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ކު ނި އު ކާ ލު މާ އ ި ކު ނ ި ނަ އ ް ތާ ލު މު ގ ެ
ޢު ޞޫ ލު ތަ އް
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފައިނު ،ދިވެހިރާއްޖެ

 .1ތަޢާރަފާއި ނަން:

(ހ)

މިއީ ޤާނޫން ނަމްބަރ ( 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)
ގެ 151ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އިން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ "ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމުގެ
ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން މިކައުންސިލްގެ އިހްތިޞާސްހިގާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މިޤަވާއިދު ހިންގުމަށް
ކަނޑައެޅޭ އުޞޫލްތަކެވެ.
މި އުޞޫލުތަކަށް ކިޔާނީ " ކުނިއުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމުގެ އުޞޫލުތައް" މިހެނެވެ.
އަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚް
މި އުޞޫލުތަކަށް އަމަލުކުރަންފަށާނީ މި އުޞޫލުތައް ރަށުކައުންސިލުން ފާސްކޮށް އާންމުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.

 .4ކުނިގޮނޑު
ކުނިގޮނޑުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަށުގެ
އިރުމަތީކޮޅުން ފިނިފެންމަގުގެ ދެކުނުފަރާތުގައި ކުނި އުކާލާ ނައްތާލުމަށް ހެދިފައިވާ ސަރަހައްދަށެވެ.
މި ސަރަޙައްދުގެ އޭރިއާވާނީ ކަނޑައެޅި ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
 .5ކުނީގެ ބާވަތް ވަކިކުރުން
ކުނިގޮނޑަށް އުކާލުމަށްޓަކައި ގެންދެވޭ ކުނި މިނަމްބަރުގެ (ހ) ގައިވާގޮތުގެ މަތީން ވަކިކުރެވިފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ.

(ހ)

ކުނީގެ ބާވަތްވަކިކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
 .1ފަސޭހައިން އަދާކުނި
 .2ދަގަނޑު ،ލޮއެ،އަދި މިނޫންވެސް ނާދާކުނި
 .3ނުރައްކާތެރި ކުނި (މިސާލަކަށް ބިއްލޫރި ،ވިހަމާއްދާއެކުލެވޭ ކެމިކަލްސް)
ގެދޮރުތަޅާ ނެގޭ ގައު ކުނޑި އަދި މިނޫންވެސް މިބާވަތުގެ ކުނި އުކާލުމުގެ ކުރީން ކައުންސިލްގެ

(ށ)

ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ކުނިވާޒާތުގެ ތަކެތި:
 .1މަހުގެ ބާވަތްތަށް މޫދަށް އެޅުން.
 .2ކަރާތޮށި ބިހުތޮށި ފަދަ މިނޫންވެސް ގޮނޑުދޮށް ހަޑިވާފަދަ ތަކެތި ގެންދަންވާނީ ކުނިކޮށްޓަށް.
 .3ނެޕީ ފަދަތަކެތި ވަކިކޮށް ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދެވޭފަދަ ރައްކާތެރިގޮތަކަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ
އެއްޗެއްގައި ބެހެއްޓުން.

 .6ކުނި އުފުލުން
(ހ)

ކުނި ،ކުނިކޮއްޓަށް އުފުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަތްފާއަކު  2ދުވަހު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ
ގޮތެއްގެމަތިން ކަނޑައަޅާ ދުވަސްތަކެއްގައި އެކަމަށް

ހާއްޞަކުރެވޭ ގަޑިތަކެއްގައެވެ .އެނޫން

ދުވަސްތަކުގެ އެނޫން ގަޑިތަކުގައި ކުނިކޮށްޓަށް ކުނި ގެންދަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކުނި ގެންދެވޭނީ
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ކުނިކޮށި

ބަލެހެއްޓުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ

ހުއްދަ

މުވައްޒަފުންގެ

ލިބިގެން

އެމުވައްޒަފުންގެ

ބެލުމުގެދަށުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ޙާލަތަށްބަލައި އަންނަ ބަދަލުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ ކުރެވޭނެއެވެ.
މި ނަމްބަރުގެ (ހ) ގައި ރިޔާއަތްކޮށްފައިވާ ދުވަސްތައް ފިޔަވާ އެނޫން ދުވަސްތަކުގައި ކުނިގޮނޑަށް

(ށ)

ކުނިއެޅޭނީ ކުނިކޮށި ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުންގެ ހުއްދަލިބިގެންނެވެ.
(ނ)

ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުންނެގޭ ކުނި އުފުލަންވާނީ ކައުންސިލުން އެކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ
ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

(ރ)

ގޯތި

ގެދޮރު

ސަރަހައްދުގައި

އުފެދޭކުނި

މިނަމްބަރުގެ

(ހ)

ގައިވާ

ދުވަސްތަކުގައި،ކުނީގެ

ބާވަތްވަކިކުރެވި އުފުލޭފަދަ އެއްޗެއްގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ ގޭގެ ނުވަތަ އެކުނި އުފެދޭ
އިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
(ބ)

ކުނިކޮށްޓަށް ކުނި އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތަށް ނެގުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފީއެއް އެމަހެއްގެ ފީ
އެމަހެއްގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ .މުއްދަތުގެ ފަހުން ފީ
ބަލައިގަނެވޭނީ  10ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއާއި އެކުގައެވެ.

ޤަވާއިދުން ފީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ކުނި

އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކުނިކޮށްޓަށް ކުނި ގެންދެވޭނީ ބަރޯ
އަކަށް  10/-ރުފިޔާ ،ގާޑިޔާއަކަށް  20/-ރުފިޔާ އަދި ޕިކަޕަކަށް  50/-ރުފިޔާ ކައުންސިލަށް
ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.
 .7ކުނި އެންދުން
(ހ)

އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަކުން އަލަށް ދޫކުރެވޭ ގޯތިތައް ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ނެގޭ ފަތްކުނި ޙާއްސަ
ޙާލަތަށްބަލައި އެކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު އެންދިދާނެއެވެ.

(ށ)

މިނަމްބަރުގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެފަދަ ކުނި އަންދަންވާނީ ރައްކާތެރި ތަނެއްގައެވެ.
 .8ކުނިގޮނޑުފިޔަވާ އެހެންތަނަކަށް ކުނިއެޅުން

(ހ)

މި އުޞޫލާއި ހިލާފަށް އަމަލުކުރާ ފަރާތްތައް ފުރަތަމަފަހަރަށް ނަސޭހަތްދެވޭނެއެވެ .އަދި އެފަރާތަކުން
އެޅި އެކުނި މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ނެގުމަށް އަންގައި ނުނަގައިފި ނަމަ މިކުނި އުފުލުމަށް މިޤަވާއިދު
ހިންގާ

ފަރާތުން

ޚަރަދެއް

ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ

އެޚަރަދަކަށް

މިއުޞޫލާއި

ޙިލާފުވި

ފަރާތުން

ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ދެވަނަފަހަރަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިޢުޞޫލާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،
އެފަރާތެއް  50ރުފިޔާއާއި  500ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް ޖޫރިމަނާކޮށް މި އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް
އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
(ށ)

އެކިއެކި ހާއްސަ މުނަސަބުތަކައި،ހަރަކާތްތަކައި ގުޅިގެން އުފެދޭ ކުނި ،އެހަރަކާތެއް ނުވަތަ އެކަމެއް
އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތަކުން ނުވަތް ފަރާތްތަކަކުން ނަގަންވާނެއެވެ.
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