
  ލު ފާނަކޮށި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ އުޞޫ 
  
 
ނޑުންނެގޭ ދިރޭ ބާވަތްތައް ލުމަށްޓަކައި ކޮށި "ވަނަ މާއްދާގައިވާ  2ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ  - ކަ

ކޮޑި ފޫޓަށްވުރެ ބޮޑެތި ކޮށި، ކޮށި އަޅުއްވާ އަތޮޅެއްގެ  125 ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން" ންގުޅުމާބެހޭ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ގެ
 .  ނެއެވެންޖެހޭ އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވަ އަތޮޅު

  
    . ފޮނުވަންވާނެއެވެމިނިސްޓްރީ އަށް ކޮށި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭއިރު ތިރީގައިއެވާ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން  -

  
  ) ދިގުމިން، ފުޅާމިން އަދި ފުން މިން، އަދި ކޮޑިމީޓަރުން(ފާނަ ކޮށީގެ ބޮޑުމިން  - 1
  ކޮށީގައި ގެންގުޅުއްވާނެ ދިރޭ ބާވަތްތައް  -2
  ) ކޮށި އޮންނަ ތަން ފާހަގަކުރައްވާ(ކޮށީގެ ކުރެހުން  -3
  އ ކާޑު ނަންބަރު .ރ.ކޮށީގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ދ -4
  ކާޑު ނަންބަރު. އ.ރ.ޓާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ދކޮށި ބަލަހައް -5
  ކޮށީގެ ވެރިފަރާތާއި ކޮށި ބަލަހައްޓާ ފަރާތާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ އެގްރީމަންޓުގެ ކޮޕީ  -6

  
  ކޮށި އަޅާއިރު ބޭނުންކުރާ ނަގިލި އޮންނަންވީ ގޮތާއި ނަގިލި ބާލަންވީގޮތް 

  

 . ކޮންކުރީޓުން) ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ލިބޭ މާއްދާއެއް ބޭނުން ނުކޮށް(ނަގިލި ހަދަންޖެހޭނީ  -
 .  ނަގިލި ބިމުގައި ޖައްސަންޖެހޭނީ އެތަނެއްގައި ދިރުންހުރި އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގޯނާއެއް ނުވާގޮތަށް -
 . ބޭނުންވާ ތަނުގައި ޖެއްސޭގޮތަށް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެންނަގިލި ބިމުގައި ޖައްސަންވާނީ ސަރވޭ ކުރުމަށްފަހު ނަގިލި ސީދާ ޖައްސަން  -

ނަގިިލ . ރެސިސްޓް ކުރެވޭ ވަރުގެ ބަރުދަނަކަށް ވާންޖެހޭނެ އްނަގިލި ވަލުގައި އަޅާ ބޮއިފަދަ ބާރުތަ، ނަގިލީގެ ބަރުމިނަކީ ކޮށްޓާ
ދުލެްއ ދިޔަވަރުގެ ފަރަގަށްވުރެ ބޮޑު ނަގިލި ވަލުގައި . ވަލަކީވެސް ިމަފދަ ބާރުތަށް ރެސިސްޓް ކުރެވޭނެ ވަލަކަށް ވާންޖެހޭނެ

 .ހުރެގެން ނުވާނެ
 
 

އިތުރު މުއްދަތަކަށް ކޮށި ބާއްވަން އެދޭނަމަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ .  ވެއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެ 01 ވެނީމިކޮށި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެ: ނޯޓް
ން ޫނން ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަކޮށިބޭއްވުމަށް . ން ޖެޭހނެއެވެމަސްދުވަސް ކުރިން އެކަމަށް އެދި މިމިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅަ 03

ކަމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ހުށަހަޅައި ކޮށި ބަހައްޓާ މަސްދުވަސް ކުރިން މިމިނިސްޓްރީއަށް މި 03، ނަމައެހެންތަނަކަށް ކޮށި ގެންދާ 
، އެކަން މިމިނިސްޓްރީ އަށް އަންގައި ، ކޮށި އުވާލަނީނަމަ.  އާތަނުގައި ކޮށި ބަހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮށި ރަޖިސްޓްރީ އާ ކުރަންވާނެއެވެ

ރިފަރާތަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަދި ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލް ކުރިކަން ކޮށީގެ ވެ.  ކޮށީގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލް ކުރަންވާނެއެވެ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްޓާއި ކޮށްޓާ ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ާސމާނެއް ކޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނުން  30އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 .ނަގަންވާނެއެވެ



  ށި ފާނަ ކޮ 
  

ނޑުން ނެގޭ ދިރޭ ބާވަތްތައް ގެންގުޅޭ ކޮށީގެ ރަޖިސްޓްރީ   ކަ
 
 
  ހުއްދައަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހަޅާއިރު  -

 އެންގުން ) ފުޅާ މިން އަދި ފުން މިން ، ދިގު މިން (ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ކޮށީގެ ސައިޒް  -
 ކޮށި އޮނަްނ ގޮތުގެ ކުރެހުން  -
 ކާޑު ނަންބަރު . އ.ރ.ދ -
 ކޮށި އާންމުކޮށް ބެހެއްޓޭ އަތޮޅާއި ރަށް  -
 ކޮށީގައި ގެންގުޅޭ ދިރޭ ބާވަތްތައް  -
 ؟ހުއްދައަށް އެދުމުން ޗެކް ކުރަންޖެހެނީ ކޮންކަމެއް  -
 ؟ ގެންގުޅޭ މަހުގެ ބާވަތުގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެހޭތޯ  -
 )އެސް.އެމް.ޑީ.އެސް(ފާނަ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ރިޕޯޓް ފޮނުވާ  -
 ؟އެކުސްޕޯޓް ކުރާ ބާވަތުގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެހޭތޯ  -
ރޒް، ޑިފެންސް ؟އެއްވެސް ތަނަކުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭތަ -  އަތޮޅު އޮފީސް ތަކުން ، ހޯމް އެފެއާ
 އެއްފަރާތަކަށް ކިތަންމެ ކޮއްޓެއްވެސް ދޫކުރެވޭ  -
 ހުއްދަ ދެނީ މިނިސްޓްރީންނާއި އަތޮޅު އޮފީސް ތަކުން  -
 އެއްޗެއްގައި ނޯޓެއް ނުކުރޭ .ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ޖަހަނީ އޯޑަރުން  -
 .....ކުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމް ދޫކުރަނީ އަތޮޅު އޮފީސް ތަ -
 ؟؟؟؟؟ޤަވާޢިދު  -
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