެން ދޫނިގެންގުޅޭ ފަރާތަކު ް
ކރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
ނން ނު ު
ޑިޓަރޖަންޓަކުން ދޮވެސާފުކުރުމަށް ފަހުނޫނީ ކޮށީގައި ބޭ ު
އ
ނޝާންތަ ް
ލ އޭވިއަން އިންފްލުއެންޒާ ގެ ި
ބ ި
ނށް ޖެހޭ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ަ
 .9ދޫނިމެދުވެރިވެގެން އިންސާނުން ަ
ދޫނި ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކައް ސާފުކޮށް އެގުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެވެ.
ވފައިވާނެއެވެ.
ލީފްލެޓެއް ހިމަނާލެ ި
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ދ
މި އުސޫލާއިއެކު މިކަންއަންގައި ޭ

ދ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއި ު

ޖަދުވަލު:

4

ޅ
އތެރެކުރުމަށް ހުށަހަ ާ
ޖއަށް ދޫނި ެ
ރއް ެ
ދިވެހި ާ
އިމްޕޯރޓް ޕާރމިޓް ފޯރމް

ސަފްޙާ  23ގެ 19
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ދ
ު ިދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއ

Form No.:

Bird import permit application form
ްދ ޫ ނ ި އ ެ ތ ެ ރ ެ ކ ު ރ ު މ ު ގ ެ ހު އް ދަ އަ ށް އެ ދޭ ފޯ މ
OWNERS DETAILS:

ުތަ ކެ ތީ ގެ ވެ ރި ފަ ރާ ތު ގެ މަ ޢު ލޫ މާ ތ

Registered Company Name:

:ްރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ ނަނ
:ްއެޑްރެސ

Address:
License No :

ރ
: ަލަ އި ސަ ން ސް ނަ މް ބ

Contact number:

:ފޯނު ނަމްބަރ
:ްއީމެއިލ

E-mail:
Country of origin:

:ުތަކެތި ގެންނަ ޤައުމ

Expected date of import:

:ްއެތެރެކުރައްވަން ބޭނުންވާ ތާރީޚ

Mode of Transport:
Air:

:ްތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރެވޭ ގޮތ
Sea:

:ްކަ ނޑުމަގުނ

:ްވައިގެމަގުނ

Carrier No. (Flight / Vessel):

: ވެސްލް ނަމްބަރ/ ްފްލައިޓ

DETAILS OF THE IMPORTER:

:ުތަކެތި ގެންނަވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ

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

:ްނަނ

Address:

:ްއެޑްރެސ
:ޕާސްޕޯރޓް ނަމްބަރ

Passport no:
Contact number:

:ފޯނު ނަމްބަރ

FOR OFFICIAL USE ONLY
:
Received by:
Name:
Designation:
Signature:

Date

Attachments

:ްނަނ

ID card copy

Name:

Treatment Documents

Designation:

List

Signature:

: :ްތާރީޚ

Tick

Approved by:

:ްބަލައިގަތ

: ްމަޤާމ
:

:ްހަމަ އެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށ
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:ިހުއްދަ ދެއްވ
: ްނަނ
:ްމަޤާމ
:ިސޮއ

Date:

:ްތާރީޚ

ދ
ު ިދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއ

ި ކ
ތ
ެ ތ
ަ ހ
ޭ ޖ
ެ ނ
ް ވ
ަ އ
ް ޅ
ު ހ
ަ ށ
ަ ހ
ު ކ
ު އ
ެ އ
ި މ
ާ ފ
ޯ މ
ި
ްދޫނި ގެންނަވާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާރޑް ނުވަތަ ޕާސްޕޯރޓްގެ ކޮޕީއެއ

.1

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

.2

(.ެސައެންޓިފިކް ނަން ހުންނަންވާނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވ
.ީއެތެރެކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ދޫނިތަކަށް ވެކްސިނެއް ނުވަތަ ފަރުވާއެއް ދެވިފައިވާނަމަ އެކަމާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ

.3

Attachments Required
1- A copy of the Importers ID card or Passport.
2- List of the live birds with its common name, scientific name and its quantity.
3- If any vaccine or treatment has been given to the birds, please attach all necessary documents regarding
this vaccine or treatment.

ޯ
:ްނޓ

ް އެގެންނަވާ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރު މުވައްސަސާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮރިޖިނަލް ވެޓެރިނަރީ ސެޓްފިކެޓ، ުދޫނި އެތެރެކުރައްވާއިރ

-

.ެގެންނަވަންވާނެއެވ
.ެވެޓެރިނަރީ ސެޓްފިކެޓްނެތި ގެންނަވާ މިބާވަތުގެ ތަކެތި ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިފެހެއްޓޭނެއެވ

-

Note:
-

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

-

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

(Signature of the applicant: ި) އެދިލެއްވި ފަރާތުގެ ސޮއ

(Date:ް) ތާރީޚ

(STAMP:ު)ތައްގަނޑ

Plant and Animal Quarantine Unit

02

Hulhule’, Maldives

ްޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީން ޔުނިޓ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެހުޅުލ

Phone: (+960) 330 3741 Fax: (+960) 330 3632

(+960) 330 3632 :ް( ފެކްސ+960) 330 3741 :ްފޯނ
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ދ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއި ު

ޖަދުވަލު5 :

ޖހޭ
ރ ހުށަހަޅަން ެ
އތެރެކުރާއި ު
ޖއަށް ދޫނި ެ
ރއް ެ
ދިވެހި ާ
ލމާތް
ޖހޭ މަޢު ޫ
ޓގައި ހިމަނަން ެ
ކ ް
ނރީ ސެޓްފި ެ
ޓރި ަ
ވެ ެ
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ދ
ު ިދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާއ
VETERINARY CONDITIONS TO BE STATED IN THE VETERINARY
CERTIFICATE ISSUED BY THE EXPORTING COUNTRY
FOR THE IMPORTATION OF PET BIRDS (OTHER THAN DOMESTIC BIRDS) TO
THE REBULIC OF MALDIVES
1. COUNTRY OF EXPORT (must be a country free from Highly Pathogenic Avian
Influenza according to Organization of World Animal Health - OIE )
2. PURPOSE
3. VETERINARY CERTIFICATION
3.1 Each consignment of birds shall be accompanied by a veterinary certificate dated within
seven (7) days of import signed by a government veterinary authority or registered
veterinarian of the country of export and endorsed by the government veterinary
authority, giving details of the consignment (consignor, consignee, ,quantity and species
or breed of birds) and certifying to the effect that:
3.1.1

The country has been free from highly pathogenic avian influenza,
Newcastle Disease and Marex Disease for the past six (6) months prior to
export

3.1.2

The birds were kept in isolation in a facility approved by the government
veterinary authority since they were hatched or for the 21 days prior to
shipment and showed no clinical signs of infectious diseases, including avian
influenza, during the isolation period

3.1.3

During the isolation period at term (3.1.2) above, all birds, or a sample of
birds from one consignment were subject to:
a. avian influenza virus testing according to OIE guidelines
b. The birds were examined on the day of export and found to be free from any
clinical signs of infectious or contagious diseases.
c. The birds are transported in new and clean containers, according to IATA
requirements.

Issued by
Ministry of Fisheries and Agriculture
Ghaazee Building, Ameer Ahmed Magu
Male; MALDIVES
Tel: (960) 333 9264 & (960) 3339246
Fax: (960) 3326558
Email: agri@fishagri.gov.mv
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