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 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                        
ފެރިދޫ، އއ.  

 ދިވެހިރާއްޖެ.  
 

 ކުނި  އުކާލު މާއި ކުނި ނައްތާލު މާ ބެހޭ ގަވާއިދު 

ދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި 2010/7ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިޭދ  148ގެ  ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ(ލުން ޞޫއު

    މާއްދާގެ  އެކު އެޔާމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާބާރުގެ ދަށުން، ލޯކަލް ގަވަރ
ލުމާއި ކުނި އުކާ ކުނިފައިވާ އިލައިއެކުލަވަ)ށ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން 

 މާބެހޭ ގަވާއިދެވެ.ނައްތާލު

 މާބެހޭ ގަވާިއދު" އެވެ.ނައްތާލުމާއި ކުނި އުކާލު"ކުނި  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ 
 ތާރީޚު 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު   .2
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ. 

ކުނި މެނޭޖުުކރާނެ 
 ތަނެއް ކަނަޑއެުޅން 

މި ގަވާއިދުގެ ޭބނުަމށް ޓަކައި ރަށުގެ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ެފށުމާއެކު )ހ(  .3
)ކުނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ  R-58/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭނާއި

ގަވާއިދު( އާއި އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ 
 ،އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުނި މެނޭޖްކުރާނެ ތަނެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު

       މަންްޓ އޮތޯރިޓީއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރ ، ތެޭރގައި)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ
ތަންފީުޛކުރާ އިދާރާއަށް  ފައިވާށްންކޮޔާނޭޖްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިުދގައި ބަ މެކުނި

 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން ކައުންސިލުން ލިޔުމުން 

 ،ރަށުގެ ވަކި ތަނެއް އެއީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ތަން ކަމުގަިއ ކަނޑައެޅުމުގައި )ށ(  
 އަންނަނިވި ކަންަކމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. ،ކައުންސިލުން

ދަތިނުވާ  ދަށްމީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައް ،ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުންރަށުގައި  (1)   
 ދުރުމިނެއްގައި، ކުނި އުފުލުމަށް ފަސޭހަ ހިސާބެއް ކަނޑައެޅުން؛

 ވުން؛ ފަދަ ތަނަކަށް ތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރެވޭއުކަރައް (2)   
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 އާންމު ާށއި ރަށުގެ ވެްއޓަ ،ތަނަށް ކުނި ޖަމާކުރުމުެގ ސަބަބުން އެ (3)   
ފާނޭ ނޭދެވޭ އަސަރު އެންމެ ކުޑަވާނޭ ކޮށް ޞިއްޙަތަށާއި އިޤްތިޞާދަށް

 ؛ކަނޑައެޅުން ސަރަޙައްދެއް

ނީގެ ވަހާއި އަހަރުގެ ބޮޑު ބައިގައި، ރަށަށް ވައިޖެހޭ މިސްރާބަށް ބަލައި، ކު (4)   
އްދެއް ޙަތެރެއަށް ކުރާ މިންވަރު އެންމެ ކުޑަވާނެ ސަރަދުމުގެ އަސަރު ރަށު

 ޅުން؛ކަނޑައެ

މާޔަތްކޮށްފައިާވ ސަރަޙައްދެއް ރަށުގައި ވާނަމަ، އެފަދަ ޙިޤާނޫނީގޮތުން  (5)   
މެ ކުޑަވާނެ ތަނެއް ސަރަޙައްދަކަށް ކުނީގެ ސަބަބުން ނެދެވޭ އަސަރު އެން

 ؛ކަނޑައެޅުން

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ސަރަޙައްދަކީ، ކުނީގެ ސަބަބުން ރަށުގެ  (6)   
 ވުން؛ އަސަރުނުކުރާނެ ސަރަޙައްދެއް ކަމުގައިގޮނޑުދޮށަށް 

ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް  ،ނުވަތަ ވަާށ ފާރު ރާނައި ،ފެންސު ޖަހައި (7)   
އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް، ކުިނ މެނޭޖުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދު 

 ؛ވަކިކުރެވިފައިވުން

   )ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގަާވއިދު( ގެ  R-58/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު  (8)   
ފަދަ، ކުނި އެޅުްނ މަނާ ަތނެއްކަމަށް ަފއިވާ ށްންކޮ ޔާވަނަ މާއްދާގައި ބަ 11

 ފަދަ ތަނެއްކަމުގައި ނުވުން. ފައިވާޅައިކަނޑައަ

ކުނި އެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަނަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަނަކަށް ކުނި  )ހ(  .4 ކުނި އުފުލުން 
ކޮށްގެންނެވެ. އާންުމންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާ ގޮތަށް ރަނގަޅަށް ނިވާ ،ގެންދަންވާނީ

 ،މީހެއްގެ އަތުންވިޔަސް ނުވަތަ ުކނި އުފުލާ ޚާއްޞަ އުޅަނދެއް، ނުވަތަ ލޮރީއެއް
ވެސް ކުނި  ަފދަ އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ވީލްބަރޯ ،ޔަލެއްނުވަަތ ގާޑި، ޕެއްނުވަތަ ޕިކަ

ތެިރކޮށްގެންނެވެ. އަދި އުކަހެން ރައްނޭފައިބާތަކެތި މަގުމައްޗަށް ނު ގެންދަންވާނީ އެ
ގަވާއިދުްނ ދޮވެ ސާފުކޮށް ބަލަހައްަޓންވާެނއެވެ. އަދި ކުނި  ،ކުނި ގެންދާ އުޅަނދު

 ގެންދާ އުޅަނދު ހުންނަންާވނީ ކުނީގެ ބާވަތްތައް ވަކިކުރެވޭނެ ގޮަތށެވެ.

  ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކުނި އުފުލުމުގެ ތެރޭގައި މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅިއްޖެނަމަ،  )ށ(  
    ،އެ ތަނެއް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކުނި އެޅުނު ތަނެއް ސާފުނުކޮށްފިނަމަ

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް އެއީ މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅުންކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި 
ކައުންސިލުން އެ ތަނެއް ސާފުކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު، އެ ކަމަށް ޒިންމާވާ މީހެއް 

 އެއްގެ އަތުން އަތުލެޭވެނއެވެ.ނުވަތަ ބަ
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ކުނިގޮނޑަށް ކުނި 

އެުޅމުަގއި 
 ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ގޮތް 

އެ ސެންޓަރުަގއި އެ ކުންޏެއް އެޅުމަށް  ،ކުނި މެނޭޖްކުރާ ސެންޓަރަށް ުކނި އަޅަންވާނީ  .5
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނަކަށެވެ. އަދި ވަކި ބާވަތެއްގެ ކުނި އެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

ކުނި އުކަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ނޫން  ،ތަނަކަށް އެ ނޫން ބާވަތެއްގެ ކުނި އަޅައިފިނަމަ
 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ިފޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. ،އެޅީކަމުގައި ބަލައި އެހެން ތަނަކަށް ކުނި

އެ ނޫން ެއއްވެސް ގޮތެއް ނެތްނަމައެވެ. އަދި ކުނި އަންދަން ޖެހިއްޖެ  ،ކުނި އަންދަންވާނީ  .6 ކުނި އެންުދން 
)ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ  R-58/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ހާލަތެއްގައި ކުނި އަންދަންާވނީ
ާއންމު  ،ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކުގެ ުހއްދަ ލިބިގެން ، މަތީންގަވާއިދު( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

ގެ މަތީންނެވެ. ކުނި އްށް ެއންމެ ގެއްލުން ކުޑަވާނޭ ޮގތެ ޞިއްޙަތަށާއި ތިމާވެށްޓަ 
ކައުންސިލުން  ،އެކަމަށް އެ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ދުވަހެއްގައި ،އަންދަންވާނީ

ވައި ދައުރުވާ ގޮތާއި،  ،ޅަންވާނީކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. އަދި ދުވަސް ކަނޑައަ
 ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުތަުކގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުަތކަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

އެއްވެސް މީަހކު ގޯތީގައި އަދި  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަްނ ފެށުމަށްފަހު  )ހ(  .7 ކުނި ޖަމާކުުރން 
ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ބިންތަކުގައި 

ންނަްށ އުނދަގޫވެދާެނ ފަދަ ގޮތަކަށް ުކނި ޖަމާުކރުމަކީ، ނުވަތަ ށްޓެރީއަވަ
 ނުލައި ގިނަކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.އިއުކަ

ނުލައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އިއުކަކުނީގެ ތެރެއިން ނުބައިވަސްދުވާ ތަކެއްޗާއި،  )ށ(  
)އެކެއް( ދުވަހަށްވުރެ ދިގު  1ނުލައި އިބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެ ފަދަ ތަކެތި އުކަ

މުއްދަތަކަށް ގޯތީގައި އަދި ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުްނތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
ޗަށް ކުނި ކަމަކީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަގުމައް ބިންތަކުގައި ބަހައްޓަިއފިނަމަ، އެ 

އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެުދ މި ގަވާއިދުގެ  ،ކަމުގައި ބަލައި އެޅުމާ އެއްފަދަ ކަމެއް 
 ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

ވެސް އެފަދަ ކުނި ޖަމާކޮށްފައި  ލެވެންދެންއި ގޯތީގައި ހުންނަ ކުނި އުކަ )ނ(  
 ކުނީގެ ބާަވތްތަްއ ވަކިކޮށްފައެވެ.  ،ބަހައްޓަންާވނީ

ކުނި މެނޭޖްުކރާ ތަން 
ފިޔަވައި އެހެން 

 ތަނަކަށް ކުނި އެޅުން 

ނޫްނ އެހެން ތަނަކަށް ކުިނ  ތަން ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ  .8
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  9އެކަން ކުރި ފަރާތަކާ މެދު މި ގަވާއިދުގެ  ،އަޅައިފިނަމަ

 މަތީން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތް ަނމަވެސް، އެހެން މި ގަވާއިދުގައި  )ހ(  .9 ޖޫރިަމނާ 
ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެްއގައި ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަމުގައި 

އެ ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އަދި  ،ފިޔަވަޅު އެޅޭނީ
ްތ ދިނުމަްށފަހު، ދެވަނަ ފަހަުރ އެ ނޫން ކަންކަމުގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރު ނަސޭހަ
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 ))އެއްހާސް -/1,000ރުފިޔާއާއި  ()ފަސްސަތޭކަ 500/-ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 
ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން؛ ތިންވަނަ ފަހަރު  ރުފިޔާއާ

 ))ތިންހާސް -/3,000ރުފިޔާއާއި  ))އެއްހާސް -/1,000 ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ
ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރު 

 ))ފަސްހާސް -/5,000ރުފިޔާއާއި  ))ތިންހާސް -/3,000ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 
ވުރެ ވަނަ ފަހަރަށްއަދި ހަތަރު  .ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން
ރުފިޔާއިން  ))ފަސްހާސް -/5,000އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަްށ ލިބިގެންވެއެވެ. ،ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު

 ،ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ޖޫރިމަނާތަކާއި ފީަތއް ދައްކަންވާނީ މި )ށ(  
 ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ކައުންސިުލން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.

ކައުންސިލުން 

ކުރަންޖެުހނު ޚަަރދު 

 ހޯދުން 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން، މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރި ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމެއްގެ   .10
 ،އެކަމަށް ދިޔަ ޚަރަދު ،ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ  ސަބަބުން ކައުންސިލުްނ އެ

 ކުރި ފަރާތަކުން ކައުންސިލަށް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. ކަން އެ

ުނން ކުނީގެ ބޭ

 ހެޔޮގޮުތގައި ހިފުން 
ލާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުގެ ނަޒަރުގައި ބޭނުން ހިފޭނޭ ތަކެތި ކުނިގޮނޑަށް އުކާ  .11

ނަގައިގެން އެ ތަކެތި ވިއްކައި ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކައުންސިލަށާއި ކައުންސިލުން 
 ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

ހިނދަކު، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާން ނުކުރާހަމި   .12 މާނަކުރުން 
 އިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފަިއވަނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 2010/7"ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ހ(  .13 
ގެ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު()ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

 ކައުންސިލަށެވެ.އއ. ފެރިދޫ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮްށފައިވާ 

"ކުނި މެނޭޖުކުރާ ތަން" ނުވަަތ "ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފަިއ  )ށ(  
 ތަންތަނަށެވެ.ކައުންސިލުން ކުނި އަޅާނޭ ތަން ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ  އެވަނީ،

       R-58/2013"ކުނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާއިދު ނަންބަުރ  )ނ(  
 )ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު( ގައި ކުނިކަމަށް މާނަކޮށްފައިވާ ަތކެއްޗަށެވެ.
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