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 ތައާރަފް 
ކުނި ނައްތާލާނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތުމުން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ބަލިތައް ރަށުތެރޭގައި މިއީ ރަށުގައި އުފެދިފައިވާ 

އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ރަގަނޅު ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާ ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ 
އަދި ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ރަށުގެ ވަނަވަރާއި، ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދު  މި ޕްލޭންގައި  ޕްލޭނެކެވެ.

 ލި އަޅުވާލެވިފައި ވާނެއެވެ.ތުން އަނަތީޖާތަކާއި ބެހޭގޮ

 

 ރަށުގެ ވަަނވަރު 

މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ.  ދިގުމިނުގައި  5އަކީ ހދ.އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި، އަތޮޅުގެ ވެރިރަށާއި  ކުރިނބީ
ހެކްޓަރުހުރެވެ. ރަށުގެ  32މީޓަރު ހުންނަ  މިރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި  540މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި  800

ންނަ ބިޔަ ގަސް ހެދިފައިވާ، ރަށުގެ ދެކުނު މީޓަރުހުންނަ މިރަށަކީ ރަށް ވަށައިގެން ހޭޅި އޮ 1.5އުސްމިނުގައި 
ފަރާތުގައި ބޮޑު ކަނޑޫފަލެއް އޮންނަ ގާމަތި ރަށެކެވެ. ކުރިނބީއާއި އެންމެ ކައިރީގައިވާ ރަށަކީ ހދ. ކުބުރުދޫއެވެ. 
 މިރަށަކީ މިހާރު މީހުންދިރިނޫޅޭ ފަޅުރަށެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއާއި މިރަށާއި ދެމެދުގެ ދުރުމިނަކީ 

މީހުން ހިމެނޭއިރު،  725ކެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގައި  B-10ކިލޯމީޓަރެވެ. ކުރިނބީއަށް ދެވިފައިވާ ކޯޑަކީ  280.5
 ގާތްގަނޑަކަށް  ގޯތި ދޫކުރެވިފައިވާއިރު 187ގިނަ ބަޔަކު ރަށުންބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅުމަށް 

 ވެ.ވަރަކަށް ގޯތީގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުންދެއެ 96

ނިންމައި އޯލެވެލް ހެދުމުގެ  10ރަށުގައި ޕްރީސްލަކާއި ސާނަވީ ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލެއް ހުންނައިރު މިތަނުން ގުރޭޑް 
ފުރުޞަތު ލިބެއެވެ. ރަށުގައި ޞިއްީހ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއް ހުންނައިރު، ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް 

ންގެ ދެ މިސްކިތް ހުރިއިރު، ފަހުން އިމާރާތްކޮއްފައިވާ ހުކުރު ލިބެއެވެ. އަންހެނުންގެ މިސްކިތަކާއި ފިރެހެނު 
ވަރަކަށް އަހަރު އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ބޭނުންކުރެވޭނެ މިސްކިތެކެވެ.  15މިސްކިތަކީ ކުރިއަށް އޮތް 

ކުންފުނި  2މުވައްޒަފުން ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ  81ސަރުކާރުގެ އެކިވަޒީފާ ތަކުގައި 
ކަމުގައިވާ ދިރާގާއި ވަތަނިއްޔާގެ ޓަވަރު މިރަށުގައި ހުރެއެވެ. ކުރިނބީގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަކާއި ޒުވާނުންގެ 
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 1994މަރުކަޒެއް ހުރިއިރު، ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދެއެވެ. 
 24ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2005ންއަންނަ ކުރިނބީ އިންޖީނުގެއިން ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކަރަންޓު ދެމު 

ވަނަ  2011ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދެއެވެ. ރަށަކީ ލަފާފުރުމަށް ދަތިރަށެއްނަމަވެސް، 
ތުގައި ފޫޓްގެ ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތްކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮ 200ފޫޓް  300އަހަރުންފެށިގެން، 

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމަސަކަތް މުޅިން ނިމޭވަރުވާނެއެވެ. 6ކުރިއަށްއޮތް 

ކުރިނބީއަކީ ޒަމާނުންސުރެ މަސައްކަތްތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭރަށެކެވެ. އިމާރާތްކުރުމާއި، ވަޑާންކުރުމާއި، 
 ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތްތަކެވެ. މަދުން ދަނޑުވެރިކަންކުރުމާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރުމަކީ މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް

ނަމަވެސް ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކޮއްއުޅެއެވެ. ބިލެތާއި، ބަނބުކޭލާއި، ފަތްކެޔޮ ގޯތިތެރޭގައި ހައްދާއުޅޭއިރު، 
ދަނޑުވެރިން ދަނޑުތަކުގައި ބައްޓާއި، މިރުހާއި، ކަރަޔާއި، ކިޔުކަނބާއާއި، ކޮޕީފަތާއި، ބަރަބޮލާއި، ޓޮމާޓޯ 

މަދެއްނޫނެވެ. ރޯނުވެށުމާއި، ފަންގިވިނުމާއި، ކަނަމަދު އޮށް ބިނުމަކީ ރަށުގެ އަންހެނުން އާންމުދަނީ  ހައްދާލެއް
ފިހާރަ ހުރިއިރު މިތަންތަނުން އާންމު ދިރިއުޅުމަށް  5ހޯދުމަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކެވެ. ރަށުގައި ވިޔަފާރިކުރާ 

ކެފޭ ހިންގަމުންދެއެވެ. ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު  1ގައި ބޭނުންވާ ގިނަތަކެތި ލިބެން ހުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށު
ސައިކަލް ގެންގުޅެއެވެ.  20އަށްވުރެ ގިނަ ބައިސްކަލާއި  160 ގާތްގަނޑަކަށް އިންޖީނުދޯނި ގެންގުޅޭއިރު، 5ރާ ކު

 އެންބިއުލާސް ދުއްވައެވެ. 1ޕިކަޕާއި  2ޓަނުގެ  1.5މީގެ އިތުރުން 

ފުދުންތެރި ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭރަށެކެވެ. ރައްޔިތުން އިސްނަގައިގެން ކުރިނބީއަކީ މަސައްކަތްތެރި ހީވާގި 
ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަސއްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ. މިކަމުގެ ހެކި ސްކޫލަށާއި، އިންޖީނުގެއަށާއި، 

 ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށާއި، ރަށުގެ ހޮޅުއަށިތަކަށް ބަލައިލުމުން ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ.

 

 ގެ ަމއިަގނޑު ަމްޤސަދުޕްލޭން
ރަށު ފެންވަރުގައި އުފެދޭ ކުނި ނައްތާލައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމާއި، ޞިއްޙީ 

 ދުޅަހެޔޮވެއްޓެއް ޤާއިމްކޮށް، ކުނިން ރައްކާތެރިވެގެންވާ މާޙައުލެއް ޤާއިމްވެފައިވާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުން.
 



 ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ޕްލޭން
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kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

 ނަތީޖާހާސިލްކުރަން ޭބނުްނވާ 
ރަށުން  ،ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރެވި ،ކުރިނބީއަކީ ރަށު ފެންވަރުގައި އުފެދޭ ކުނި ނައްތާލާ

ރަށުގެ ދަނޑުވެރިންނާ އެހެން ރަށްތަކަށް މާކެޓް  ،އުފެދޭ ކުނިން ގަސްކާނާއާއި އެހެނިހެން ތަކެތި އުފައްދާ
ދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިނބީއަކީ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ކުރެވޭނެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެން ދިއުން. އަ

 ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނަމޫނާ ރަށަކަށް ވެގެން ދިއުން. 
 

 މަޝްވަރާ
މި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި، އަދި 

އި އެފަރާތްތަކުގެ ތަނަވަސް މަޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުރިނބީގެ ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުމާ
މިފަރާތްތަކާއެކު ބައްދަލުވުންތަކެއް ކަމާގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ވަރަށް ތަނަވަސް މާޙައުލެއްގައި މަޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލު 

 ވެ. ބަދަލުކުރެވި އެ މަޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލުތައް މި ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާނެއެ
 

 ކުނި ެމނޭޖް ކުރުމުެގ ހާލަތު 
އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ހިމެނެއެވެ.  އިމަގުމައްޗާ އި،ރަށުގެ ކުނި އުފެދޭ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ގޭގެއާއި ގޯތިތެރެއާ 

ރަށުގައި ކުނިގޮނޑެއް ހެދިފައި ވީނަމަވެސް އަންދާލެވޭ ކުނި ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުންޏެއް 
ބިއްލޫރި ފުޅިފަދަ ތަކެތި ، ދަގަނޑުގެ ބާވަތްތަކާއި އެގޮތުން ނައްތާލެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައެއް ނެތެވެ. 

މަށް ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީޒް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ ތަކެތި ކުނި ގޮނޑުގެ އެއްފަރާތުގައި ވަކި ނައްތާލު 
 ކަށް ޖަމާކުރަމުން ގެންދެވަނީއެވެ.ސަރަޙައްދަ

އަންދާލެވޭ ކުނި ހަފްތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު އަންދަމުން ގެންދެއެވެ. 
ދުވަހު އެ ހަފްތާގައި އެންދުނު ހުރިހާ ކުންޏެއްގެ އަޅިތަށް ނަގައި ކުނިގޮނޑާއި ދިމާ ގޮނޑުދަށުގައި އާދިއްތަ 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ންދަނީ ކުނިގޮނޑު ކައިރީގައިޅަނީއެވެ. ނެޕީ އައެކަމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދަށް އަ
 ދަގަނޑު ތާންގީއެއްގައި ހިކި ކުންޏާއި އެއްކޮށެވެ.



 ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ޕްލޭން
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+(960) 6520036 
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، ހިކިކުނީގެ ބާވަތްތަކާއި، ދަގަނޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ،އާންމު ގޮތެއްގައި ކުނިގޮނޑަށް އުކާލަނީ ރޯގަސްފަދަ ތަކެއްޗާއި

ބޮޑެތި ގަސްބުޑު ފަދަ ތަކެއްޗާއި، ރޯކުންޏާއި ހިކި ކުނި އަދި  ،ޕްލާސްޓިކާއި، ބިއްލޫރި ފުޅިފަދަ ތަކެއްޗާއި
މިގޮތުން ކުނި ކޮށްޓަށް އުކާލެވޭ  ން ނެތިގެން އުކާލެވޭ ތަކެއްޗެވެ.މިނޫންވެސް ގޭގެއިން ބައުވެގެން ނުވަތަ ބޭނު 

 ޓަނުގެ ކުނި އުކާލެވޭ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 30 ކުނީގެ މިންވަރަށް ބަލާއިރު ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން

 ކުނި ެމނޭޖް ކުރުން 
 ކާއި އެލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރާނެގޮތް:ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަ

 ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރާނެގޮތް  ލަނޑުދަނޑިތައް 

ކުންޏާމެދު ޢާންމު ރައްޔިތުން 
 ހޭލުންތެރި ކުރުވުން 

މަހު ރަށުގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް ކުނި ރަނގަޅު  1މަހުން  2ފަހަރު ނުވަތަ  1މަހަކު   -1
 ގޮތުގައި ނައްތާލުމާެބހޭ )މަޢުލޫާމތު ހިމެނޭ( ލީފްެލޓް ބެުހން.

ފަހަރު ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ކުނި މެނޭޖް  2ކޮންމެ އަހަރަކު   -2
 އްވުން.ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވޯކްޝޮޕް، ސެމިނަރ ބޭ

ކުނިއެޅުމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ 
 ސަރަޙައްދު ވަކިކުރުން 

ކުނި ކޮށްޓަށް ކުނި އެޅުމަށް ާޚއްސަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އެކަމަށް ޚާއްސަ 
 ކުރެވިފައިވާ ބޯޑް ހަރުކުރުން.

ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނި ރައްކާތެރި 
ގޮތުގައި ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމް ކުރުން 

 ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށަށް ކުނިވާ ޒާތުެގ ކުނިއެޅުން ހުއްޓުވުން.

ކުނި ކޮށި ބެލެހެއްޓުމަށް ހަރުދަނާ 
 ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން 

ރަށުގެ ކުނި ކޮށި ބެލެހެއްޓުމަށް ރަށުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން 
ވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ކުނި ކޮށި ބެލެހެއްޭޓނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް މަޝް

 ބޭއްވުން. 
ކުނި ކޮށްޓަށް އުކާލެވޭ ކުނި 

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލެވޭނެ 
 ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން 

 ކުނި ކޮށްޓަށް ޭބނުންވާ މެޝިނަީރޒް ހޯދުން.

ކުނި ކޮށި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ މެިޝނަރީޒް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ 
މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ކުލަބް ޖަމްިޢއްޔާތަކާއި ކައުންސިލުން އެކިއެކި ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް 

 ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން.



 ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ޕްލޭން
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، ކުނި ކޮށީގައި ހުންނަ ދަގަނޑާއި 

އެލްމިނިއަމް އަދި ބިއްލޫރިފަދަ 
 ތަކެތި ރަށުން ބޭރުކުރުން 

ންނަ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް އެތަކެތި ރަށުން ބޭރުކުރުމުެގ ރާއްޖޭގައި އެފަދަތަކެތި ގަ
 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. 

ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނިން ގަސްކާނާ 
 އުފެއްދުން 

އުކާލެވޭ ކުނިވާޒާތުގެ ކުންޏާއި ގަސްގަހުގެ ފަތް ބޭނުންކޮށްގެން ަގސްކާނާ އުފައްދާނެގޮތާއި 
މަޢުޫލމާތުދީ، އެމަސައްކަތުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާން ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް 

ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް  ބޭނުންވާ ފަާރތްތަކަށް ގަސްކާނާ އުފެއްދުމަށް ދަސްކޮށްދިނުމާއި ާމކެޓް
 ޤާއިމުކުރުން

މިންވަރުގެ )ހ( މި ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނީގެ މިންވަރު މިހާރު އުފެދޭ ކުނީގެ 
 އެވެ.ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެ

 
)ށ( ކުނި ކޮށްޓަށް އުކާލެވޭ ކުނީގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވޭ ޒާތުގެ ކުނިތައް ނައްތާލަނީ އަންދައިގެންނެވެ. އަދި 

ކެތި ވަނީ ގޮނޑުގެ ވަކި ނައްތާނުލެވޭ ޒާތުގެ ކުނި ރަށުން ބޭރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެތަ 
 ރަޙައްދެއްގައި ބެހެއްޓިފައެވެ.ސަ
 

ކުނި ގޮނޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް  މުވައްޒަފުން ލައިގެން 3ވޭޖް އެމްޕްލޯއީމަންޓްގެ ދަށުން )ނ( 
 ބެލިފައެއް ނުވެއެވެ.ދިޔަކަމުގައިވިޔަސް މެނޭޖް ކުރެވޭ ކުނީގެ މިންވަރާއި ބާވަތްތައް 

  
 ންގުން.އުކާލެވޭ ކުނީގެ މިންވަރު މަދުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހި)ރ( 
 

)ބ( ކުނި ކޮށްޓަށް އުކާލެވޭ ކުނިވާޒާތުގެ ކުންޏާއި ގަސްގަހުގެ ފަތް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްކާނާ އުފެއްދުމަށް 
އަދި ބޭނުންވެއެވެ. ނަމަވެސް ކާދު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެކަން ކުރެވޭނެގޮތް 

 މިހާތަނަށްވަނީ ނުވެފައެވެ.
 

ތުގެ ކުނި ށްޓަކައި ކުނި ކޮށީގެ ތަފާތު ސަރަޙައްދުތަކެއް ވަކިކޮށް އެކި ބާވަތް ބާވަ )ޅ( ކުނިއެއްކޮށް ޖަމާކުރުމަ 
 ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ފަދަ ތަކެތި( ކުނި ކޮށީގެ ތަފާތު ސަރަޙައްދުތަކަށް ޖަމާކުރުން. )ދަޅު، ބިއްލޫރި ފުޅި،

 



 ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ޕްލޭން
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ޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައެއް ނުވެއެވެ. )ކ( ކުނި މެނޭޖްކުރާ ސަރަޙައްދަށް ކުނި އުފުލުމަށް އަދި މިހާތަނަށް ވަކި އިންތި
ކުނިއުކާލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ކޮންމެ ގެއަކުންވެސް އެބަޔަކު އަމިއްލައަށް ގާޑިޔަލުގައި  މިހާރު

 ކުނި އުފުލައިގެންނެވެ. ނުވަތަ ކުލީ ޕިކަޕްގައި ކުނި ކޮށްޓަށް
 

 ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.ތެއް )އ( ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް މިހާރު އެއްވެސް ވަޞީލަ
 

)ވ( ރަށުގެ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަނީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އައުޓްސޯސް ކުރެވި ބަޔަކާ 
ޙަވާލު ކުރެވިގެންނެވެ. އަދި ކުނި ގޮނޑު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ކުނި ގޮނޑަށް 

 މަކުން ކުނި ކޮށްޓަށް އަޅާ ކުނި ގޮނޑު ބެލެހެއްޓުމެވެ. ކުނި އަޅާއިރު އެގެންދާ ކުނިތައް ވަކި އިންތިޒާ
 

 ކުނި ެމނޭޖް ކުރުމުެގ މަސައްކަތްތަކަށް ފީ ނަގާނެ މިންވަރާއި ުއޞޫލު
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގެ ކޮންމެ ގެއަކުން ކުނި އުކާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

 ވެހިކަލްގައި ކަމަށްވާތީ ކައުންސިލުން އެއްވެސް ފީއެއް ނެގުމުގެ ހިޔާލެއް ނުގެންގުޅެމެވެ.އެބައެއްގެ އަމިއްލަ 
އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމުގެ އުޞޫލެއް  އަމަލުކުރަމުން ގެންދާނީ ކުނި ކުނި އުކާލުމުގައި އެހެން ނަމަވެސް

 ތައްޔާރުކޮށް، އެއުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 

 ތަންފީޒުކުރުން
ލޭން ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސް ކުރުމާއެކު މި ޕްލޭންގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި، އުޞޫލުތައް މި ޕް

މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށްފަހު، މި ޕްލޭނަށް ޢަމަލު ކުރަން  ވާ ސާމާނާއި، ތަމްރީންތައްހެދުމަށްފަހު، ބޭނުން 
 ފެށޭނެއެވެ.  

 

 

 މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދަށް  –ދިވެހިން ދިވެހީންގެ ގޮތުގައި  


