
   ަދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ދިރޭ ޖަނަވާރާއެކު އެތަކެތި ގެންނ
ދޫކޮށްފައިވާ  އިދާރާއަކުން  ކަމާގުޅޭ  ސަރުކާރުގެ  ޤައުމެއްގެ 

ސެޓްފިކެޓް   ހެލްތް  ވެޓެރިނަރީ  އަޞްލާއިއިންޓަނޭޝަނަލް  ، ގެ 

ކަރަންޓީން އޮފިސަރަށް ، މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައި އިމްޕޯރޓް ހުއްދަ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

    ާހައިލީ ޕެތޮޖެނިކް އޭވިއަން އިންފްލޫއެންޒ(HPAI)    ްއުޅޭކަމަށ
(OIE)  ިނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމަކުން ދޫންޏާއ ޕޯލްޓްރީ ދޫނީގެ ، އިން ކަ

 ބާވަތްތައް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
  ްފުޓް  އެންޑް  މައުތް  ޑިޒީސް  އުޅޭކަމަށ(OIE)   ްއިނ

ނޑައަޅާފައިވާ  ޤައުމަކުން  ގެރިބަކަރި  އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައެއް  ކަ
 ނުދެވޭނެއެވެ.

  ީދަތުރުކުރެވޭ ، ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭނ
ޖަނަވާރަކުން  އެފަދަ  ޖަނަވާރެވެ.  ހުރި  ޞިއްޙަތެއް  ވަރުގެ 

އެކްސްޕޯރޓްކުރި ޤައުމުން  ، ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ފަހުން ފެނިއްޖެނަމަ
 ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުން ވަގުތީގޮތުން މަނާކުރެވޭނެއެވެ.

   ާމިނިސްޓްރީ އިން ދޫކޮށްފައިވާ  އިމްޕޯރޓް  ހުއްދާގައި އެދިފައިވ
ވެޓެރިނަރީ  ދެވިފައިހުރިކަން  ޖަނަވާރަށް  ދިރޭ  ވެކްސިންތައް 

 ސެޓްފިކެޓުން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ްއެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނ 
  ީމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް ، މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނ

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ޚާއްޞަކޮށް  މިކަމަށް  އިން  އެގްރިކަލްޗަރ 
ތާރީޚުގެ   ބޭނުންވާ  އެތެރެކުރަން  ތަކެތި  ދުވަސް   7ފޯމަކުންނެވެ. 

ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައަށް އެދި އެ ފޯރމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ހުރިހާ ލިޔުންތަކާއެކު ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

  ީދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނާ ، މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދޭނ
މި މާޙައުލަށް ގެއްލުން ނުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ   ،ޤަވާޢިދަކުން މަނާނުކުރާ
ތަކެއްޗަކީ ، ރޯގަސްގަހާގެއްސަށާއި އެ  އަދި  ޖަނަވާރަށެވެ.  ދިރޭ 

ގައި ހިމެނޭ ތަކެތި (I,II,III) އެޕެންޑިކްސް    (CITES)ސައިޓީސް 
 ކަމުގައި ވާނަމަ  ސައިޓީސްގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ.

  ާޕަކެޓްކޮށް ލޭބަލްނުކޮށް ހުންނަ މުޑުވައް އޮށް ފަދަ   ، ފަތް، ގޮފި، މ
 ތަކެތި ހިމެނޭނީ ގަހުގެ ބައިތަކުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.

  ިގަހުގެ ބައިތަކުގެ އުފެއްދުންތައް އެތެރެކުރާއިރު ، ގަސްގަހާގެއްސާއ
ވެލި މިންވަރަކަށް  އެއްވެސް  ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. ، އޭގައި  ކާދު 

ނޑު ބަންދުކުރަން ބޭނުންނަމަ އެއްވެސް ޖަރާސީމެއް އެކުނުލެވޭ ، މޫގަ

 ސްފެގްނަމް މޮސް ފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.  ،ޓިޝޫ، ކަފަ 
  ިގަހުގެ ބައިތަކުގެ ، ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެކުރެވޭ ރޯގަސްގަހާގެއްސާއ

ކަމާގުޅޭ  ސަރުކާރުގެ  ޤައުމެއްގެ  ގެންނަ  އެތަކެތި  އުފެއްދުންތަކާއެކު 
ދޫކޮށްފައިވާ   ފައިޓޯސެނިޓަރީ އިދާރާއަކުން  އިންޓަނޭޝަނަލް 

މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ އިމްޕޯރޓް ހުއްދަ ، ގެ ޢަޞްލާއިސެޓްފިކެޓް
 ކަރަންޓީން އޮފިސަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 ުތަޢާރުފ 

، ގަސްގަހާގެއްސާއި   ،ދިވެހިރާއްޖެއަފް އެތެރެކުރެވޭ ދިރޭ ޖަދަވާރާއި 

ކަރަދްޓީދްކުރުމަކީ ، ގަހުގެ ބައިތަކުގެ އުފެއްދުދްތައް ބަލާޗެކްކުރުމާއި 

މިދިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެދްޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަފުދް ހުޅުލޭގައި 

ހިދްގާ ޕްލާދްޓް އެދްޑް އެދިމަލް ކަރަދްޓީދް ޔުދިޓްގެ މެދްޑޭޓްގައިވާ 

 ކަމެކެވެ.

ގަހުގެ ބައިތަކުގެ ، އެކިއެކި ބޭދުދްތަކަފް ރޯ ގަސްގަހާގެއްސާއި 

، ބުޅާ ، ދިރޭ ޖަދަވާރުގެ ބާވަތްތައް )ގެރިބަކަރި   ،އުފެއްދުދްތަކާއި 

ދިރޭ މަސް( ދިވެހިރާއްޖެއަފް އެތެރެކުރާއިރު ކަމާގުޅޭ ، ދޫދި ، މުސަޅު 

ރާއްޖޭގައި ، ގޮތުދް ހެދިފައިވާ ބައިދަލްއަޤްވާމީ މިދްގަދޑުތަކާއި 

ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަފް ހުރޭތޯ މި ޔުދިޓުދް ، ހެދިފައިވާ ޤާދޫދުތަކާއި 

 ބަލާޗެކްކުރާދެއެވެ.

 

 ެ؟ކަރަދްޓީދްކުރަދްޖެހެދީ ކީއްވ 

ގަސްގަހާގެހި އިމްޕޯރޓް/، ކަރަންޓީންކުރަނީ ދިރޭ ޖަނަވާރާއި
ޖެހޭ  ޢާއްމުކޮށް  ތަކެއްޗަށް  އެފަދަ  ތެރޭގައި  ޓްކުރުމުގެ  އެކްސްޕޯރ

އެތަކެތީގައި އަށަގަންނަ ފަނިފަކުސަ ޤައުމަށް ، ތަފާތު ބަލިތަކާއި
ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށެވެ. އަދި ދިރޭ ޖަނަވާރަށް ޖެހޭ ، އެތެރެވެ

ޖެހި އިންސާނުންނަށް  ޛަރީޢާއިން  އެތަކެތީގެ  ތެރޭގައި  ، ބަލިތަކުގެ 

ހިމެނެއެވެ.  ބަލިތައްވެސް  ނުރައްކާކޮށްފާނެ  ޞިއްޙަތަށް  އެމީހުންގެ 
ފެތުރުނަ ، މިފަދަ ބަލިތައް އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް އެތެރެވެ

ޚިދުމަތްދޭ  ކަރަންޓީންގެ  ޤައުމެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  ނުދިނުމަށްޓަކައި 
 އިދާރާތައް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރެއެވެ. 

ރޯގަސްގަހާގެއްސާއި ބޭނުމަކަށް  ގަހުގެ ، އެއްވެސް 
މަސް، ބައިތަކުގެ އުފެއްދުންތަކާއި  ދިރޭ ޖަނަވާރު/ދޫނި/

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރިން  އެތެރެކުރުމުގެ  ރާއްޖެއަށް 
ލިޔުމަކުން  ހުއްދަ  ގެ  އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް  ފިޝަރީޒް 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ ތަކެއްޗަކީ ، ފައިޓޯ ސެނިޓަރީ ސެޓްފިކެޓަކީ
ބައްޔެއް  ކުރިން  އޭގައި  ނުވަތަ  ނެތް  ބައްޔެއް  އެއްވެސް 

ގަސް ، ހުރިނަމަ އެބައްޔަކަށް ފަރުވާދީފައިވާކަމަށް ހެކިވެދީ
އެކްސްޕޯރޓްކުރާ ޤައުމުގެ ނޭޝަނަލް ޕްލާންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން 

 އިން ދޫކުރާ ރަސްމީ ލިޔުމެކެވެ. (NPPO)އޯގަނައިޒޭޝަން 

އެކްސްޕޯރޓްކުރެވޭ ތަކެއްޗަކީ ، ސްޓޭޓް ވެޓެރިނަރީ ސެޓްފިކެޓަކީ 
އެއްވެސް ބައްޔެއް ނެތް ނުވަތަ  ބައްޔެއް ހުރިނަމަ އެބައްޔަކަށް  
ފަރުވާދެވިފައިވާ ނުވަތަ ވަކި ބަލިތަކަކަށް ވެކްސިން ދެވިފައިވާ 

ހެކިވެދީ ކަމަށް  ޓްކުރާ ، ތަކެތި  އެކްސްޕޯރ ޖަނަވާރު  ދިރޭ 
އިދާރާއަކުން ވެޓެރިނަރީ  ސްޓޭޓް  އިންޓަނޭޝަނަލް   ،ޤައުމުގެ 
ގެ ނަމޫނާ   (OIE)އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯރ އެނިމަލް ހެލްތް  

 ސެޓްފިކެޓާ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓެކެވެ.

ދިރޭ ޖަނަވާރު ،  އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް ރޯ ގަސްގަހާގެއްސާއި
ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ކަމާގުޅޭ  ކުރިން  އެތެރެކުރުމުގެ  ރާއްޖެއަށް 

 އަށް ގުޅުއްވާ! 3303742/  7503161
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  ްތަކެތި ގެނައި ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވައިލުނ 
   ިއެދ ފޮނުވައިލުމަށް   އަނބުރާ   ޤައުމަށް   ގެނައި   ތަކެތި  

ފޯމް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  މިނިސްޓްރީން  ޚާއްޞަކޮށް  އެކަމަށް 
ޔުނިޓަށް  ކަރަންޓީން  ހުންނަ  ހުޅުލޭގައި  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
   ްތަކެތި އަނބުރާ ގެންދަނީ ލަގޭޖް ގޮތުގައި ނަމަ ގެންދާ ދުވަހަށ

ގެންދާ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯރޓް   ،ކޮންފަރމްކޮށްފައިވާ ޓިކެޓްގެ ކޮޕީއަކާއި
 ކޮޕީއެއް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވައިލަނީ ކާގޯގެ ގޮތުގައިނަމަ ކާރގޯ ފްލައިޓުްނ
 ޖާގަ ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  ްކަރަންޓީންކުރެވޭ ތަކެތި ނައްތާލުނ 
  ާދުވަސްވުމަށް ފަހު ތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ. 3ކަރަންޓީންކުރިތ 
 .ެނައްތާލުމުގެ ކުރިން ތަކެތީގެ ވެރި ފަރާތަށް އެކަން އަންގާނެއެވ 
 .ެނައްތާލާނީ އިންސިނެރޭޓްކޮށްގެން ނުވަތަ އަންދާލައިގެންނެވ 
 

 ިޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ގެނެވޭ ތަކެތ 
    ޭއަންގައިދ ހިފެހެއްޓިކަން   ތަކެތި   ގެނެވޭ  ޚިލާފަށް  ޤަވާޢިދާ 

 ލިޔުމެއް  ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތަށް ވަގުތުން ދެވޭނެއެވެ.
   ީކަރަންޓީންކުރުމުގެ ގޮތުން ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނ

 ދުވަސް ވަންދެންނެވެ. 3ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ގިނަވެގެން 
  ިދުވަހުގެ    3އެތެރެކުރިއިރު ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަވެފައިނުވާނަމަ މ

ތެރޭގައި  ލިޔެކިޔުންތައް  ފުރިހަމަކުރެވިދާނެއެވެ.  މިގޮތުން  ތަކެތި 
އެތެރެކުރެވޭ ،  އެތެރެކުރުމަށް މި  މިނިސްޓްރީން  ދޭ  ހުއްދަ  އޮވެ

ޝިޕްމަންޓާއެކު އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިޓޯސެނިޓަރީ/ ވެޓެރިނަރީ ހެލްތް 
ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް   3ސެޓްފިކެޓް ނެތްނަމަ ސެޓްފިކެޓް ގެނައުމަށް 

ދެވޭނެއެވެ. ނުވަތަ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގެނާ ޤައުމަށް   އަނބުރާ 
 ފޮނުވައިލެވިދާނެއެވެ.

  3  ިގެނައި  ، ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ތަކެއްޗާއި   ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައ
 ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވައިނުލާ ތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

  ިދިރޭ ، ގަހުގެ ބައިތަކުގެ އުފެއްދުންތަކާއި، ގަސްގަހާގެއްސާއ
ޖަނަވާރު އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް އިމްޕޯރޓް/އެކްސްޕޯރޓްކުރުމާ 

ނޑުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ، ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ
ޤަވާޢިދުތަކާ ޚިލާފަށް އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތި ހިފަހަށްޓައިގެން ،ޤާނޫނުތަކާއި

އެތެރެކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ ވެރި ފަރާތަށް ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމެއްގެ 
، ޒިންމާއެއް މިނިސްޓްރީން ނުއުފުލާނެއެވެ. އަދި ތަކެތި ނައްތާލުމާއި

ހުރިހާ   ،ގެނާ ޤައުމަށް އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތަކާއި
ވެރި  ތަކެތީގެ  ނުވަތަ  ފަރާތުން  އެތެރެކުރި  ކުރަންވާނީ  ޚަރަދެއް 

 ފަރާތުންނެވެ.

 
 
 

 
ގަހުގެ ބައިތަކުގެ  ގަސްގަހާގެއްސާއި

އުފެއްދުންތަކާއި ދިރޭ ޖަނަވާރާއި އޭގެ ބައިތައް 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގައި 
 ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ެއންޑް އެގްިރކަލްޗަރ
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2ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގެ   އެންޑް   4 ޕްލާންޓް  ކުރިން  ގަޑިއިރު 
ނަމްބަރު   ފޯން  ޔުނިޓްގެ  ކަރަންޓީން  7އެނިމަލް  5 0 3 1 6 1 

3ނުވަތަ   3 0 3 7 4 އަންނަން   2 ތަކެތި  ގުޅައިގެން  އަށް 
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި  ފްލައިޓް ނަމްބަރު އަންގަންވާނެއެވެ.، ކަ

އުފެއްދުންތައް ، ގަސްގަހާގެއްސާއި ބައިތަކުގެ  ގަހުގެ 
ދިރޭ ޖަނަވާރު ، އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯރމާއި

މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ، އެތެރެކުރުމަށް އެދޭ ފޯރމް
ގެނާ  ތަކެތި  އަދި  ހުންނާނެއެވެ.  ލިބެން  ރިސެޕްޝަނުން 

ޕްލާންޓް އެންޑް ، ޤައުމަށް އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެދޭ ފޯރމް
 އެނިމަލް ކަރަންޓީން ޔުނިޓުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

4 5 

ގަސްގަހާގެއްސަށާއި  ސަބަބުންވެސް  ތިބާގެ  ގޭތަ!  އެނ
ތަޢާރަފުވެ  އަލަށް  ރާއްޖެއަށް  ބައްޔެއް  ޖެހޭ  ޖަނަވާރަށް 

ކަމާގުޅޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ، ފެތުރުން އެކަށީގެންވޭ! ވީމާ
ގަހާއި އެއްގޮތަށް  ރާއްޖެއަށް   ،ޖަނަވާރު  ޤަވާޢިދުތަކާ 

 ގެނައުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ!


