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 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ

(ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރާ ދިރޭ  R/2021-25ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގެ ގަވާއިދު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު  2ތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 

  ތެރިކުރާ ދިރޭ ތަކެއްޗާބެހޭ އު(ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަަތ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮްށ ރައްކަ R-25/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 އަންނަނިވި ިއޞްލާޙުތައް ގެނައުން. ،ގަވާއިދު) އަށް

ށް އިްޞލާޙުކޮށް، އެ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އަންނަނިވި ގޮތަ ޚީ،ރުވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސު 9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

 އިޞްލާޙުކުރުން.

ޤުުދރަތީ ގޮުތަގއި ނުވަތަ ޠަބީޢީ  

ގޮތުަގއި ިޙމާޔަތްކޮށް 

ރައްަކއުތެރިކޮށްަފިއވާ ދިރޭ 

ތަކެއްޗާެމދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮުތގެ 

 އުސޫލުތަާކއި މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭން 

އި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީީޢ ގޮތުގަ (ހ) .9

ދިރޭ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

(ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެޖެންސީގެ މަޝްވަރާޔާއެކު  6ފަށާތާ 

ގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  6ޖަދުވަލު  މި ގަވާއިދުގެ، އެކުލަވައިލައި

 ޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.ގެ

ޤުދުރަތީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޠަބީީޢ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކޮށްފައިވާ  (ށ)   

ދިރޭ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންަތއް އެޖެންސީން 

 .ނެއެވެކުރަންވާ އެކުލަވައިލުމަށްފަހު، ދިވެހި ސަުރކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު

  މަދުވެގެން  ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މެނޭޖްމަްނޓް ޕްލޭންތައް  (ނ)   

 (ފަހެއް) އަހަރަކުން އެއްފަހަުރ އެޖެންސީން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. 5

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 16ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

ހީވެަފިއވާ ދިރޭ ނެތިދިޔުުމގެ ިބރު  

 ތަކެތި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަށް ނޭޓިްވ ދިރޭ ތަކެއްޗާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކުރާ  (ހ) .16

ނެތިދިޔުމުގެ ބިރުހީވެފައިާވ ދިރޭ ތަކެތި  ،ދިރޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން 

ގައި  5ޖަދުވަލު  ، މި ގަވާއިދުގެކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-34/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                44  އަދަުދ:                 51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

4 

 އެވެ.ހިމަނައިފައި އެވަނީ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް ނެތިދިޔުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ  (ށ)   

ދިރޭ ތަކެތި ކަނޑައަޅާނީ، "ގައިޑްލައިންސް ފޮރ ޔޫޒިންގ ދަ އައިޔޫސީއެން 

ލުތަކާ ރެޑް ލިސްޓް ކެޓަގަރީޒް އެންޑް ކްރައިޓީރިއާ" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫ

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

 އިތުރުކުރުން.ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް ވަނަ މާއްދާއަށް (މ)  19ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

"ގައިޑްލައިންސް ފޮރ ޔޫޒިންގ ދަ އައިޔޫސީއެން ރެޑް ލިސްޓް ކެޓަގަރީޒް  (މ)   

 ޔޫނިއަން ފޮރ "އިްނޓަނޭޝަަނލް، އެންޑް ކްރައިޓީރިއާ" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ، ކޮންސަރވޭޝަން އޮފް ނޭޗަރ" އިން އެކުލަވައިލައި

 އަދަދަށެވެ.   ކްރައިޓީރިއާގެ އެންމެފަހުގެ

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިތުރުކުރުން. 5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް ޖަދުވަލު  .4

 

 5ޖަދުވަލު 

 އި ބަލާނެ މިންގަނޑު ނެތިދިޔުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ދިރޭ ތަކެތި ކަނޑައެޅުމުގަ 

Red List Category  ީެގ ކެޓެގަރީ ނެތިދިޔުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ދިރޭ ތަކެތ  # 

Extinct ާ1 ނެތިގޮސްފައިވ 

Extinct in the Wild ުއުލުން ނެތިގޮސްފައިވާޙަދުރަތީ މާޤ  2 

Threatened Categories ް3 ނެތިދިއުމުގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކެޓަގަރީތައ 

Critically Endangered ްއިވާހާލަތެއްގަ/ނާޒުކު ފައްތަރެއ  4 

Endangered  ާ5 ނެތިދިއުމުގެ ބިރު ކުރިމަތިވެފައިވ 

Vulnerable ާ6 ނެތިދިއުމުގެ ނުރައްކަލަށް ހުަށހެޅިފައިވ 

Near Threatened ެ7 ނެތިދިއުމުގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެދާނ 

Least Concern ު8 ހާލަތު ރަނގަޅ 

Data Deficient ަލޫމާތު ެނތްޢުއެކަށީގެންވާ ވަރަށް މ  9 

Not Applicable ޭ10 އެއްވެސް ކެޓަގަރީއަކަށް ނުފެތ 
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Red List Category  ީެގ ކެޓެގަރީ ނެތިދިޔުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ދިރޭ ތަކެތ  # 

Not evaluated   ާ11 މީޒާންކޮށްފައި ނުވ 

Extinction Risk ާ12 ނެތިދިއުމުގެ ނުރައްކ 

Adequate Data  ި13 އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާުތ ލިބެންހުރ 

Evaluated ްކޮށްފައިވާމީޒާނ  14 

 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-34/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                44  އަދަުދ:                 51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

6 

 

 ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންެނވެ. ގައި މިޓުސަރުކާރުގެ ގެޒެ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި. 5

______________________ 


