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  kurinbicouncil@live.comއީމެއިލް : 6520036ފެކްސް: ، 6520036ފޯން: 

 

 ދު ޢިވާ ޤަ ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާބެހޭ 

 އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު މިއީ (ހ)  .1 ނަން  ފާއި ތަޢާރު 
 އެކުަލވާލާފަިއވާ  ބާރުލިބިގެން އިން( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 151 ގެ(ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 . ޤަވާޢިެދވެ ނައްތާލުމުގެ ކުނި ކުނިއުކާލުމާއި
 .ެއވެ" ދުޢިަޤވާ ނައްތާލުމުގެ ކުނި ުއކާލުމާއި ކުނި" ކިޔަނީ ޤަވާޢިދަށް މި (ށ)  

 ާޝއިޢުކުރާ  ެގޒެޓުަގއި ސަުރކާރުގެ ިދވެހި މިޤަވާޢިދު، ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ޤަވާޢިދަށް މި   .2 ތާރީޚު  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން 

 .ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން

ނޑު  ނޑައެޅުން  ކުނިގޮ  ލޭންޑްޫޔސް ރަުށގެ ޭބނުމަށްޓަކައި ޤަވާޢިުދގެ މި ފެށުމާއެކު ޢަމަލުކުރަން ޤަވާޢިދަށް މި (ހ)  .3 ކަ

 ތަންަތން ނައްތާލާނޭ ކުނި ، ޮގނުޑތަކާއި ކުނި  ުއކާނޭ ކުނި ގޮުތގެމަތިން ެއއްގޮްތވާ ޕްލޭނާއި

 ތެޭރގއި މަސްދުވަހުގެ(  ތިނެއް)  3 ުކރަންފަށާތާ އަމަލް ގަާވއިދަށް މި

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ  .ކަ

ނޑު ެއއީ ތަނެއް ވަކި ރަށުގެ (ށ)    އަންނަނިވި ަކއުންސިލުން ަކނަޑއެުޅމުގައި ކަުމގައި ުކނިގޮ

 .ކުރަންވާެނއެވެ ރިޢާޔަތް ކަންކަމަށް

 ދުރުތަނެއް ވަަރކުން ވީ ސަރަޙައްދާ ދިރިއުޅޭ މީހުން މިްނވަރަކުން  އޮތް ޖާގަ ރަށުގެ -1

ނަޑއެޅުން  .ކަ

 .ވުން އެތަން ތަނަކަށް އެކަީށގެންވާ އެންދުމަށް ކުނި -2

 ނޭދެވޭ  ކޮށްފާނޭ ެއކަމުން ވެްއޓަށް ރަށުގެ ސަބަބުން ޖަމާކުރުުމގެ ކުނި އެތަނަށް -3

ނަޑއެޅުން ތަނެއް ފަދަ ުކޑަވާނޭ އެންމެ އަސަރު  .ކަ



c 
 

 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ހދ. ކުރިނބީ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ . ހދ ކުރިނބީ ދިވެހިރާއްޖެ ހދ . 
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 އުނދަގޫ  ޢާންމުންނަށް ގެންދަންވާނީ ކުނި ތަނަކަށް އެޫނންވެސް ުނވަތަ ޮގނޑަށް ކުނި (ހ)  .4 އުފުލުން  ކުނި 

 ކުނިއުުލފާ ނުވަތަ އަތުންވިަޔސް މީހެްއގެ. ނިވަިއކުރެިވގެންނެވެ ރަނގަޅަށް ގޮތަށް ނުފޯރާ

 ަފދަ  ވީލްބަރޯ، ާގޑިޔާ ނުވަތަ، ޕިކަޕު ނުވަތަ ލޯރީ ުނވަތަ  ،ުއޅަނދެއް ޚާއްސަ

 ނުފައިާބނެހެން  މަގުމައްޗަށް އެތަކެތި  އުފުލާންވާނީ ކުނި  އެްއޗެްއގަިއވެސް

 .ރައްކާތެރިކުެރިވގެންނެވެ

 އެަކން އަވަަހކަށް ވީހާވެސް އެޅިއްޖެނަމަ ކުނި މަގުމަްއޗަށް ތެރޭގައި އުފުލުމުގެ ކުނި (ށ)  

 ބޭނުމަށް މިގަވާއިދުގެ ސާފުނުޮކށްފިނަމަ ތަނެއް ކުނިއެޅުނު އަދި. ރަނގަޅުކުރަްނވާނެެއވެ

 އެތަެނއް ކައުްނސިލުން އަދި. ބެެލވޭނެެއވެ ކުިނއެުޅންކަމުގައި ަމގުމަށްޗަށް އެއީ

 .އަތުެލވޭނެެއވެ އަތުން ބައެްއގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ޒިންމާވާ އެަކމަށް ޚަރަދު ދިޔަ ސާފުކުރުމަށް

ނޑަށް  ކުނި   ކުނިއެޅުމުގައި  ގޮ

 އަމަލްކުރަންޖެހޭގޮތް 

ނޑަށް   .5  ާޚއްސަކުެރވިފަިއވާ އެޅުމަށް ކުންޏެއް  އެ ކުނިޮގނުޑގައި އަޅަްނވާނީ  ކުނި ކުނިގޮ

ނަޑއެޅިަފއި  އެޅުމަށް ކުނި ަވކިބާވަެތއްގެ  އަދި. ތަނަކަށެވެ  ބާވަެތްއގެ އެނޫން ، ތަނަކަށް ކަ

 ެއޅީކަުމގއި  ކުނި ތަނަކަށް އެެހން ތަންނޫން ހަމަޖެހިފައިވާ އުކަން  ކުނި އަަޅއިފިނަމަ ކުނި

 .ބެލެވޭނެެއވެ

ނަޑއަޅާ ަކއުންސިލުން އެކަމަށް އަންދަންވާނީ ކުނި   .6 އެންދުން  ކުނި  ނަޑައޅާ ަކއުންސިލުން ދުވަެހއްަގއި ކަ  ކަ

 .މަތިންނެވެ ގޮތެްއގެ

 ކުނި  ގޯތީގައި  އަމިއްލަ 

 އެންދުން 

ޚާއްސަ ހާލަތެއްގައި ކުނި އަންދަން ޖެހިއްޖެ  ފެށުމަށްފަހު  ކުރަން ޢަމަލު  މިޤަވާޢިދަށް (ހ)  .7

ނަޑއަޅާ ގޮތެްއގެ މަތިން  ހިނދެއްގައި ކުނި އެންދޭީނ ކައުންސިލުން ެއކަމަށް ކަ
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 ކައުންސިްލގެ ޚާއްސަ ހުއްަދެއއް ލިބިގެންނެވެ.

 ކަްނކަމަށް އަންނަނިވި ދިނުމުގައި ހުއްދަ ކައުންސިލުން ބޭނުމަށް ގެ( ހ) މިނަންބަރުގެ (ށ)  

 .ކުރަންވާނެެއވެ ރިޢާޔަތް

 ޢާންމުންނަށް  އެކަމުން އަންދައިފިނަމަ ަސރަޙައްދެްއގައި އެ ެއކުނި ބާވަތުން ކުނީގެ -1

 .އުނދަޫގވެދާނެތޯ

 އެކަށީގެްނވާ  ކުރުމަށް ކަމެއް  އެފަދަ ޯގއްަޗކީ ެއދިފައިވާ ހުއްދައަށް އެންދުމުގެ ކުނި -2

 .ޯގއްެޗްއތޯ އޮތް ސަރަޙައްދެްއގައި

 އަިމއްލަ  ސަރުކާރާއި   ހުރި ސަރަަޙއްދުަގއި ެއދިފައިވާ އްދައަށް ހު އެންދުމުގެ  ކުނި -3

 .އަސަރު ކޮށްފާނޭ މީހުންނަށް އުޅޭ އެތަނުގައި ނުވަތަ ޢިމާރާތްތަކަށް މީހުންގެ

 .ގިނަމަދުމިން ކުނީގެ އެދިފަިއވާ ހުއްދައަށް އެންދުމުގެ -4

 

 އެންދުން  އަމިއްލަގޯތީގައި 

 މަނާތަކެތި 

 އެެއްއެޗއް، ތަކެއްާޗއި ފަިއބަރުފަދަ އަދި ޕްލާްސޓިކު، ތަެކއްާޗއި ރަްއކާކުެރވިފަިއވާ ގޭސް   .8

 ހުްއދަ އެންދުމުގެ ގޯީތަގއި އަިމއްލަ ،ތަކެތި ދުަވއިފާނޭ ނުބަިއަވހެއް ސަބަބުން އެންދުމުގެ

 .ދީގެންނުވާނެެއވެ

 ކުނި  ގޯތީގައި  އަމިއްލަ 

 ޖަމާކުރުން 

 ގޯީތަގއި އަިމއްލަ އެމީހެއްގެ މީހަކު އެއްވެސް ފެށުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަން ޤަވާޢިދަށް މި (ހ)  .9

 ުއކައިނުަލއި  ުނވަތަ، ޖަމާކުރުމަކީ ކުނި ގޮތަކަށް ފަދަ އުނަދގޫވެާދނެ އަަވއްޓެރިންނަށް

 . މަނާކަމެެކވެ ގިނަކުރުމަކީ



c 
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 ބަލިމަޑުކަމެއް ސަބަބުން ހުރުމުގެ ުއކައިނުަލއި، ތަކެްއޗާއި  ނުބަިއވަސްުދވާ ތެރެއިން ކުނީގެ (ށ)  

 މިޤަވާޢިދުގެ  އެކަަމކީ، ބަހައްޓާނަމަ ގޯތީަގއި އަމިއްލަ އުކައިނުލައި ތަކެތި ފަދަ  ފެތުރިދާނެ

 މިޤަވާޢިދުގެ  ފަރާތްތަކާމެދު  ެއފަދަ ކަމެއްކަމަށްބަލައި އެއްފަދަ ކުނިއެޅުމާ  މަގުމައްޗަށް ދަށުން

 .ފިޔަވަޅުއެޅޭެނެއވެ ދަށުން

ނޑު  ކުނި   އެހެން  ފިޔަވައި  ގޮ
 އެޅުން  ކުނި  ތަނަކަށް 

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

 .އެޅޭެނއެވެ ފިޔަވަޅު މަތިން ގޮތުގެ ތިރީގަިއވާ މެދު ފަރާތަކާއި ކުރި ެއކަން އަޅައިފިނަމަ

ޤަވާއިދާއި ޚިލާފުވާ 
ފަރާތްތަކާއި މެދު އަޅާނެ 

 ފިޔަވަޅުތައް 

 ުނަވތަ އެހެންގާނޫނަކުން، ފަރާތްތަާކމެދު ޚިލާފުވާ ކަންކަމާ ހިމެނިފައިވާ މިގަާވއިދުަގއި (ހ)  .11

ނަޑއަޅާފައިުނވާ އަަމލްކުރުމަށް ވަިކގޮތަކަށް ގަާވއިދަކުން  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ ކަންކަމުަގއި ކަ

( ރުިފޔާ ފަސްސަޭތކަ) 500/-  ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް ފަހަރު ދެވަނަ ނަސޭހަތްދިނުމަށްފަހު

 ފަހަރު ތިްނވަނަ ؛ ކުރުން ޖޫިރމަނާ އަދަދަކަށް ދެމެދު އާ ( ރުފިޔާ އެއްހާސް ) 1000/-އާއި 

 އާ( ރުފިޔާ ތިންހާސް) 3000/- ާއއި( ރުފިޔާ އެއްހާސް) 1000/- ކޮށްފިނަމަ ތަކުރާރު

 3000/- ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ފަހަރަށް ހަތަރުވަނަ ؛ކުރުން ޖޫރިމަނާ އަދަދަކަށް ދެމެދު

 ޖޫރިމަނާ  އަދަދަކަށް ދެމެދު އާ( ރުފިޔާ ފަސްހާސް) 5000/- އާއި( ރުފިޔާ ތިންހާސް)

 5000/- ފަހަރަކު ކޮންމެ ކުރާ ތަކުރާރު ކުށް އިތުރަށް ވުރެ ފަހަރަށް ހަތަރު އަދި ؛ކުރުން

 ދަށުން ގަވާއިުދގެ މި އިޚުތިޔާރު ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ  އިން(  ރުފިޔާ ފަސްހާސް) 

 .ލިބިގެްނވެެއވެ ކައުންސިލަށް

 ޖެހިއްޖެަނމަ  ކުރަން ރަނގަޅު ކައުންސިލުން ކަންތައްތައް ގަިއވާ( ހ) މިނަންބަރުގެ (ށ)  



c 
 

 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ހދ. ކުރިނބީ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ . ހދ ކުރިނބީ ދިވެހިރާއްޖެ ހދ . 
  kurinbicouncil@live.comއީމެއިލް : 6520036ފެކްސް: ، 6520036ފޯން: 

 

 
 

 

 .ދޭންވާނެއެވެ  ފަރާތެއް ެއކަންުކރި ޚަރަދު ދިޔަ އެކަމަކަށް

 ނުވަތަ ަކއުންސިލަށް ދައްކަންވާނީ ފީތައް ޖޫރިމަނާތަކާއި އެންމެހާއި ހިމެނޭ ަގއި ގަވާއިދު މި (ނ)  

ނޑަައޅާ ކައުންސިލުން  .ފަރާތްތަކަށެވެ ކަ

 ހެއުގޮތުގައި  ބޭނުން  ކުނީގެ 
 ހިފުން 

ނޑަށް ކުނި   .12  ތަކެތި ހިފޭނޭ ބޭނުން ނަޒަރުަގއި ަކއުންސިުލގެ ތެރެއިން ތަކެީތގެ ުއކާލާ ގޮ
 ަކއުންސިުލން  ކައުންސިލަށާއި ހުއްދަ  ބޭނުންކުރުމުގެ ނުވަތަ ވިްއކައި އެތަކެތި ނަގަިއގެން
ނަޑއަޅާ  .ލިބިގެްނވެެއވެ ފަރާތަކަށް ކަ

 ދަށުން  މިޤަވާޢިދުގެ 
ނޑައަޅާ   އުޞޫލުތައް  ކަ

މިަޤވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،މިޤަވާޢިދު ނަގަހައްޓައި ހިންުގމަށްޓަކައި   .13
( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި ކައުންސިުލެގ އިޚްތިޞާސްތެރޭަގއި ިހމެނޭ ތިނެއް) 3

ގޮތުްނ ހަދަން ޖެހޭ އުޞޫލުތައް ހަދައި ެއއުޞޫލުތަްއ ޢާއްމުޮކށް ސަރަޙައްދުތަކާ ގުޭޅ 
 ޝާއިޢު ކުރަންވާެނއެވެ.

މިޤަވާޢިދުގަިއ ވަކިތަނެްއގައި ވަިކގޮތަަކށް ބަޔާންކުރެވިފައި ުނވާނަމަ،  ކައުންސިލް: )ހ(  .14 މާނަ ކުރުން 
 ހދ. ކުރިނބީ ކަުއންސިލަށެވެ.ކައުންސިުލގެ މާނައިގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭނީ 

ނޑު:  )ށ(   މިޤަވާޢިުދގަިއ ވަކިތަެނއްަގއި ވަިކގޮތަކަްށ ބަޔާންކުރެވިަފއި ނުވާނަމަ، ކުނި ގޮ
ނޑުގެ މާނަައކީ  ނަޑއަޅާ ތަންތަނެވެ. ކުނިގޮ  ކައުްނސިލުން ކުނި އަޅާނޭ ތަން ކަމުގައި ކަ

 'ކުނި' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  އުކާލެވޭ އެންމެހާ ތަކެއްޗަށާއި ހަލާކުވެފައި ހުންނަ )ނ(  
ތަކެއްޗާއި އެ ތަކެތީގެ ބައިބަޔަށާއި ކުނިވާ ޒާތުގެ ތަކެއްޗާއި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ފަދަ 

 ތިމާވެއްޓަށް ނުރައްކާތެރި ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި ފަދަ އެންމެހައި ތަކެއްޗަށެވެ.


