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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ެމންުދުރ  ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އަންގާރަ  :  2016 އޮގަސްޓު 16 -  1437 ޛުލްޤަޢިދާ 13ތާރީޚު 127އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ގަވާއިދު  ނައްތާލުމާބެހޭ ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި

  )އޮމަދޫ .ތ(
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  ކައުންސިލް އޮމަދޫ ކޮޅުމަޑުލު 

 ދިވެހިރާއްޖެ.، އޮމަދޫ

  ގަވާއިދު  ނައްތާލުމާބެހޭ ކުނި  އުކާލުމާއި ކުނި 

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން (ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ހ)  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 

) ގެ  ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން،  151ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން 

  ވާއިދެވެ.ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލާފައިވާ ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާބެހޭ ގަ

" އެވެ. (ށ)       މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ "ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ގަވާއިދު

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ   .2  ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ތާރީޚު

  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ނޑު ކަނޑައެޅުން މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް   (ހ)  .3  ކުނިގޮ

ނޑުތަކާއި، ކުނި ނައްތާލާނޭ  ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުނި އުކާނޭ ކުނި ގޮ

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ތަންތަން މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ނޑައަޅަންވާނެ    އެވެ.ކަ

ނޑައެޅުމުގައި ކައުންސިލުން އަންނަނިވި   (ށ)     ނޑު ކަމުގައި ކަ ރަށުގެ ވަކި ތަނެއް އެއީ ކުނިގޮ

  ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ރަށުގެ ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ ވީވަރަކުން ދުރުތަނެއް   .1      

ނޑައެޅުން.   ކަ

  އެކަށީގެންވާ ތަނަކަށް އެ ތަން ވުން.ކުނި އެންދުމަށް   .2      
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އެ ތަނަށް ކުނި ޖަމާކުރުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ވެށްޓަށް އެކަމުން ކޮށްފާނޭ ނޭދެވޭ   .3      

ނޑައެޅުން.   އަސަރު އެންމެ ކުޑަވާނޭ ފަދަ ތަނެއް ކަ

ނޑަށް  (ހ)  .4  ކުނި އުފުލުން  ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަނަކަށް ކުނި ގެންދަންވާނީ އާންމުންނަށް އުނދަގޫ  ކުނިގޮ

. މީހަކު އަތުން އުފުލިޔަސް ނުވަތަ  ނުފޯރާ ގޮތަށް ރަނގަޅަށް ނިވައިކުރެވިގެންނެވެ

ކުނިއުފުލާ ޚާއްޞަ އުޅަނދެއް، ނުވަތަ ލޯރީ ނުވަތަ ޕިކަޕު، ނުވަތަ ގާޑިޔާ، ވީލްބަޯރ 

ވިޔަސް ކުނި އުފުލާންވާނީ އެ ތަކެތި މަގުމައްޗަށް  ފަދަ އެއްޗެއްގައި އުފުލިކަމުގައި

 ނުފައިބާނެހެން ރައްކާތެރިކަމާއެކުގަވެ.

ކުނި އުފުލުމުގެ ތެރޭގައި މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅިއްޖެނަމަ ވީހާވެސް އަވަހަަކށް އެތަނެއް   (ށ)    

. އަދި ކުނި އެޅުނު ތަނެއް ސާފުނުކޮށްފިނަމަ މި ގަވާއިދުގެ  ބޭނުމަށް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ

. އަދި ކައުންސިލުން އެތަނެއް  އެއީ މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅުންކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

ސާފުކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު، އެކަމަށް ޒިންމާވާ މީހެއް ނުވަތަ ބައެއްގެ އަތުން 

  އަތުލެވޭނެއެވެ.

ނޑަށް ކުނިއެޅުމުގައި  ކުނިގޮ
  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް

ނޑަށް ކުނިއަޅަންވާނީ   .5 ނޑުގައި އެ ކުންޏެއް އެޅުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށެވެ.  ކުނިގޮ ކުނިގޮ

ނޑައެޅިފައިވާ ތަނަކަށް، އެނޫން ބާވަތެއްގެ ކުނި  އަދި ވަކި ބާވަތެއްގެ ކުނި އެޅުމަށް ކަ

އަޅައިފިނަމަ ކުނި އުކަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ކުނި އެޅީކަމުގައި 

  ބެލެވޭނެއެވެ.

ނޑައަޅާ   .6  އެންދުން ކުނި  ނޑައަޅާ ދުވަހެއްގައި ކައުންސިލުން ކަ ކުނި އަންދަންވާނީ އެކަމަށް ކައުންސިލުން ކަ

  ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

އަމިއްލަ ގޯތީގައި ކުނި 
  އެންދުން 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމަށްފަހު އެއްވެސް ގޯއްޗެއްގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ   (ހ)  .7

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބިމެއްގައި ކުނި  އަންދަންވާނީ ކައުންސިލުން އެކަމަށް ކަ

  ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހުއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށް ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް  (ށ)    

  ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ސަރަހައްދެއްގައި އަންދައިފިނަމަ އެކަމުން ކުނީގެ ބާވަތުން އެ ކުންޏެއް އެ   .1      

  އާންމުންނަށް އުނދަގޫވެދާނެތޯ.
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ކުނި އެންދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ ގޯއްޗަކީ އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމަްށ   .2      

  އެކަށީގެންވާ ސަރަހައްދެއްގައި އޮތް ގޯއްޗެއްތޯ.

ހުރި  ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުނި އެންދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި   .3      

  މީހުންގެ ޢިމާރާތްތަކަށް ނުވަތަ އެ ތަނުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ކޮށްފާނޭ އަސަރު.

  އެންދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ ކުނީގެ ގިނަމަދުމިން.  .4      

އަމިއްލަގޯތީގައި އެންދުން 
  މަނާތަކެތި

ފައިބަރު ފަދަ ތަކެއްޗާއި، އެ އެއްޗެއް ގޭސް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ޕްލާސްޓިކު އަދި   .8

އެންދުމުގެ ސަބަބުން ނުބައި ވަހެއް ދުވައިފާނޭ ތަކެއްޗާއި އެންދުމުގެ ސަބަބުން ޞިއްޙަތަށް 

  ގެންލުންވާ ފަދަ ތަކެތި، އަމިއްލަ ގޯތީގައި އެންދުމުގެ ހުއްދަ ދީގެންނުވާނެއެވެ.

އަމިއްލަ ގޯތީގައި ކުނި 
  ޖަމާކުރުން 

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު އެއްވެސް މީހަކު އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ގޯތީގައި މި  (ހ)  .9

އަވައްޓެރިންނަށް އުނދަގޫވެދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކުނި ޖަމާކުރުމަކީ، ނުވަތަ އުކައިނުލައި 

  ގިނަކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ހުރުމުގެ ސަބަބުން  ކުނީގެ ތެރެއިން ނުބައިވަސްދުވާ ތަކެއްޗާއި، އުކައިނުލައި (ށ)    

ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެ ފަދަ ތަކެތި އުކައިނުލައި އަމިއްލަ ގޯތީގައި ބަހައްޓާނަމަ، 

އެކަމަކީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަގުމައްޗަށް ކުނިއެޅުމާ އެއްފަދަ ކަމެއްކަމަށް ބަލައި އެފަަދ 

  ފަރާތްތަކާމެދު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

ނޑު ފިޔަވައި އެހެން ކުނި ގޮ 
  ތަނަކަށް ކުނި އެޅުން

ނޑު ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ކުނި  .10 ނޑައަޅާފައިވާ ކުނި ގޮ ކައުންސިލުން ކުނި އުކުމަށް ކަ

  އަޅައިިފނަމަ އެކަން ކުރި ފަރާތަކާ މެދު ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު، އެހެން ޤާނޫނަކުން މި ގަވާއިދުގައި  (ހ) .11  ޖޫރިމަނާ 

ނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައި، ފުރަތަމަ  ުނވަތަ ގަވާއިދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ

(ފަސް  500/- ފަހަރަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ 

) ރުފިޔާއާއި  ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ (އެއް 1,000/-ސަތޭކަ ހާސް

 3,000/- ) ރުފިޔާއާއި އެއްހާސް(  1,000/- ތިންވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 

) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް  (ތިން ހާސް

)  5,000/- ސް) ރުފިޔާއާއި (ތިން ހާ 3,000/-ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ  (ފަސް ހާސް

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން އަދި ހަތަރު ފަހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުށް 

) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ  5,000/-ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު  (ފަސް ހާސް
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  .އިޚުތިޔާރު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ކަންތައްތައް ކައުންސިލުން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ  (ށ)    

  އެކަމަކަށް ހިނގި ޚަރަދު އެކަންކުރި ފަރާތަކުން ކައުންސިލަށްދޭންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ޖޫރިމަނާތަކާއި ފީތައް ދައްކަންވާނީ ކައުންސިލަށް  (ނ)    

ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.ނުވަތަ    ކައުންސިލުން ކަ

ކުނީގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި 
  ހިފުން 

ނޑަށް  .12 އުކާލާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުގެ ނަޒަރުގައި ބޭނުން ހިފޭނޭ ތަކެތި ނަގައިގެން  ކުނިގޮ

ނޑައަޅާ  އެ ތަކެތި ވިއްކައި ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކައުންސިލަށާއި ކައުންސިލުން ކަ

  ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 
ނޑައަޅާ އުސޫލުތައް   ކަ

މި ގަވާއިދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުގެ އިޚުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  .13

ސަރަހައްދުތަކާގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި އެ އުސޫލުތައް އާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެ 3   ވެ.(ތިނެއް

"، މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ،  (ހ) .14  މާނަ ކުރުން  "ކައުންސިލް

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  2010/7ކައުންސިލްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

  ކައުންސިލަށެވެ. އޮމަދޫކޮޅުމަޑުލު 

"ކުނި ގޮނޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް  (ށ)    

ނޑައަާޅ  ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލުން ކުނި އަޅާނޭ ތަން ކަމުގައި ކަ

  ތަންތަނެވެ.

" ކަމަށް ބުނެފައި (ނ)     އެވަނީ، އުކާލެވޭ އެންމެހައި ތަކެއްޗަށާއި ހަލާކުވެފައި ހުންަނ  "ކުނި

ތަކެއްޗާއި އެ ތަކެތީގެ ބައިބަޔަށާއި، ކުނިވާ ޒާތުގެ ތަކެއްޗާއި، ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ފަަދ 

  ތިމާވެްށޓަށް ނުރައްކާތެރި ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި ފަދަ އެންމެހައި ތަކެއްޗަށެވެ.

  

 

  

 

 


