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 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ހދ. ކުރިނބީ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

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

 

 ޢުސޫލް ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާބެހޭ 

 މިއީ ކުނިނައްތާލުމާއި ކުނި ެއންދުމާބެހޭ އުސޫލެވެ. (ހ)  .1 ނަން  ފާއިތަޢާރު

 .އެވެ " ޢުސޫލް ނައްތާލުމާބެހޭ ކުނި ުއކާލުމާއި ކުނި" ކިޔަނީ އުސޫލަށް މި (ށ)  

މި ޢުސޫލަށް އަމަލް ކުރަން ފަށާނީ މި އުސޫލް އާއްމްކޮށް ޢިއުލާން ުކރާ  )ހ(  .2 ތާީރޚު  ފަށާ ޢަމަލުކުރަން

 ދުވަހުންފެށިގެންނެވެ.

 އުފުލުން  ކުނި

 
 
 
 
 

 

 އުނދަގޫ  ޢާންމުންނަށް ގެންދަންވާނީ ކުނި ތަނަކަށް އެޫނންވެސް ުނވަތަ ޮގނޑަށް ކުނި (ހ)  .3

 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  އުސޫލްގެ މި ސާފުނުކޮށްފިނަމަ ތަނެއް ކުނިއެޅުނު އަދި. ރަނގަޅުކުރަްނވާނެެއވެ

 އެތަެނއް ކައުްނސިލުން އަދި. ބެެލވޭނެެއވެ ކުިނއެުޅންކަމުގައި ަމގުމަށްޗަށް އެއީ

 .އަތުެލވޭނެެއވެ އަތުން ބައެްއގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ޒިންމާވާ ަކމަށްއެ ޚަރަދު ދިޔަ ސާފުކުރުމަށް

 ކުިނއެުޅުމގައި  ޮގނޑަށް ކުނި

 އަމަލްކުަރންޖެޭހގޮތް 

 )ހ(  .4

 
 

ނޑަށް  ާޚއްސަކުެރވިފަިއވާ އެޅުމަށް ކުންޏެއް  އެ ކުނިޮގނުޑގައި އަޅަްނވާނީ  ކުނި ކުނިގޮ

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

 އިއެޅީކަމުގަ   ކުނި ތަނަކަށް އެހެން ންތަންނޫ ހަމަޖެހިފައިވާ އުކަން  ކުނި އަޅައިފިނަމަ ކުނި



c 
 

 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ހދ. ކުރިނބީ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

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

 

 .ބެލެވޭނެެއވެ

ނަޑއަޅާ ަކއުންސިލުން އެކަމަށް އަންދަންވާނީ ކުނި )ހ(  .5 އެންުދން  ކުނި ނަޑައޅާ ަކއުންސިލުން ދުވަެހއްަގއި ކަ  ކަ

 .މަތިންނެވެ ގޮތެްއގެ

 ކުނި ގޯތީަގއި އަިމއްލަ

 އެންުދން 

ޚާއްސަ ހާލަތެއްގައި ކުނި އަންދަން ޖެހިްއޖެ  ފެށުމަށްފަހު ކުރަން ޢަމަލު  ޢުސޫލަށްމި (ހ)  .6

ނޑަައޅާ ގޮެތއްގެމަިތން  ހިނދެއްގައި ކުނި އަންދަންވާނީ ކައުންސިލުން ެއކަމަށް ކަ

 ލިބިގެންނެވެ.ކައުންސިްލގެ ޙާއްސަ ުޙއްދަެއއް 

 ކުނި ގޯތީަގއި އަިމއްލަ

 ޖަމާކުުރން 

 ގޯތީަގއި އަމިއްލަ އެމީހެއްގެ މީހަކު  އެއްވެސް ފެށުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަން ޢުސޫލަށް މި (ހ)  .7

 ުއކައިނުަލއި  ުނވަތަ، ޖަމާކުރުމަކީ ކުނި ގޮތަކަށް ފަދަ އުނަދގޫވެާދނެ އަަވއްޓެރިންނަށް

 . މަނާކަމެެކވެ ގިނަކުރުމަކީ

 

 
 
 

 

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

 މި އުސޫލް ގެ އެކަމަކީ، ބަަހއްޓާނަމަ ގޯީތގައި އަމިއްލަ އުކަިއނުލައި ތަކެތި ފަދަ ފެތުރިދާނެ

 އުސޫލްގެމި ފަރާތްތަކާމެދު ެއފަދަ ކަެމއްކަމަށްބަލައި އެއްފަދަ ކުިނއެޅުމާ  މަގުމައްޗަށް ދަށުން

 .ފިޔަވަޅުއެޅޭެނެއވެ ދަށުން

ނޑު ކުނި  އެހެން ފިަޔވައި ގޮ
 އެޅުން  ކުނި ތަނަކަށް

ނަޑއަޅާފަިއވާ އުކުމަށް ކުނި ކައުންސިލުން )ހ(  .8 ނޑު  ކުނި ކަ  ކުނި  ތަނަކަށް އެހެން  ނޫން ގޮ

 .އެޅޭެނއެވެ ފިޔަވަޅު މަތިން ގޮތުގެ ތިރީގަިއވާ މެދު ފަރާތަކާއި ކުރި ެއކަން އަޅައިފިނަމަ

ޤަާވއިދާ ޚިލާފުވާ 
ފަރާތްތަކާިއމެދު ފިަޔވަޅު 

 އެޅުން 

 ުނަވތަ އެހެންގާނޫނަކުން، ފަރާތްތަާކމެދު ޚިލާފުވާ ކަންކަމާ ހިމެނިފައިވާ މިގަާވއިދުަގއި (ހ)  .9

ނަޑއަޅާފައިުނވާ އަަމލްކުރުމަށް ވަިކގޮތަކަށް ގަާވއިދަކުން  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ ކަންކަމުަގއި ކަ



c 
 

 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ހދ. ކުރިނބީ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

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

 

( 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  އުސޫލްގެ މި އިޚުތިޔާރު ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ ިއން(  ރުފިޔާ ފަސްހާސް) 

 .ލިބިގެްނވެެއވެ ކައުންސިލަށް

 ަކއުންސިލަށް  ދައްކަްނވާނީ ފީތައް ޖޫރިމަނާތަކާއި އެންމެހާއި ހިމެނޭ ަގއި އުސޫލްަގއި މި (ނ)  

 .ފަރާތްތަކަށެވެ ަކނަޑައޅާ ކައުންސިލުން ނުވަތަ

 ހެުއގޮުތގައި ބޭުނން ކުނީގެ
 ހިފުން

ނޑަށް ކުނި )ހ(  .10  ތަކެތި ހިފޭނޭ ބޭނުން ނަޒަރުަގއި ަކއުންސިުލގެ ތެރެއިން ތަކެީތގެ ުއކާލާ ގޮ
 ަކއުންސިުލން  ކައުންސިލަށާއި ހުއްދަ  ބޭނުންކުރުމުގެ ނުވަތަ ވިްއކައި އެތަކެތި ނަގަިއގެން
ނަޑއަޅާ  .ލިބިގެްނވެެއވެ ފަރާތަކަށް ކަ

ވަކިތަނެްއަގއި ަވކިގޮަތކަްށ ބަޔާންކުރެވިފައި ުނވާަނމަ،  އުސޫލްގެމި ކައުންސިލް: )ހ(  .11 މާނަ ކުރުން 
 ހދ. ކުރިނބީ ކަުއންސިލަށެވެ.ކައުންސިުލގެ މާނައިގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭނީ 

ނޑު:  )ށ(   ވަކިތަެނއްަގއި ވަިކގޮތަކަްށ ބަޔާންކުރެވިަފއި ނުވާނަމަ،  ުއސޫލްގެ މި ކުނި ގޮ

ނޑުގެ މާނަައކީކކައުްނސިލުން ކުނި ނަޑއަޅާ ތަންތަނެވެ. ކުނިގޮ  އަޅާނޭ ތަން ކަމުގައި ކަ
'ކުނި' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  އުކާލެވޭ އެންމެހާ ތަކެއްޗަށާއި ހަލާކުވެފައި ހުންނަ  )ނ(  

ތަކެއްޗާއި އެ ތަކެތީގެ ބައިބަޔަށާއި ކުނިވާ ޒާތުގެ ތަކެއްޗާއި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ފަދަ 
 ތަކެތި ފަދަ އެންމެހައި ތަކެއްޗަށެވެ.ތިމާވެއްޓަށް ނުރައްކާތެރި ބާވަތްތަކުގެ 



c 
 

 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ހދ. ކުރިނބީ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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