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ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



އ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.
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ފޮނުއްވުމުގެ
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އެންމެފަހު
12:00
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ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ގއި
ވާރޑު ަ

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
 1ވަނަ ބައި – ތަޢާރުފު
ތަޢާރުފު

.1

ނަން

.2

މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު[ އެވެ.

މަޤުޞަދު

.3

މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމާއި،

މި ގަވާއިދަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  22ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން،
އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރެވޭ،
ދ
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އުސޫލުތަކުގެމަތިން ކުރެވޭ ކަންތައްތައްކަމަށް ހެދުމަށާއި ،މިފަ ަ
ހރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ތިމާވެށި ތަޣައްޔަރުވިޔަ ނުދިނުމަށާއި ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލެއް ނެތިގެންދިޔަ
ަ
ނުދިނުމަށާއި ،ތިމާވެށި ހަލާކުވިޔަ ނުދިނުމަށާއި އަދި ޤުދްރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭކާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް
އލަތުން ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް
ދަ ު
ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  7ވަނަ މާއްދާއާއި  8ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ ،އެ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ
މއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތައް
ާ
ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

މި ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ތެރެއިން ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން؛
)(1

ކުނީގެ ސަބަބުން ތިމާވެށްޓަށާއި އިންސާނުންގެ ޞިއްޙަތަށް ސީދާ އަދި ނުސީދާގޮތުން
ކުރާ އަދި ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން.

)(2

ކުނި މެނޭޖުކުރުމާގުޅޭ މިންގަނޑުތައް އެކުލަވައިލުން.

)(3

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ގުޅި ލާމެހިފައިވާ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވައިލާ،

ހ
ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެ ި

އަދި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމުކުރުން.

3

)(4

ކުނި މަދުކުރުމަށާއި ،އަލުން ބޭނުންކުރުމަށާއި ،ރީސައިކަލްކުރުމަށާއި އަދި ރިކަވަރކުރުމަށް
ހިތްވަރުދިނުން.

)(5
)(6

ޕޮލިއުޓަރ ޕޭ ޕްރިންސިޕަލް ތަންފީޛުކުރުން.
އުފެއްދުންތެރިންގެ

ދެމިގެންވާ

ރެސްޕޯންސިބިލިޓީ
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

.4

މިގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުން

.5

ޒިންމާ

ނވަތަ
ު

އެކްސްޓެންޑެޑް

ޕްރޮޑިއުސަރ

ތަޢާރުފުކުރުން.

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ވހުން ފެށިގެންނެވެ.
ފެށިގެން ) 6ހައެއް( މަސްދުވަސްވާ ދު ަ
)ހ(

މިގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
އެޖެންސީންނެވެ.

)ށ(

މިގަވާއިދުގެ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް
ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 2ވަނަ ބައި – ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ

.6

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭން

.7

މިންގަނޑުތައް

ތިރީގައިވާ ކަންކަމާގުޅޭ މިންގަނޑުތައް މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

)ހ(

)(1

ކުނިނެގުން.

)(2

އެއްގަމާއި ކަނޑު މަގުން ކުނި އުފުލުން.

)(3

ކުނި ޓްރީޓް ކުރުން.

)(4

ކުނި ގުދަންކުރުން.

)(5

ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުން.

)(6

ލޭންޑްފިލް.

)(7

ނުރައްކާތެރި ކުނި މެނޭޖުކުރުން.

ނޖެހޭ ދާއިރާތައް
މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރަ ް
ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅައި ގެޒެޓްކުރަންވާނެއެވެ .މި ޕްލޭން އޮންނަންވީގޮތުގެ
ވލު )ގ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
ނަމޫނާ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދު ަ

4

)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ދާއިރާތަކަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު
ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ގެނެވޭ އުނިއިތުރު ދިވެހިސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓްގައި
ޝއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
ާ

)ނ(

ކޮންމެ ސިޓީ ކައުންސިލަކުންނާއި ރަށު ކައުންސިލަކުން ،ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ
މިންގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށް ރަށު ނުވަތަ ސިޓީ ފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޕްލޭން
ތައްޔާރުކޮށް ،ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ދގެ )ނ( ގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ
މި މާއް ާ
ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޕްލޭން މަދުވެގެން ކޮންމެ ) 5ފަހެއް( އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ
ކުރަންވާނެއެވެ.

ނުރައްކާތެރި ކުނި މެނޭޖުކުރުން .8

)ހ(

ގވާއިދުގެ ދަށުން ނުރައްކާތެރި ކުނީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުނީގެ ބާވަތްތައް
މި ަ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )މ( ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

)ށ(

މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )މ( ގައި ހިމަނާފައިވާ ނުރައްކާތެރި ކުނީގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް
އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އަންދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

)ނ(

ހމަނާފައިވާ ނުރައްކާތެރި ކުނީގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް
މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )މ( ގައި ި
ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކަށް އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

)ރ(

ނުރައްކާތެރި ކުނި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާއިރު ގެންދަންވާނީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ލީކު
އ
ނުވާނެ ގޮތަކަށް އަދި އެއްވެސްގޮތަކަށް ބޭރުނުވާނެގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްޗެއްގަ ި
ރަނގަޅަށް ބަންދުކޮށްގެންނެވެ .އަދި އެގޮތަށް ގެންދާއިރު އެގެންދެވެނީ ނުރައްކާތެރި
އ ހުންނަންވާނެއެވެ.
ކުނިކަން އެނގޭނެ ނިޝާނާއި ލިޔުން އެއެއްޗެއްގައި ހަރުކޮށްފަ ި

)ބ(

މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )މ( ގައި ހިމަނާފައިވާ ނުރައްކާތެރި ކުނި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަކީ
ކުށެކެވެ.

ޚާއްޞަ ކުނި މެނޭޖުކުރުން
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)ހ(

ސބަބުން އިންސާނުންގެ
ކުނީގެ ބާވަތަށް ނުވަތަ މިންވަރަށްބަލައި އެބާވަތެއްގެ ކުނީގެ ަ
ސިއްޙަތަށާއި ތިމާވެށްޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއްކޮށްފާނެ ކަމަށް ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ފެނިއްޖެ
ގ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު
ހިނދެއްގައި އެބާވަތުގެ ކުނި ފާހަގަކޮށް ،ޚާއްޞަ ކުނީ ެ
ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު ޚާއްޞަ
ވ ބާވަތްތައް މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )ށ( ގައި
ކުނީގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށް ކަނޑައަޅާފައި ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ،ޚާއްޞަ ކުނީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް
ބާވަތެއްގެ ކުނި ،ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
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)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚާއްޞަ ކުނި ތަންފީޛީ އިދާރާގެ
ހުއްދައަކާއި ނުލައި ރާއްޖޭން ބޭރުކުރުމާއި ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގެންދިއުމާއި
ތއް ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ރީސައިކަލްކުރުމާއި ،ރިކަވަރކުރުމާއި އަދި ޓްރީޓްކުރުމުގެ މަސައްކަ ެ

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ކުނީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ
ދދީފައިވާ ތަންތަނުގައެވެ.
ތަންފީޛީ އިދާރާއިން އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް ހުއް ަ

)ބ(

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )ށ( ގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ކުނީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
އެއްވެސް ކުންޏެއް އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އަންދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ކުނީގެގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަކެތި ބަހައްޓާ
ތަންތަން ހުންނަންވީ ގޮތުގެ އަސާސީ މިންގަނޑު މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )ނ( ގައި
މނާފައިވާނެއެވެ.
ހި ަ

)ކ(

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ޚާއްޞަ ކުނީގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް،
ރާއްޖޭން ބޭރުކުރުމަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގެންދިއުމަށް ނުވަތަ
ކން
ރީސައިކަލްކުރުމަށް ނުވަތަ ރިކަވަރކުރުމަށް ނުވަތަ ޓްރީޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަ ު
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )ޅ( ގައިވާ ފޯމު ހުށަހަޅައި ތަންފީޛީ އިދާރާގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

)އ(

މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ) 500/-ފަސް
ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ އިދާރީ ފީ އެއް ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް
އކަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
ނުވަތަ ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ އިދާރާ ަ

އުފެއްދުންތެރިންގެ ދެމިގެންވާ
ޒިންމާ ނުވަތަ އެކްސްޓެންޑެޑް
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މލުކުރަންފަށާތާ އެއްއަހަރު ދުވަހުތެރޭގައި
އުސޫލުތައް ،ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ހަދައި މިގަވާއިދަށް ޢަ ަ

ޕްރޮޑިއުސަރ ރެސްޕޯންސިބިލިޓީ
ހުއްދަ ނެތި އެއްވެސް ތަނަކަށް
ކުނި އެޅުމާއި އުކުން މަނާކުރުން

އުފެއްދުންތެރިންގެ ދެމިގެންވާ ޒިންމާ ނުވަތަ އެކްސްޓެންޑެޑް ޕްރޮޑިއުސަރ ރެސްޕޯންސިބިލިޓީއާބެހޭ
ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.
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)ހ(

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ކުނި އަޅަންވާނީ އެކަމަށް

ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ އަދި

ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ހުއްދަދީފައިވާ ތަންތަނަށެވެ.
)ށ(

އަންނަނިވި ތަންތަނަށް އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ކުނި އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ
ތަނަކަށް އެއްވެސްބާވަތެއްގެ ކުނިއެޅުމަކީ މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުށެކެވެ.
)(1

ތކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތައް.
ޤާނޫނު ނަންބަރު  4/93ގެ ދަށުން ޙިމާޔަ ް

)(2

ކުޅި އަދި ޗަސްބިން.

)(3

ރަށްރަށުގެ ފަޅުތެރެ.

)(4

ފަރު.
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)(5

ފަޅު.

)(6

ފިނޮޅު.

)(7

ރަށްރަށުގެ އަތިރިމަތި.

)(8

ރަށްރަށުގެ ހޭޅިފަށް.

)(9

ބަނދަރު.

) (10ޕާކު.
) (11މަގުމަތި.
)ނ(

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުނިއެޅުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ
އކުމަކީ ކުށެކެވެ.
ތަނަކަށްމެނުވީ ކުނި އެޅުމާއި ު

)ރ(

މިމާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ .އަދި އެފަދަ ހާލަތުތަކުގައިވެސް
ކުންޏާމެދު ޢަމަލުކުރަން ވާނީ އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެށްޓަށް ވީހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަވާނެ
ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
)(1

ނންގެ ފުރާނަ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ
ކުނި އުކާލީ އިންސާ ު
ގޮތުގައި؛ ނުވަތަ

)(2

އިންސާނުންގެ ބާރުނުފޯރާ ކުއްލި ކާރިސާއެއް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ
ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް މެދުވެރިވާ ހާލަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ.

)ބ(

ގޭބިސީތަކުން އުފެދޭ ކުނި ،ގޭބިސީގެ ފެންވަރުގައި ކުންޏާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވެސް ހުއްދައެއް ހޯދާކަށް
ނުޖެހޭނެއެވެ.

އެތަންމިތަނަށް ކުނި އެޅުން
ހުއްޓުވުން

.12

)ހ(

)(1

ގޭގައި ކުނި ބައިބަޔަށް ވަކިކޮށް ބެހެއްޓުން.

)(2

ގޭގައި ކާދު ތައްޔާރުކުރުން.

އިޖުތިމާޢީ އެކި ކަންކަމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސަރަހައްދެއް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ
އތައް ކުރަންވާނެއެވެ.
ޒިންމާއާއި ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަ ް
އަދި އެގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
)(1

ކުނިއެޅުމަށްޓަކައި ،އެކަށީގެންވާ ސައިޒެއްގެ ކުނި އެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ

7

އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން .މިގޮތުން އަމިއްލަޒާތުގައި ނެތިފަނާވެގެންދާފަދަ ކުންޏާއި
އެނޫން ކުނި ވަކި ކުރެވޭނެގޮތަށް ކުނި އަޅަން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަކެތި ލޭބަލް
ކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
)(2

އޅޭ
ކުނި އަޅަން ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އެއްޗެތީގައި ހުންނަ ކުންޏާއި ،ތަނަށް ެ
ކުނީގެ ސަބަބުން އާންމުންނަށް އުނދަގުލެއްވުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އޭގެ ސަބަބުން
ށޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ފޯރުމުގެކުރިން
އިންސާނުންގެ ޞިއްޙަތަށާއި ތިމާވެ ް
އެފަދަ ކުންޏާމެދު ،މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުން ޢަމަލުކުރުން.

)ށ(

ކ ކަންކަމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ،ކުނިއެޅުމަށްޓަކައި
އިޖުތިމާޢީ އެ ި
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އެއްޗެތި ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ކުނި އެޅުމަކީ
ކުށެކެވެ.

ކަނޑުގައި ދުއްވާ
އުޅަނދުފަހަރުގައި އުފެދޭ

.13

)ހ(

ދއްވާ އުޅަނދު ފަހަރުގައި އެއުޅަނދަކުން އުފެދޭ ކުނި އަޅާނެ އެކަށިގެންވާ
ކަނޑުގައި ު
އެއްޗެއް ބަހައްޓާފަ ހުންނަންވާނެއެވެ.

ކުނި ޖަމާކޮށް ބަލަހައްޓާނެ
ވަސީލަތެއް ޤާއިމުކުރުން

)ށ(

އުޅަނދުފަހަރު އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ
ފަރާތްތަކުން ،މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުނި އަޅަން ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަނަކަށް މެނުވީ ކުނި
އގައި އުފެދޭ
އެޅުމަކީ ކުށެކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ކަނޑުގައި ދުއްވާފައި ދާ އުޅަނދެ ް
އަވަހަށް ފަނާވެގެންދާ ކާބޯތަކެތިން އުފެދޭ ކުނި ނުވަތަ މަސްކަނޑާފައި އުކާލާ ތަކެތި
އި ސް ތި ސް ނާވެ އެވެ.

)ނ(

ތ ކައްޕިތާނު
އުޅަނދާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތް ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ކެޔޮޅު ނުވަތަ ނެވި ނުވަ ަ
އެ އުޅަނދެއް ބަނދަރުކުރާތާ ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ،އެއުޅަނދެއްގައި
އވާ ތަނަކަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.
އުފެދޭ ކުނި މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުނި އެޅުމަށް ހުއްދަ ދީފަ ި

ބަނދަރުތަކުގައި ކުނި ޖަމާކުރުން .14

)ހ(

ބަނދަރުތަކުގައި ކުނި ޖަމާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުމަކީ،
ބލަހައްޓާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
އެ ބަނދަރެއް ހިންގައި ަ

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމުގައި ކުނީގެ ގޮތުގައި
ހިމެނޭ ތެލުގެ ބާވަތްތަކާއި އެހެނިހެން ކުނި ވަކިކޮށް ބެހެއްޓުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް
ނންޖެހޭނެއެވެ.
ޤާއިމުކޮށްފައި ހުން ަ

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކުނި ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން
ދގެ ޖަދުވަލު )ބ( ގައިވާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓާ އަދި
މިގަވާއި ު
ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މަޢުލޫމާތު

ކުނި ރީސައިކަލްކުރުމާއި
ރިކަވަރކުރުން

.15

ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ.

ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ކުނި ރީސައިކަލްކުރުމާއި ރިކަވަރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން
އތައް
މި ގަވައިދުގެ ޖަދުވަލު )ޅ( ގައިވާ ފޯމާއެކު މިގަވައިދުގެ ޖަދުވަލު )ރ( ގައިވާ ބަ ި

8

ހިމަނައިގެން ޕްރޮޕޯސަލެއް ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައި އެކަމުގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

 3ވަނަ ބައި – ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުއްދަ
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް .16

ކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދުން

)ހ(

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
)ޅ( ގައި ވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

)ށ(

)(1

ކުނިނެގުން.

)(2

އެއްގަމާއި ކަނޑު މަގުން ކުނި އުފުލުން.

)(3

ކުނި ޓްރީޓް ކުރުން.

)(4

ކުނި ގުދަންކުރުން.

)(5

ކުނި އަޅާ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުން.

)(6

ލޭންޑްފިލް.

)(7

ނުރައްކާތެރި ކުނި ގެންގުޅުން.

ހއްދަދޭނެ
ވަކި ސަރަހައްދަކަށް ނުވަތަ ސަރަހައްދުތަކަކަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ު
ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ތަންފީޛީ އިދާރާއިންނެވެ.

)ނ(

ށން ހުއްދަ ދޫކުރާނެ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި
މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަ ު
ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

ކުނި އުފެދޭ މިންވަރު.

)(2

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ އެކި އެކި މަސައްކަތްތަކުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ނެގިދާނެ
މި ން ވަ ރު.

)ރ(

)(3

އެސަރަހައްދެއްގައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން.

)(1

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ފަށާފައިވާ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި
ސއްކަތެއް ހިންގާ ފަރާތެއްނަމަ،
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަ ަ
މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމާއްދާގެ
)ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަންފީޛީ އިދާރާގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
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)(2

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ފަށައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ،މިމާއްދާގެ
)ހ( ގައި ހިމެނޭ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިގަވާއިދުގެ ދަށުން
ގތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ) 6ހައެއް(
ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޮ
މަސްދުވަހުގެ ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ވަގުތީ
ހުއްދަ ހަމަވުމުގެ ) 2ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ދާއިމީ ހުއްދައަކަށް

އެދި

ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ބ(

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުއްދަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދެވޭނީ ،ހުއްދައަށް
އށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައިއޮތް
އެދޭ ފަރާތުން ތަންފީޛީ އިދާރާ ަ
ފައިސާއެއްވާނަމަ ،އެ ފައިސާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.

ހުއްދަ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން
ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް

.17

)ހ(

މިގަވާއިދުގެ

ދަށުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ

ފަރާތްތަކުން ،އެ މަސައްކަތެއް ހިންގަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ތަންފީޛީ އިދާރާއިން އެކުލަވައިލާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
)ށ(

މަސައްކަތްކުރެވޭ ސަރަހައްދަކީ ޞިއްޙީގޮތުންނާއި ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން
އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހިދާނެ ސަރަހައްދެއްކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެކަންކަން
ށން ތަންފީޛީ
ރަނގަޅުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
އިދާރާއިން އެކުލަވައިލާފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގައި ނުހިމެނޭ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް
އޚުތިޔާރު ސިޓީ ކައުންސިލުތަކަށް
ތަންފީޛީ އިދާރާގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކަނޑައެޅުމުގެ ި
ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން ،ސިޓީ ކައުންސިލުން ނުވަތަ
ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުއްދަ
އާކުރުން

.18

)ހ(

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ ކަނޑައެޅޭ ވަކި
މުއްދަތަކަށެވެ.

)ށ(

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ އާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން،
ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަސް ކުރިން ހުއްދަ އާކުރުމަށް އެދި
ނ ވާނެއެވެ.
ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަ ް

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހުއްދަ އާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ،ހުއްދަ
ރން ދީފައިވާ ހުއްދައިގައިވާގޮތަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި
އާކޮށްދެވޭނީ ކު ި
މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމައެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ހުއްދަ އާކޮށްދޭން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ އާކުރުމަށް
ހުށަހެޅިތާ ،ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ
އާ ކޮ ށް ދޭ ން ވާ ނެ އެ ވެ.
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ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ތަފާތު
ޚިދުމަތްތައް އެއްފަހަރާ ދިނުން

.19

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ހިމެނޭ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ
ތެރެއިން އެއް މަސައްކަތައްވުރެ ގިނަމަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަކުން އެއިން
ރހާ މަސައްކަތަކަށް
ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ވަކި ވަކިން ހުއްދައަށް އެދުމުގެ ބަދަލުގައި ހު ި
އެއްހުއްދައަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެވޭ ހުއްދައިގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި
ނެގޭނީ މި ގަވާއިދުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ
ފީ އެކެވެ.

ހުއްދަ ބަދަލުކުރުން

.20

ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން

.21

)ހ(

ތކަށް
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އެހެންފަރާ ަ
އެ ހުއްދަ ބަދަލުކުރެވޭނީ ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް އެކަމަށްއެދި ޖަދުވަލު )ކ( ގައިވާ ފޯމު
އދަލިބިގެންނެވެ.
ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެ ފޯމު ހުށަހަޅާ ހު ް

)ށ(

ޚިދުމަތް ބަދަލުކުރެވުނު ފަރާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވާ ގެއްލުމާއި އަދި ހުއްދައިގެ
ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޒިންމާތަކާއި ،ދައްކަންޖެހޭ ފީ އަދި

ޖޫރިމަނާފަދަ

ދލު ކުރުމުގެ
ހުރިހާކަމަކަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި މިޒިންމާއަކީ ހުއްދަ ބަ ަ
ކުރިން އަދާކުރަންޖެހިފައި އޮތް ޒިންމާއެއް ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އަދާކުރަންޖެހޭ
ޒިންމާއެއްނަމަވެސް އެޒިންމާއެއް އުފުލާނީ ހުއްދަ ބަދަލުކުރެވުނު ފަރާތުންނެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު މި ގަވާއިދުގެ  22ވަނަ

ފޛީ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ އަނބުރާ ނުލިބޭ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.
މާއްދާގެ ދަށުން ތަން ީ
)ރ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބަދަލުކުރުމަށް އެދި
މޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ
ހުށަހަޅާ ަ
ހިނދެއްގައި ،ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތާއި ހުއްދަ ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތުން އެ މަޢުލޫމާތެއް
ފޯރުވައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

)ބ(

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ،ހުއްދަ ބަދަލު ކުރުމަށް
އެދި ހުށަހެޅިތާ ،ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ތަންފީޛީ އިދާރާއިން އެފަރާތަކަށް ހުއްދަ ބަދަލު ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އެ ހުއްދަ އެއްވެސް
ސަބަބަކާހުރެ ބާޠިލުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ
އށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ޖަދުވަލު )އ( ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ތަންފީޛީ އިދާރާ ަ

)ށ(

ހުއްދަ ބާޠިލުކުރަން އެދޭ ފަރާތުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެގޮތުން ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައި ވަނީ
ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަން ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ބެލިބެލުމަކުން އެނގިއްޖެނަމަ ،ހުއްދަ
ބާޠިލުކޮށްދެވޭނީ އެކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަޅަން ޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް
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އެފަރާތުން އަޅައި ނިމުމުންނެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނާފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ފެނިއްޖެ
ފޔަވަޅުތައް އަޅަންވީ ގޮތާއި މުއްދަތު ލިޔުމަކުން އެފަރާތަކަށް އަންގަން
ހިނދެއްގައި އެ ި
ވާނެއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމަށް އެދޭފަރާތުން،
ދރާއިން އެންގި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ،އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ތަންފިޒީ އި ާ
ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށް ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ލިޔުމަކުން އެކަން އެފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ

.22

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ

.23

ހުއްދައިގެ ފީ

ދށުން ،ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭއިރު އެކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
މިގަވާއިދުގެ ަ
)ވ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ފީ ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ
އިދާރާއަކަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ .އިދާރީ ފީގެ އަދަދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ
އެ ބަދަލެއް ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.

ޚިދުމަތަށް އަގު ނެގުން

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ހިންގުމަށް ތަންފީޛީ އިދާރާއިން
ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ފޯރުވައި ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އަގެއް ނެގިދާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނަގާ ފީ އަކީ ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކޮށްފައިވާ
އަގެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

)ނ(

ށން އެންމެމަތީ އަގުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ގޭބިސީތަކާއި ވިޔަފާރި
މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަ ު
ކުރާ ތަންތަން ތަފާތު ކުރެވިދާނެއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ،ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އަގުތައް ފަސޭހައިން
އާންމުންނަށް ފެންނާނެހެން އެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ހުއްދައިގެ ދަފުތަރު

.24

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ދަފުތަރެއް ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި
ފތަރު ގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
އެދަ ު
)(1

ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ،އެޑްރެސް ،ފޯނު ނަންބަރު،
ފެކްސް ނަންބަރު އަދި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް.

)(2

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ހުއްދަދެވުނު މަސައްކަތް.

)(3

ފރާތްތަކާ ގުޅިގެން
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ،އެހެން ަ
އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ފަރާތެއް ނަމަ ،އެމަސައްކަތުގައި ހިއްސާވާ ހުރިހާ
ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް.

)(4

ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ކޯޕަރޭޓް ބޮޑީއެއްނަމަ – އޮފީހުގެ އެޑްރެސް ،އަދި
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އޮފީހުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތެއްގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް.
)(5
)(6

ހުއްދަ ދޫކުރި ތާރީޚު އަދި އެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު.
ހުއްދަ

ދޫކޮށްފައިވާ

ސަރަހައްދާބެހޭ
)(7

ރތުން
ފަ ާ

ކުނި

މެނޭޖުކުރުމުގެ

ޚިދުމަތް

ފޯރުވައިދޭ

މަޢުލޫމާތު.

ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައި ވަނީ ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާ އެކުގައި ކަމަށްވާނަމަ ،އެ ޝަރުޠުތައް.
މިނޫންވެސް ތަންފީޛީ އިދާރާއިން މުހިންމުކަމަށް ފެންނަ މަޢުލޫމާތުތައް.

 4ވަނަ ބައި  -އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ކުނި އުފުލުން
އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް

.25

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް

.26

ކުނި އުފުލުން

)ހ(

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް

ކުނި އުފުލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ

މާއްދާގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއިން އެކުލަވައިލާފައިވާ ކުނި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް
ޑތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
އުފުލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންގަނ ު
)ށ(

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި އަދި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައި
އުފެދޭ ކުނީގެ ތެރެއިން އެރަށަކުން ކޮންމެހެން ބޭރުކުރަންޖެހޭ ކުނި ގެންދަންވާނީ
ހއްދީ ވަސީލަތަކަށެވެ.
އެސަރަހައްދެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ސަރަ ަ

ކުނި އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ

)ހ(

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ކުނި އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ
ވ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ާ

ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް

)(1

ކުނި އެޅުމަށް ނުވަތަ ޖަމާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނަށް ކުނި ގެންދިއުމުގެ
ކުރިން އެ ކުންޏަކީ އެތަނަކަށް އެޅުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކުނީގެ ބާވަތެއްތޯ
ބަލައި ޔަގީންކުރުން.

)(2

ކނީގެ
އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ކުނި އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އުފުލާ ު
ރިކޯޑު ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
މިގޮތުން މި ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޯމު މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
)ބ( ގައިވާނެއެވެ .މި މަޢުލޫމާތަކީ ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ބޭނުންވެއްޖެހިނދެއްގައި
ފޯރުވައިދޭންޖެހޭނެ މަޢުލޫމާތެވެ.

)ށ(

ގޭބިސީގައި އުފެދޭކުނި އެ ގެއެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭފަރާތުން
އެހެން ފަރާތަކަށް އަގު ނުދީ ކުނި އަޅާތަނަކަށް ކުނި ގެންދާ ގެންދިއުން މި ގަވާއިދުގެ
ދަށުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
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ނުރައްކާތެރި ކުނި ރާއްޖޭން
ބޭރުކުރުން
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)ހ(

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ،ނުރައްކާތެރި ކުނި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާނަމަ،

ބޭރުކުރުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހުގެ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަސް ކުރިން ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )ފ(
އ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ތަންފީޛީ އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅަ ި
)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ،ތަންފީޛީ އިދާރާއިން
އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

ނފީޛީ އިދާރާއިން އެކުލަވައިލާފައިވާ
މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތަ ް
މިންގަނޑުތަކާއި އަދި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަކާ
ޚިލާފުވާނަމަ ހުއްދަ ނުދިނުން.

)(2

މ ނުވަތަ ޞައްޙަކަމަށް ނުބެލެވޭނަމަ
ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާނަ ަ
އަލުން އެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅަން އެންގުން.

)(3

މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއިން އެކުލަވައިލާފައިވާ
އކާ
މިންގަނޑުތަކަކާއި އަދި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ަ
ޚިލާފުނުވާނަމަ ހުއްދަ ދިނުން.

)ނ(

ގދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ދޫކުރާ ހުއްދަލިބުމަކީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ
މިގަވާއިދު ެ
ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ނަގަންޖެހޭ އެހެނިހެން ހުއްދަތައް ހޯދުމުން ބަރިއްޔަ ވާނެކަމެއް
ނޫނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދު ހުރަސްކޮށް .28

ނުރައްކާތެރި ކުނި އުފުލުން

)ހ(

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ،ނުރައްކާތެރި ކުނި ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދު ހުރަސްކޮށް އުފުލާނަމަ،
ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް އެ ކުނި އެތެރެވުމުގެ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަސް ކުރިން،
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )ދ( ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް
އ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅަ ި

)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ،ތަންފީޛީ އިދާރާއިން
އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

ނފީޛީ އިދާރާއިން އެކުލަވައިލާފައިވާ
މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތަ ް
މިންގަނޑުތަކާއި އަދި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަކާ
ޚިލާފުވާނަމަ ހުއްދަ ނުދިނުން.

)(2

މ ނުވަތަ ޞައްޙަކަމަށް ނުބެލެވޭނަމަ
ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާނަ ަ
އަލުން އެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅަން އެންގުން.

)(3

މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއިން އެކުލަވައިލާފައިވާ
އކާ
މިންގަނޑުތަކަކާއި އަދި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ަ
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ޚިލާފުނުވާނަމަ ހުއްދަ ދިނުން.
)ނ(

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ދޫކުރާ ހުއްދަ ލިބުމަކީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ
ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ނަގަންޖެހޭ އެހެނިހެން ހުއްދަތައް ހޯދުމުން ބަރިއްޔަ ވާނެކަމެއް
ނޫނެވެ.

)ރ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ،ހުއްދަ ލިބިގެން ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ވަންނަ އެއްވެސް
އޅަނދެއް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ބަނދަރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ު

)ބ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ،ހުއްދަލިބިގެން ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ވަންނަ އުޅަނދު
ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެކަން ކުރުމުގެ
އދޭންވާނެއެވެ.
އިންތިޒާމު ،ހުއްދަ ލިބޭފަރާތުން ހަމަޖައްސަ ި

ކުނިއަޅާ ތަންތަން ހިންގައި
ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުގެ

.29

)ހ(

ކުނިއަޅާ ތަންތަން ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން އެފަދަ ތަންތަން ހިންގުމުގެ
ނ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަންފީޛީ އިދާރާއިން
ހުއްދަ މިގަވާއިދުގެ  16ވަ ަ

މަސްއޫލިއްޔަތު

ހޯ ދަ ން ޖެ ހޭ ނެ އެ ވެ.
)ށ(

ކުނިއަޅާ ތަންތަން ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން

މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )ބ( ގައިވާ

ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ކޮންމެ ) 4ހަތަރެއް( މަހަކުން އެއްފަހަރު
ހު ށަ ހަ ޅަ ން ވާ ނެ އެ ވެ.
)ނ(

ގއި
ކުނިއަޅާ ތަންތަނުގެ ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތުން ކުނިއަޅާ ތަންތަން ހިން ަ
ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން އާންމުކޮށް އަންގާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ނަމަ ކުންޏާއި
އންކާރު ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
ހަވާލުވުމަށް ި

)ރ(

ކުނިއަޅާ ތަންތަން ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އެތަންތަނުން ޚިދުމަތްދޭ
ގޑިތަކާއި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތައް އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން
ަ
ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 5ވަނަ ބައި– މަޢުލޫމާތު ފޯރުވައިދިނުމާއި ރިޕޯޓުކުރުން
ޖޫރިމާނާއާއި ،އިދާރީކަންތަކާބެހޭ .30

މަޢުލޫމާތުގެ ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

)ހ(

މިގަވާއިދުގެދަށުން ނެގޭ ޖޫރިމަނާތަކާއި އަދި އެހެނިހެން އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ
މަޢުލޫމާތުގެ

)ށ(

ރިކޯޑުތައް

ތަންފީޛީ

އިދާރާއިން

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓާ ރިކޯޑުތަކުގައި ތިރީގައިވާ
މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ.
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ބަލާފާސްކުރުމުގެ ބާރު

.31

)ހ(

)(1

ފިޔަވަޅު އެޅުނު ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު،

)(2

ފިޔަވަޅު އެޅުނު ސަބަބާއި އެޅުނު ފިޔަވަޅުގެ ތަފުސީލު،

)(3

ޖޫރިމަނާއެއް ކުރިނަމަ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު،

)(4

ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ހިމެނުމަށް މުހިންމުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ
ތކުން އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެފަރާތަކަށް
ފަރާތް ަ
ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދައާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންތޯ ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ބަލައި ޔަގީން
ކުރަންވާނެއެވެ .މި ގޮތުން ބަލާފާސްކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ތަންފީޛީ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާ ތާވަލަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )ތ( ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ) 7ހަތެއް(
އ ފާސްކުރެވުނު
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓެއް ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ބަލަ ި
ތަން ހިންގާ ފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ދށުން ،ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަ
ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ބޭނުން
ވެއްޖެނަމަ ،ތަންފީޛީ އިދާރާގެ ތަންފީޛީ އޮފިސަރުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ބަލައި
އވެ.
ފާސްކުރުމުގެ ލިޔުން ދެއްކުމަށްފަހު ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެ ެ

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ދާ ތަންފީޛީ އިދާރާގެ ތަންފީޛީ
ސއްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން
އޮފިސަރަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަ ަ
ފުރިހަމައަށް

)ބ(

އެއްބާރުލުން

ދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ބަލައި ފާސްކުރުން ކުރިޔަށް
ޔވަޅުތަކެއް މަސައްކަތް ހިންގާ
ގެންދިއުމަށްފަހު ،އިޞްލާޙުކުރުމަށް ނުވަތަ އިތުރު ފި ަ
ފަރާތުން އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް ،އެފިޔަވަޅުތައް
އަޅަންޖެހޭ މުއްދަތާއެކު ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ އިންސްޕެކްޝަން
ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ،ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ހުއްދަ
ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ނުވަތަ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ތަންފީޛީ
އިދާރާއިން އަންގާފައިވާނަމަ ،އެފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
އެފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
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ކުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
އެއްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން

.32

ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައާއި ރަށުފެންވަރުގައި ކުނި އުފެދޭ މިންވަރާއި
ވތްތައް ،ކުނި ޓްރީޓް ކުރެވެމުންދާ ގޮތްތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ހިމަނަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް
ބާ ަ
ހިމެނޭގޮތަށް ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ޑާޓާބޭސްއެއް ހަދައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ރިޕޯޓު

.33

ފިޔަވަޅުއެޅުން

.34

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  32ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑާޓާބޭސްގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރިޕޯޓެއް އެކުލަވައިލުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއަށް
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއިން އެކުލަވައިލާ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ އަހަރީ
ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)(1

ސއްކަތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު.
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަ ަ

)(2

ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައާއި ރަށުފެންވަރުގައި ކުނި އުފެދޭ
މިންވަރާއި ބާވަތްތައް ،ކުނި ޓްރީޓް ކުރެވެމުންދާ ގޮތްތަކާއި ،އަދި މިނޫންވެސް
މުހިންމު މަޢުލޫމާތު.

 6ވަނަ ބައި– ފިޔަވަޅުއެޅުން
)ހ(

މި ގަވާއިދުގައި ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަކީ ކުށެކެވެ.

)ށ(

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު
އެޅޭނެއެވެ.
)(1

ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ) 4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދގެ )ށ( ގައި
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ  9ވަނަ މާއް ާ
ބަޔާންކުރާ ގިންތީގެ ކުށްތަކެވެ .މިކުށްތަކުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު )ލ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
އވާ
)ހ( ޚާއްޞަ ކުނީގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ކުނީގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނި ،ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން.
ވއިދުގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ކުނީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
)ށ( މި ގަ ާ
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނި ،ތަންފީޛީ އިދާރާގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި
ރާއްޖޭން ބޭރުކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގެންދިއުމާއި،
ޓްރީޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުން.
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)ނ( މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއިން
ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަނަކަށްމެނުވީ ކުނި އެޅުމާއި އުކުން.
ފހަރު އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ ދަށުން
)ރ( އުޅަނދު ަ
މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ،މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުނި އަޅަން ހުއްދަ
ދީފައިވާ ތަނަކަށް މެނުވީ ކުނި އެޅުން.
ތންތަނުގެ ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތުން ކުނިއަޅާ ތަންތަން
)ބ( ކުނިއަޅާ ަ
ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން އާންމުކޮށް އަންގާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުނުވާ
ނަމަ ކުންޏާ ހަވާލުވުމަށް އިންކާރު ކުރުން.
ދ ހޯދަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ހުއްދަ ނުހޯދައި ކުނީގެ
)ޅ( މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއް ަ
ޚިދުމަތެއް ދިނުން.
)ކ( މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ކުނި
މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތެއްކުރުން.
ނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކާއި
)އ( ކުންޏާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް މިގަވާއިދުގެ ދަށު ް
ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން.
)ވ( މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ނުހޯދައި ނުރައްކާތެރި ކުނި ރާއްޖޭން ބޭރުކުރުން
ނުވަތަ ރާއްޖެ ހުރަސްކޮށް ގެންދިއުން.
)މ( ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން.
)ފ( ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަނޭޅުން ނުވަތަ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު
ހުށަހެޅުން.
)ދ( މިގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން

އކި
އިޖުތިމާޢީ ެ

ކަންކަމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސަރަހައްދެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާ
މގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުކުރުން.
ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން ި
)(2

ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ) 4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި
ކވެ.
ބަޔާންކުރާ ގިންތީގެ ކުށްތަ ެ
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)ހ( މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނި އެޅުން.
)ށ( އިޖުތިމާޢީ އެކި ކަންކަމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސަރަހައްދުތަކުގައި،
ކުނިއެޅުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އެއްޗެތި ފިޔަވައި އެހެން ތަނަކަށް
ނުވަތަ އެއްޗަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުނި އެޅުން.
)ނ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

)ރ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނަގާ ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭނީ ،ގަވާއިދާ ހިލާފު ޢަމަލު ހިންގި
ސަރަހައްދު ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށު ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަށެވެ .އަދި މި
ރިކޯޑު ގަވާއިދުން އެކައުންސިލަކުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން

.35

އިސްތިއުނާފު

.36

މާނަކުރުން

.37

މިގަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ
ށފަހު
ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަ ް

ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް

ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން ހުއްދަ ބާޠިލުކުރިކަން ސަބަބާއެކު ލިޔުމަކުން ތަންފީޛީ އިދާރާއިން
އެފަރާތަށް
)(1

އަންގަންވާނެއެވެ.
ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކީ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޤާބިލުކަން ނެތް
ފަރާތެއް ކަމަށް ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ސާބިތުވުން.

)(2

ކތަކީ މިގަވާއިދާއި ،ނުވަތަ ހެދިފައިވާ އެހެންވެސް ޤާނޫނަކާ
ހިންގާ މަސައް ަ
ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމެއްކަމުގައި ވުން.

)(3

މި ގަވާއިދުގެ  31ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ބަލައި ފާސްކުރުން
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްފަހު ،އިސްލާޙުކުރުމަށް ނުވަތަ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް
އަންގާ އެންގުމަށް މަސައްކަތް ހިންގާ ފަރާތުން ޢަމަލު ނުކުރުން.

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ނިންމި ނިންމުމާކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ،
މކާމެދު
ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނިންމި ނިންމު ަ
ހިތްހަމަނުޖެހުނު

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް

ލިޔުމަކުން

މިނިސްޓަރަށް

އިސްތިއުނާފަށް

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
)ށ(

އިސްތިޢުނާފަށް ހުށަހަޅާތާ ،ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ،ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިޢުނާފާމެދު މިނިސްޓަރ ނިންމި ގޮތެއް ލިޔުމަކުން
އެފަރާތަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.

ކުނި :ކުނި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ބޭނުންނެތިގެން އުކާލާ ތަކެތި ނުވަތަ އުކާލަން ގަސްތުކުރާ
ތަކެތި ނުވަތަ އުކާލަންޖެހޭ ތަކެއްޗަށެވެ.
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ނުރައްކާތެރި ކުނި :ނުރައްކާތެރި ކުނި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )މ( ގެ
ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިފަތައް އެކުލެވޭ ކުނީގެ އެންމެހައި ބާވަތްތަކަށެވެ.
ތރި މާއްދާއެއް
ޚާއްޞަ ކުނި :ޚާއްޞަ ކުނި ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އެ އެއްޗެއްގައި ނުރައްކާ ެ
އެކުލެވުމުގެ ސަބަބުން އެއިން އިންސާނުންގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ތިމާވެށްޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ
ކންޏަކަށެވެ.
ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކޮންމެ ު
ކުނި މެނޭޖުކުރުން :ކުނި މެނޭޖުކުރުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކުނި ނެގުމާއި އެއްތަނުން
އަނެއްތަނަށް އުފުލުމާއި ޓްރީޓްކުރުމާއި ގުދަންކުރުމާއި ކުނި އަޅާތަން ބެލެހެއްޓުމާއި ލޭންޑްފިލް
ހިމެނޭގޮތުން ކުންޏާމެދު އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތްތަކަށެވެ.
ތަންފީޛީ އިދާރާ :ތަންފީޛީ އިދާރާކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
އެޖެންސީއަށެވެ.
މިނިސްޓްރީ :މިނިސްޓްރީ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ތިމާވެށްޓާބެހޭ އެންމެހައި ސިޔާސަތުތައް
ޑއެޅުމާއި އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސާ ސަރުކާރުގެ
ކަނ ަ
ވުޒާރާއެވެ.
މިނިސްޓަރ :މިނިސްޓަރ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ތިމާވެށްޓާބެހޭ އެންމެހައި ސިޔާސަތުތައް
ޑއެޅުމާއި އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާެ ވަޒީރަށެވެ.
ކަނ ަ
ތަންފީޛީ އޮފިސަރު :ތަންފީޛީ އޮފިސަރުކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވައިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ކަންކަން ކުރުމަށް ތަންފީޛީ އިދާރާއިން އައްޔަންކުރާ ފަރާތަށެވެ.
ނގެ ގޮތުގައި ތަޢާރަފްކުރާ
ތަޣައްޔަރުވުން :ތަޣައްޔަރުވުންކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އިންސާނުން ކު ީ
އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ޤުދްރަތީ މާޙައުލަށް އަންނަ ބަދަލަށެވެ.
އ އެވަނީ ކުނިއެޅުމަށް ހުއްދަ ދީފައިނުވާ ކޮންމެތަނަކަށް
ކުނި އެޅުން :ކުނިއެޅުންކަމަށް ބުނެފަ ި
ކުނީގެ ގޮތުގައި ބެލޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްލުން ،އުކުން ،ބޭއްވުން ،ހިތްޕުން ،ވައްޓާލުމަށެވެ.
ކުނި ޓްރީޓްކުރުން :ކުނި ޓްރީޓްކުރުންކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކުނީގެ ގޮތުގައި އުފެދޭތަކެތިން
ތިމާވެށްޓަށް ނުވަތަ އިންސާނުންގެ ޞިއްޙަތައް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން ،ކުނި
އހެން އެއްޗެއް އުފެއްދުން ނުވަތަ އެކުނީގެ ނުރައްކާތެރިކަން
ބޭނުންކޮށްގެން ބޭނުންތެރި ެ
ކަނޑުވާލުމަށް ހިންގާ މަރުޙަލާތަކަށެވެ.
ކުނި ގުދަންކުރުން :ކުނި ގުދަންކުރުންކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެއް މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ކުނި
މކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށެވެ.
އެއްތަނަކަށް ޖަ ާ
ލޭންޑްފިލް :ލޭންޑްފިލްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއްގެ
ޗށް ބިނާކޮށް ކުނި އެޅުމަށް މޫދުގައި ނުވަތަ އެއްގަމުގައި ހަދާ ތަންތަނަށެވެ.
މައް ަ

20

އުފެއްދުންތެރިންގެ ދެމިގެންވާ ޒިންމާ؛ އުފެއްދުންތެރިންގެ ދެމިގެންވާ ޒިންމާކަމަށް ބުނެފައި
އެވަނީ ،ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އެއްޗެއް ކުންޏަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު
އެއެއްޗެއް ކުނީގެ ގޮތުގައި މެނޭޖުކުރުމަށް އުފެއްދި ނުވަތަ

އެތެރެކުރި ފަރާތުން އެކުނި

މެނޭޖުކުރުމުގައި އުފުލަންޖެހޭ އިތުރު ޒިންމާއަށެވެ.
ކން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކަނޑުގައި ދުއްވާ
އުޅަނދު ބަނދަރުކުރުން :އުޅަނދު ބަނދަރު ު
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އުޅަނދެއް ބަނދަރެއްގައި ނުވަތަ ރަށެއްގެ ފަޅުތެރޭގައި ނުވަތަ ފަޅެއްގައި
ނުވަތަ ވިލެއްގައި އަޅާފައި ބޭއްވުމެވެ.
ކުނި އިންސިނަރޭޓްކުރުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކޮންޓްރޯލް

ކުނި އިންސިނަރޭޓްކުރުން:

ކުރެވިފައިވާ މާޙައުލެއްގައި ކުނި ފުރިހަމައަށް އެންދުމަށެވެ.
ދން :ސިނާއީ ފެންވަރުގައި ކާދު ހެދުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
ސިނާއީ ފެންވަރުގައި ކާދު ހެ ު
އިޤުތިޞާދީ ފައިދާ ހޯދުމަށްޓަކައި ،މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަކި ބިމެއް ޚާއްޞަކުރެވި ،މެޝިނަރީ
ސތޭކަ( ކިލޯއަށްވުރެ އިތުރަށް ކާދު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ.
ބޭނުންކޮށްގެން ދުވާލަކު ަ ) 100
ކުނި ކޮށި :ކުނި ކޮށިކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އުކާލަން ގެންދާ ކުނި ޖަމާކުރުމަށް އިން ވަކި
އދި ކުނި އެޅުމަށް ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ހުއްދަދީފައިވާ ތަންތަނަށެވެ.
ކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ަ
ކުނި ރިކަވަރ ކުރުން :ކުނި ރިކަވަރ ކުރުން ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،އުކާލެވޭ ކުނީގެ ތެރޭގައި
ތތައް ،އެއިން އިޤްތިޞާދީ މަންފާއެއް ހޯދުން ،މިސާލަކަށް ،މެޓީރިއަލް
ހިމެނޭ ބައެއްކަހަލަ ބާވަ ް
ރިކަވަރީއަކީ ރީސައިކަލްކުރުން ،އެނަރޖީ ރިކަވަރީ އަކީ އެއިން ހަކަތަ އުފެއްދުން އަދި ބައޮލޮޖިކަލް
ރިކަވަރީ އަކީ ކޮމްޕޯސްޓް )ކާދު( ހެދުމެވެ.
ކުނި ރީސައިކަލްކުރުން :ރީސައިކަލްކުރުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،

ގ ގޮތުގައި އުކާލެވޭ
ކުނީ ެ

ތަކެތިން އަލުން ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި ހެދުމަށް ނުވަތަ އުފެއްދުމަށެވެ.
ޕޮލިއުޓަރ ޕޭ ޕްރިންސިޕަލް:

ޕރިންސިޕަލް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެއްވެސް
ޕޮލިއުޓަރ ޕޭ ް

ފަރާތަކުން ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ތިމާވެށި ތަޣައްޔަރުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ކުރިކަމަކީ ތިމާވެށި
ރތެއް އެކަމަކަށް ޒިންމާކުރުވުމުގެ އުސޫލަށެވެ.
ތަޣައްޔަރުވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ވާނަމަ އެފަ ާ
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ޖަދުވަލު )ހ(

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑެވެ.
.1

ކުނި ނެގުން
ގމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑެވެ .އެގޮތުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،ކުނި ނެ ު
ގޮތުން ކުނިނެގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ތިބެންވާނީ އެމީހުންގެ ހަށިގަނޑު ރަނގަޅަށް ނިވާކުރެވޭ ގޮތަށް
ގއި އެކުލެވޭ ބައިތަކަކީ؛
ހެދުން އަޅައިގެންނެވެ .އެގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ހެދުމު ަ
)ހ(

މިފަދަ މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ހުންނަ ބޫޓް.

)ށ(

ފެނާއި ތޫނު އެއްޗެހި ފަސޭހައިން ނުވަންނަ ގޮތަށް ހަދާފަ ހުންނަ އަންގި.

ނ
 1.1ގޭގޭގައި އުފެދޭކު ި
)ހ(

ކުނި ނަގަން އަންނަންދެން އެގެއެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ކުނި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި މަތި ބަންދު ކުރެވޭ
ބހެއްޓުމަކީ އެގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
އެއްޗެއްގައި އެއްވެސް ލީކެއް ނުވާނެހެން ެ

)ށ(

އުފެދޭކުނި ބަހައްޓަންވާނީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި އެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް
ބސްވެގެން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
އެއް ަ

)ނ(

ކުނި ނަގަން ދާފަރާތުން އެކުންޏެއް އެގެއަކުން ނަގައިގެން ،ކުނި އުފުލާ އުޅަނދަކާ ހަމައަށް ދެވެންދެން
އެނަގައިގެންދާ ކުނީގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ބޭރަށް އެޅިގެން ނުވާނެއެވެ.

)ރ(

ކުނީގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ކުނިވާޒާތުގެ ކުނި ނަގައިގެން ކުނި އުފުލާ އުޅަނދަކާ ހަމައަށް ގެންދެވެންދެން އެފަދަ
ނ އުފެދޭ ފާދިޔަ އެ ކުންޏެއް އަޅާފައި ހުންނަ އެއްޗަކުން އެއްވެސް ވަރަކަށް
ކުންޏެއް ހުންނަވާނީ އެއި ް
ބޭރުނުވާނެހެން ރަނގަޅަށް ބަންދުކުރެވިފައެވެ.

)ބ(

ކުނި ހުންނަންވާނީ އެކިއެކި ޖަނަވާރާއި ސޫފާސޫތްޕަށް ނުވަދެވޭނެހެން ރަނގަޅަށް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ގއި އުފެދޭ ކުނި
 1.2ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނު ަ
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)ހ(

ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި އިމާރާތުން ބޭރުން މަގުމަތީގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ވަގުތީގޮތުންވިއަސް
ތރުން ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ކުނި ބަހައްޓަންޖެހޭނީ އެތަންތަނަށް ވަދެނިކުމެ
ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ .މީގެ އި ު
އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫ ނުވާނެހެން ރަނގަޅަށް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

)ށ(

ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުގައި އުފެދޭ ކުނީގެ ތެރޭގައި ހުންނަ މިގަވާއިދުގައި ޚާއްޞަ ކުނިކަމަށް ބުނެފައިވާ ކުނި
ހުންނަންވާނީ އެހެން ކުންޏާ ވަކިކޮށްފައެވެ.

)ނ(

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލުމަށް ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ
ށފައިވާ
ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރާނީ އެކަންކަމާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން އާންމުކޮ ް
ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

)ރ(

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި ބަހައްޓަންވާނީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާ
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ ތަންފީޛީ އިދާރާއިން އެއްބަސްވެގެން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

)ބ(

ކުނި ހުންނަންވާނީ އެކިއެކި ޖަނަވާރާއި ސޫފާސޫތްޕަށް ނުވަދެވޭނެހެން ރަނގަޅަށް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

)ޅ(

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި އުފެދޭކުނި އެތަނަކުން ނެރެންވާނީ ރަގަނޅަށް ބަންދުކޮށް އެތަނަކުން
ށވެ.
ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސްގޮތަކަށް އުނދަގޫ ނުވާނެގޮތަކަ ެ

 1.3ރިޒޯޓުތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި
)ހ(

ރިޒޯޓުތަކުގައި އުފެދޭ ކުންޏާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 1.4ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ތަޅާލުމުގައި އުފެދޭ ކުނި
)ހ(

ސއްކަތް ރާވައި ހިންގަންޖެހޭނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ވީހާވެސް މަދުން ކުނި އުފެދޭ
އިމާރާތެއް ކުރުމުގެ މަ ަ
ގޮތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

)ށ(

އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އުފެދޭ ކުނި ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ރގައި ހުންނަ އަލުން
އިމާރާތެއް ތަޅާލައިގެން އުފެދޭ ކުނި ވީހާވެސް ބޮޑަށް މަދުކުރުމަށްޓަކައި އޭގެތެ ޭ
ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެހި ވަކިކޮށް އެ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ނންވަނީ އޭގެ ސަބަބުން އެއްވެސް
އިމާރާތެއް ތަޅާލައިގެން އުފެދޭ ކުނި އުކާލެވެންދެން ބަހައްޓާފައި ހުން ަ
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ފަރާތަކަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާނެ ގޮތަކަށް އިމާރާތުގެ އިމުގެ ތެރޭގައެވެ.
)ބ(

އިމާރާތް ކުރުމާއި އިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ކުނޑި ކޮންޓްރޯލްކޮށް
ނނަށް
އޭގެ ސަބަބުން ވަށައިގެންވާ މާޙައުލަށް ގެއްލުންނުވާ ގޮތަށާއި އަދި އެސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހު ް
އުނދަގޫނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

 1.5ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުން އުފެދޭ ކުނި
)ހ(

އވާ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުން އުފެދޭ ކުނީގެ ތެރޭގައި ހުންނަ މި ގަވާއިދުގައި ޚާއްޞަ ކުނިކަމަށް ބުނެފަ ި
ކުންޏާއި އެހެނިހެން ކުނި ހުންނަންވާނީ ވަކިކުރެވިފައެވެ.

)ށ(

ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުން އުފެދޭ ކުނީގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ފަނާވެދާ ޒާތުގެ ކުނި ވަޅުލެވިދާނެއެވެ.

 1.6އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަ ތަންތަނާއި ވަޑާންގެތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި
)ހ(

ގ ތެރޭގައި ހުންނަ މިގަވާއިދުގައި ޚާއްޞަ
އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަ ތަންތަނާއި ވަޑާންގެތަކުގައި އުފެދޭ ކުނީ ެ
ކުނިކަމަށް ބުނެފައިވާ ކުނި ހުންނަންވާނީ މަތި ބަންދުކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗަކަށް އަޅައި ރައްކާތެރިކުރެވިފައެވެ.

)ށ(

ގއި
އޮނޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނާއި ވަޑާންގެތަކުގައި އުފެދޭ ،ޚާއްޞަ ކުނީގެ ގޮތު ަ
ނުހިމެނޭ ކުނި ހުންނަންވާނީ ވަޔާއެކު ފެތުރިގެން ނުދާނެހެންނެވެ.

.2

ޑގެ މަގުން ކުނި އުފުލުން
އެއްގަމާ ކަނ ު
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،އެއްގަމު މަގުންނާއި ކަނޑުމަގުން ކުނި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމުގައި ގެންގުޅެންޖޭ
އެންމެ ދަށް މިންގަނޑެވެ.
ގމު މަގުން ކުނި އުފުލުން
 2.1އެއް ަ
)ހ(

އެއްގަމު މަގުން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ކުނި ގެންދަންވާނީ އޭގައިހުރި ވަހާއި ކުނި މާޙައުލަށް ނުފެތުރޭގޮތަށް
ރަނގަޅަށް ނިވާކޮށްގެންނެވެ.

)ށ(

ކުނި އުފުލާ އުޅަނދު ފަހަރު ގަވާއިދުން ދޮވެ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

)ނ(

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ކުނި ގެންދަނީ އަތްގާޑިއަލެއް ނުވަތަ ބަރޯއެއްފަދަ އެއްޗެއްގައި ނަމަ އެއެއްޗެއް
ތށް އެތެރޭގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ.
ހުންނަންވާނީ މާޙައުލަށް ކުނި ނޭޅޭގޮ ަ
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)ރ(

ގޭބިސީގައި އުފެދޭ ކުނި އަމިއްލައަށް އުކާލަން ގެންދިޔުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ވަސްނުދުވާ ގޮތަށް އަދި
ކުންޏާއި އޭގެ ދިޔަ މަގުމައްޗަށް ނޭޅޭގޮތަށެވެ.

 2.2ކަނޑު މަގުން ކުނި އުފުލުން
)ހ(

ކަނޑު މަގުން ކުނި އުފުލުމަށް އެއްވެސް އުޅަނދަކަށް ކުނި ބަރުކުރަންވާނީ އެއަށް ބަރުކުރާ ކުނީގެ އެއްވެސް
މިންވަރެއް ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދަކަށް ނޭޅޭނެގޮތަކަށެވެ.

)ށ(

ވން ވާނީ އެއަށް
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެއްވެސް އުޅަނދަކަށް ކުނި ބަރުކުރުމަށްފަހު އެ އުޅަނދެއް ދުއް ަ
ބަރުކޮށްފައި ހުރި އުޅަނދުން ކުނި ބޭރަށް ނުދާނެހެން މަތީގައި ސަތަރިގަނޑެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް
ށގެންނެވެ.
އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ބަންދުކޮ ް

.3

ކުނި ޓްރީޓް ކުރުން
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ ކުނި ޓްރީޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑެވެ.
 3.1ކުނި އިންސިނަރޭޓް ކުރުން
)ހ(

ދފައި
އިންސިނަރޭޓް ކުރުމަށް އިންސިނަރޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންހިފާއިރު އެކަމަށް ޤައުމީ މިންގަނޑެއް ހެ ި
ނެތްނަމަ އެކަމަށް ހެދިފައިހުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

އިންސިނަރޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ބޭނުންކުރާނަމަ އެފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީ އެއް ގާއިމުކުރަންވާނީ
ނފީޛީ އިދާރާއިން ހުއްދަދީފައިވާ ތަނެއްގައި މީހުންދިރިއުޅޭ ހިސާބާ ވީހާވެސް ދުރުގައެވެ.
ތަ ް

)ނ(

އިންސިނަރޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގައި ދަގަނޑާއި ދަގަނޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ،ލަކުޑިއާއި ލަކުޑީގެ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި
ކންމެ ކުންޏެއްވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްގެ
ފަސޭހައިން އަންދާލެވޭ ޮ
ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެއްވެސް ބާވަތެއް އިންސިނަރޭޓް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ރ(

ރޓްކުރުމުން އުފެދޭ އަޅި ވަޅުލެވެންދެން ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ ކޮންކްރީޓް ތަޅުމެއްގެ
ކުނި އިންސިނަ ޭ
މަތީގައި ބުރައިގެންނުދާގޮތަށެވެ .އަދި އެފަދަ އަޅި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަނަކަށް އެމަސައްކަތުގައި އުޅޭ
މުވަޒަފުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވަދެވިގެންނުވާނެއެވެ.

 3.2ކާދު ނުވަތަ ގަސްކާނާ އުފެއްދުން
)ހ(

ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްކާނާ އުފައްދާނަމަ ،އެކުނި އުފެދޭ ވަގުތުން ފެށިގެން އެކުންޏާއި އެހެނިހެން ކުނި،
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ޚާއްޞަކޮށް ކެމިކަލާއި ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތައް ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިހަ މާއްދާއެއް އެކުލެވޭ
ބާވަތްތައް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ވަކި ކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ވއްޓެރިންނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ
ގޯތިތެރޭގައި ގަސްކާނާ އުފައްދާނަމަ އެކަން ކުރަންވާނީ އޭގެ ސަބަބުން އަ ަ
އުނދަގުލެއް ނުފޯރާފަދަ ގޮތެއްގައެވެ.

)ނ(

ކނާ އުފައްދާނަމަ އެކަން ކުރަންވާނީ ފުނި ޖަހާފައި ހުންނަ ކުނިން އުފެދޭ
ބިންމަތީގައި ފުނި ޖަހައިގެން ގަސް ާ
ދިޔަ ބިންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ފޭދިގެން ނުދާނޭފަދަ ގޮތަކަށް އެއްޗެއް ބިންމަތީގައި ފަތުރައި އޭގެ މަތީގައެވެ.

)ރ(

ނ ޖަނަވާރާއި ސޫފާސޫފިތަކަށް ނުވަދެވޭފަދަ
ކާދު ތައްޔާރުކުރުމަށް ޖަހާ ފުނި ހުންނަންވާނީ ބޭރުން ވަން ަ
ގޮތަކަށެވެ .އަދި އެއިން އަރާ ކުނިވަސް ފެތުރިގެން ނުދާނެހެން އޭގެ މަތީގައި އަވަހަށް ފަނާވެދާ ޒާތުގެ ހިކި
އެއްޗަކުން ފަށަލައެއް އަޅައި ރަނގަޅަށް ނިވާކުރަންވާނެއެވެ.

)ބ(

ގަސްކާނާ ހެދުމަށް ޖަހާ ފުނި ހުންނަންވާނީ ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެން ހެދުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެފުނީގައި ހުރި
ގން ނުދާނެހެން ރައްކާތެރި ގޮތަކަށެވެ.
ކުނި ފެނާއެކު މުޅިތަނަށް ފެތުރި ެ

)ޅ(

ގަސްކާނާ ހެދުމަށް ޖަހާ ފުނީގެ ފިނި ހޫނުމިން ގަވައިދުން ބަލައި ހޫނުމިން މައްޗަށްދާނަމަ ދަށްކުރުމަށްޓަކައި
ފެންއަޅައިގެން ތެންމަންވާނެއެވެ.

އންދުން
 3.3ކުނި ެ
)ހ(

ކުނި އަންދަންވާނީ ކޮންމެހެން އަންދަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކޮންމެހެން އަންދަންޖެހޭ ކުންޏެވެ.

)ށ(

އެންދޭނީ އޭގެ ޒާތުގައި ފަނާވެދާފަދަ ކުނި އެކަންޏެވެ.

)ނ(

ތގައި ރަނގަޅަށް
ކުނި އަންދަންވާނީ ބިމުން މައްޗަށް ) 1އެކެއް( ފޫޓް ހުންނަ އަންދާ އަށްޓެއްގެ މަ ީ
ވައިދައުރުވާ ގޮތަށެވެ.

)ރ(

ގ އަސަރު މީހުންދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދަށް ކުޑަވާނެގޮތުގެ މަތިން ވައިޖެހޭ ދިމާއަށާއި
ކުނި އެންދުމުން އަރާ ދުމު ެ
ވައިޖެހޭ ބާރުމިނަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

)ބ(

ކުނި އެންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހާ ހުންނަންވާނީ ،އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ދުމުގެ އަސަރުން ނުރައްކާ
ވޅު އަޅައިގެންނެވެ.
ނުވާނެފަދަ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަ ަ

)ޅ(

ކުނި އަންދާ ތަނުގައި އަލިފާން ނިއްވާނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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)ކ(
.4

ކުނި އަންދާ ތަނުގައި ފަސްޓްއެއިޑް ކިޓެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

ކުނި ގުދަންކުރުން
ނކޮށްފައި އެވަނީ ،ކުނި ގުދަންކުރުމަށްޓަކައި ހަދާ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑެވެ.
ތިރީގައި ބަޔާ ް
)ހ(

ކުނި ގުދަންކުރުމަށް ހަދާ ތަންތަން ހުންނަންވާނީ އެތަނެއްގައި ބެހެއްޓޭ ކުނި ވާރެއިން ރައްކާތެރިކުރެވިފައެވެ.
އ ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ކުންޏަށް ފެނުގެ އަސަރު ނުފޯރާފަދަ
އަދި ފެން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެތަނެއްގަ ި
ގޮތަކަށާއި އެކި ބާވަތުގެ ސޫފާސޫފިން ރައްކާތެރިކުރެވިފައެވެ.

)ށ(

ކުނި އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ އެސަރަހައްދުގެ ހަމަބިމަށްވުރެ  1/2ފޫޓް އުސް ތަޅުމެއްގެ މަތީގައެވެ.

)ނ(

ކުނި އަޅާ ތަންތަން ހުންނަންވާނީ އެތަނެއްގެ ވަށައިގެން ފެންސު ޖަހައި ނުވަތަ ފާރު ރާނައި ރަނގަޅަށް
ބަންދުކުރެވިފައެވެ.

)ރ(

ތކަށް ގުދަންކުރެވޭނީ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހަށެވެ.
ފަނާވެދާ ޒާތުގެ ކުނި އެންމެ ދިގު މުއްދަ ަ

)ބ(

ކުނި ގުދަންކުރުމަށް ހަދާ ތަންތަން ހެދުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް އެހެން ގަވާއިދަކުން ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާކަމެއްވާނަމަ
އެކަމެއް ކުރަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

ކުނި ގުދަންކުރާ ތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ސިފަތައް ހުންނަންވާނީ މި ޖަދުވަލުގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގެ
)އ( ގެ ދަށުގައި ހިމަނާފައިވާ ކުރެހުމާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

.5

ބލެހެއްޓުން
ކުނިކޮށި ެ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑެވެ.
)ހ(

ވނީ އެތަނެއްގެ ވަށައިގެން ފެންސް ޖަހައި ނުވަތަ ފާރު ރާނައި ރަނގަޅަށް
ކުނި އަޅާ ތަންތަން ހުންނަން ާ
ބަންދުކޮށްފައެވެ.

)ށ(

ކުނިކޮށީގައި އެތަނަކަށް ކުނި އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ލިއުމެއް އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ހުންނަންވާނެއެވެ.
ނ ޖެހޭނެ ބައިތަކަކީ؛
އެލިއުމުގައި ކޮންމެހެން ހުންނަ ް
) (1ކުނިކޮށި ހުޅުވިފައިހުންނަ ގަޑިތައް.
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) (2އެތަނަކަށް އެޅޭނެ ކުނީގެ ބާވަތްތައް.
) (3އެތަނަކުން ނަގާ ފީ.
) (4ކަމާ ނުބެހޭ މީހުން ވަދެއުޅުން މަނާކަން.
)ނ(

ނ ގަޑިތަކުގައި އަބަދުވެސް އެތަން ބަލަހައްޓާނެ މުވައްޒަފެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.
ކުނިކޮށި ހުޅުވާފައި ހުން ަ

)ރ(

ކުނި އަޅަންވާނީ ކުނިކޮށި ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

)ބ(

ބއިރު އަބަދުވެސް ތިބެންވާނީ ހަށިގަނޑު ރަނގަޅަށް
ކުނިކޮށި ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީގައި ތި ޭ
ނިވާކުރެވޭގޮތަށް ހެދުން އެޅުން ފަދަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ.

)ޅ(

ނ ނިއްވާނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ކުނި ކޮށީގައި އަލިފާ ް

)ކ(

ކުނި ކޮށީގައި ފަސްޓުއެއިޑް ކިޓެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

)އ(

ކުނި ކޮށީގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ސިފަތައް ދައްކައިދޭ ކުރެހުމެއް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
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ކުނި ކޮށީގައި ނުވަތަ ކުނި ގުދަންކުރާ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ސިފަތައް
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ކުނިކޮށި ކަން އަންގައިދޭ ނަންބޯޑު އަދި އިންޒާރުގެ ނިޝާން ،ކުނިކޮށްޓަށް ވަންނަ ގޭޓުގައި ފެންނާނެހެން ހުންނަންވާނެއެވެ
.6

ލޭންޑްފިލް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ ލޭންޑްފިލްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑެވެ.
)ހ(

ނ އެކަމަށް ޤައުމީ ވަކި މިންގަނޑެއް ހަދާފައިނެތްނަމަ ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން މިފަދަ
ލޭންޑްފިލް ހަދަންވާ ީ
ކަންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަކަށެވެ.

)ށ(

ލޭންޑްފިލްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އިކުއިޕްމަންޓެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ހމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ލޭންޑްފިލްތަކުގައި އަލިފާން ނިއްވާނެ އިންތިޒާމެއް ަ

)ރ(

ލޭންޑްފިލްތަކުގައި ފަސްޓްއެއިޑް ކިޓެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

)ބ(

ހން
އެ ެ

ލޭންޑްފިލް

ހެދުމުގައި

ޤާނޫނަކުން

ނުވަތަ

ގަވާއިދަކުން

ކަމެއް

ލާޒިމުކުރާނަމަ

އެކަމެއް

ފު ރި ހަ މަ ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ނެ އެ ވެ.
)ޅ(

ލޭންޑްފިލްއެއް ހަދައި ހިންގޭނީ އެކަމަށް އެދި ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައި އެތަނުން އެކަމަށް ދޫކުރާ
އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުންނެވެ.

އަންނަނިވި ތަންތަނުގައި ލޭންޑްފިލް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.
)ހ(

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ނުވަތަ
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)ށ(

ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައި ނުވަތަ

)ނ(

ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ރަށްރަށުގައި
ށރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ލޭންޑްފިލް ހެދުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ވަކިވަކި ރަ ް

.7

ނުރައްކާތެރި ކުނި މެނޭޖުކުރުން
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ ނުރައްކާތެރި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ދަށްމިންގަނޑެވެ.
)ހ(

ކރެވި އޭގެ ސަބަބުން އިންސާނުންގެ
ނުރައްކާތެރި ކުނި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނީ އެހެންކުންޏާ ވަކި ު
ސިއްޙަތަށާއި ވަށައިގެންވާ މާޙައުލަށާއި އެހެނިހެން ދިރޭތަކެއްޗަށް ގެއްލުންނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށް ރައްކާތެރި
ކށް ހިޔާކޮށްފައިވާ
ގޮތެއްގައެވެ .އަދި އެފަދަ ކުނި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަނަކީ ފެނުގެ އަސަރު ނުފޯރާފަދަ ގޮތަ ަ
ތަނަކަށް ވާންޖެހެނޭއެވެ.

)ށ(

ހއްދު ފާހަގަވާ ގޮތަށް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ،ނުރައްކާތެރި ކުނިކަން
ނުރައްކާތެރި ކުނި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ސަރަ ަ
އަންގައިދޭ ނިޝާން ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ނުރައްކާތެރިކުނި ބަހައްޓާ ސަރަހައްދެއްކަން އަންގައިދޭ ނިޝާން
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)ނ(

ނުރައްކާތެރި ކުނި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަންތަނަށް ވަދެވޭނީ ހަމައެކަނި އެތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ
މުވައްޒަފުންނާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުން ހުއްދަ ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ .އެފަދަ ތަނަކަށް ވަންނަ
ފަރާތްތައް ތިބެންޖެހޭނީ އެފަދަ އެއްޗެހި ގެންގުޅޭއިރު އަޅަންބޭނުންކުރާ ހެދުން އަޅައިގެންނެވެ .މިގޮތުން
އެންމެ މަދުމިނުން:
)(1

މިފަދަ މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައި ހުންނަ ބޫޓު

)(2

ހަށިގަނޑަށް ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދޭ އެކަށީގެންވާ ހެދުން

)(3

ފެން ނުވަންނަ ތޫނު އެއްޗެހި ފަސޭހައިން ނުހެރޭ އަންގި

)(4

އަނގައާއި ނޭފަތް ބަންދުކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަ މާސްކް

)(5

މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އައިނު
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ޖަދުވަލު )ށ(

ޚާއްޞަ ކުނީގެ ބާވަތްތައް
ގިންތި 1
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ސިފައެއް ލިބިފައިވާ ކުންޏަކީ ޚާއްޞަ ކުންޏެވެ.
)ހ(

އަލިފާންހިފާ ނިޝާން ޖަހާފައި ހުންނަ ކޮންމެ އެއްޗަކުން އުފެދޭ ކުނި.

)ށ(

އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ނުވަތަ އެހެން މާއްދާއަކާ އެކުވެގެން ކެމިކަލް ބަދަލުތައް އައުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު
ބާވަތުގެ ކުނި )ރިއެކްޓިވް ކުނި(.

)ނ(

ގރި ހަލާކުވާ ބާވަތުގެ ކުނި )ކޮރޯސިވް ކުނި(.
އެ އެއްޗެއް ޖެހުމުން ޖެހުނު އެއްޗެއް ި

)ރ(

ވިހަ އެކުލެވޭ ކުނި.

ގިންތި 2
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްޗެހިން އުފެދޭ ކުންޏަކީ ،މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ކުނީގެ ގޮތުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ
ތިރީގަ ި
އެއްޗިއްސެވެ.
)ހ(

އިންޖީނު ތެޔޮ

)ށ(

ބެޓެރި

)ނ(

ފައިބަރ ރޭސިން

)ރ(

ފަނިފަކުސަ އަދި ސޫފާސޫފި މެރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި

)ބ(

މީދާ ބޭސް

)ޅ(

ދވާދު އަދި ކެމިކަލް ސޮލްވެންޓް
ަ

)ކ(

ދިރޭރަހަ އެކުލެވޭ ތަކެތި
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)އ(

އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު

)ވ(

ލެބޯޓަރީ ކެމިކަލްސް

)މ(

ލެޑް

)ފ(

އެސްބެޓޮސް
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ޖަދުވަލު )ނ(

ޚާއްޞަ ކުނި ބަހައްޓާ ތަންތަން ހުންނަންވީ ގޮތުގެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް
 .1ޚާއްޞަ ކުނި ބަހައްޓާތަން ހުންނަންވާނީ ރަނގަޅަށް ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށް ،ހިޔާކޮށް ،ވައި ދައުރުވާ ގޮތަށެވެ.
ނގެ އެތެރޭގައި ހުންނަންވާނީ ތިރީގައިވާ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް ތަޅުން އަޅާފައެވެ.
 .2ޚާއްޞަ ކުނި ބަހައްޓާ ތަންތަ ު

ޚާއްޞަ ކުނި ބަހައްޓާ ތަންތަނުގެ ތަޅުން ހުންނަންވީ ގޮތް
 .3ތަނުގެ ތެރެއަށް އެއްވެސް ހާލެއްގައި ފެނުގެ އަސަރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ކން އަންގައިދޭ ބޯޑެއް
 .4ތަނުގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ގެންގުޅުމާއި ،ކަމާ ނުބެހޭ މީހުން ތަނުގެ ތެރެއަށް ވަދެ އުޅުމަކީ މަނާކަމެއް ަ
ތރީގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ފަސޭހައިން ފެންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް ހުންނަންވާނެއެވެ.
ި

ތަނުގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެއްކަން އަންގައިދޭ ނިޝާން

35

ހުއްދަނެތި ވަނުން މަނާކަން އަންގައިދޭ ނިޝާން

 .5ފަސޭހައިން އަލިފާން ނިއްވާލެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ތަނުގައި ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ކން މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބާ ވީހާވެސް ދުރެއްގައެވެ.
 .6ތަން ހުންނަންވާނީ އެރަށެއްގެ ބިމުގެ ހާލަތު ތަންދޭ މިންވަރަ ު
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ޖަދުވަލު )ރ(

ކުނި ރީސައިކަލް ކުރުމާއި ރިކަވާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ
މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައް

ކުނި ރީސައިކަލް ނުވަތަ ރިކަވަރ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައް.
 .1ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
 .2ރީސައިކަލް ނުވަތަ ރިކަވަރ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކުނީގެ ބާވަތް ނުވަތަ ބާވަތްތައް.
 .3ރީސައިކަލް ނުވަތަ ރިކަވަރ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކުނީގެ ބާވަތް ނުވަތަ ބާވަތްތައް ހޯދާނެ ތަން.
ސއިކަލް ނުވަތަ ރިކަވަރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކުނި ގެންނާނެ ގޮތް.
 .4މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ތަން އަދި އެތަނަށް ،ރީ ަ
 .5ރީސައިކަލް ނުވަތަ ރިކަވާރ ކުރާ ކުނި ގުދަންކުރެވިފައި ހުންނާނެގޮތް ނުވަތަ އެކަން ރޭވިފައިވާ ގޮތް.
ދ ބޭނުންކުރާނެ އާލާތްތައް.
 .6ރީސައިކަލް ނުވަތަ ރިކަވާރ ކުރަން ހުށަހަޅާގޮތް އަ ި
 .7ރީސައިކަލް ނުވަތަ ރިކަވާރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް )ޕްރޮޑަކްޓް( އަދި އެއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް )މާކެޓިންގ
ލން(.
ޕް ޭ
 .8ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތް.
ސއިކަލް ނުވަތަ ރިކަވަރ ކުރުމުގައި އުފެދޭ ކުނީގެ ބާވަތްތައް އަދި އެ ކުންޏާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް )މެނޭޖުކުރާނެ ގޮތް(.
 .9ރީ ަ
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ޖަދުވަލު )ބ(

ކުނި މެނޭޖުކުރާ ފަރާތްތަކުން ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް
ތިރީގައި މިވަނީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ފަރާތްތަކުން ކޮންމެހެން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ.
 .1ކުނި މެނޭޖުކުރާ ތަނަށް ގެންދާ ކުނީގެ މިންވަރާއި ބާވަތްތައް.
 .2ކާދު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކުނީގެ ޖުމުލަ ބަރުދަން.
 .3ކުނި މެނޭޖުކުރާ ތަންތަނުން ކުނި ނަގައިގެން އެހެންތަނަކަށް ކުނި ގެންދާނަމަ ގެންދެވޭ ކުނީގެ ބާވަތާއި މިންވަރު.
 .4އިންސިނެރޭޓްކުރުމާއި ،އެންދުމާއި ،ރީސައިކަލް ކުރުމާއި ،ޑަމްޕްކުރުން ފަދަ ގޮތަކުން ކުންޏާމެދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތް.
ނަމޫނާ ތާވަލު
ކުނި މެނޭޖުކުރާ ތަނަށް ގެންދާ ކުނީގެ މިންވަރާއި ބާވަތްތައް
މިންވަރު

ބާވަތް
ޕްލާސްޓިކް ފުޅި
ބިއްލޫރި ފުޅި
ކަރުދާސް
ލަކުޑި
މަޢުދަނުގެ ބާވަތްތައް
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ޖަދުވަލު )ޅ(

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު
 1ހުއްދައަށް އެދޭ މަސައްކަތް
ހ .ޚާއްޞަ ކުނި ގެންގުޅުން

ށ .ކުނި އުފުލުން

ނ .ނުރައްކާތެރި ކުނި ގެންގުޅުން

ރ .ކުނި ގުދަންކުރުން

ބ .ކުނި ކޮށި ބެލެހެއްޓުން

ޅ .ލޭންޑްފިލް ކުރުން
އންސިނަރޭޓް ކުރުން
ި .1

ކ .ކުނި ޓްރީޓްކުރުން

 .2ރީސައިކަލް ކުރުން
 .3ރިކަވަރ ކުރުން
 .4ކާދު ހެދުން
2

ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ހ .އަމިއްލަ ފަރާތެއް

ށ .ކުންފުންޏެއް

ނަން:

ނ .އެހެން ފަރާތެއް )ބަޔާންކުރޭ( ................................
އެޑްރެސް:
ފޯނު:

އައި.ޑީ ކާޑު  /ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:

ފެކްސް:
އީ -މެއިލް:
3

ކުނި މެނޭޖުކުރާ ތަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ތަނުގެ ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓު(

އަތޮޅު  /ރަށް:
ހ .އޮޑިދޯނި ފަހަރު  /ބާޖު  /ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓު ރަށަށް ކައިރިކުރެވޭތޯ
ށ .ކުނި މެނޭޖުކުރާ ތަނަށް ވަދެވޭގޮތަށް މަގު ހަދާފައިވޭތޯ

ނރަ( މީޓަރ ހުރިތޯ
ނ .ކުނި މެނޭޖުކުރާ ތަނާއި ހޭޅިފަށާ ދެމެދު އެންމެ މަދުވެގެން ) 15ފަ ަ
ރ .ކުނި މެނޭޖުކުރާ ތަން ހުރީ ކުޅި ނުވަތަ ޗަސްބިމެއްގެ ކައިރީގައިތޯ
ގ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ހުއްދަދީފައިވާ ބިމެއްތޯ
ބ .ކުނި މެނޭޖުކުރާ ތަނަކީ ސަރުކާރު ެ
ޅ .ކުނި މެނޭޖުކުރާ ތަނަކީ އާންމުކޮށް މީހުންނަށް ނުވަދެވޭނެހެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނެއްތޯ
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އިޤުރާރު:
މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވެ އިޤުރާރު ވަމެވެ.
ސޮއި:

..................................

ނަން:

..................................

މަޤާމު:

..................................

އެޑްރެސް:

..................................

ތާރީޚު:

..................................

ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު:

4

އިދާރީ ބޭނުމަށް
ހަވާލުވި ތާރީޚު:

ހަވާލުވި ފަރާތް:
ސޮއި:
ތަން ހަދާފައިވާ ގޮތް) :އާނއެކޭނަމަ )√( ނޫނެކޭނަމަ ) (xޖަހާށެވެ(

ތަނުގައި ގެންގުޅޭ އިކުއިޕްމަންޓްތައް:

އ
ހ .ރާނާ ހިޔާކޮށްފަ ި

.1

ށ .ކޮންކްރީޓް ތަޅުމެއް އަޅާފައި

.2

ނ .އަލިފާން ނިއްވާނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި

.3

ރ .ވައި ދައުރުވެވޭ ގޮތަށް
ނގެ ތެރެއަށް ފެން ނުވަންނާނެ ގޮތަކަށް އިމާރާތްކޮށްފައި
ބ .ތަ ު

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
އައި.ޑީ ކާޑު  /ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ
ކުނި މެނޭޖުކުރާނެގޮތުގެ ޕްރޮޕޯސަލެއް.
ލ )ވ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް(
އިދާރީ ފީ )ޖަދުވަ ު
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ޖަދުވަލު )ކ(

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އެހެންފަރާތަކަށް އެ ހުއްދަ ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އެހެންފަރާތަކަށް އެ ހުއްދަ ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު
1

ހުއްދަ ބަދަލު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ހ .އަމިއްލަ ފަރާތެއް

ށ .ކުންފުންޏެއް

ނަން:

ނ .އެހެންފަރާތެއް) ،ބަޔާންކުރޭ(......................
ފޯނު ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:

މޮބައިލް ނަންބަރު:
ރޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:
އައި.ޑީ ކާޑު ަ /

ފެކްސް:
އީ-މެއިލް:

2

މިހާރު ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ހ .އަމިއްލަ ފަރާތެއް

ށ .ކުންފުންޏެއް

ނަން:

ނ .އެހެންފަރާތެއް) ،ބަޔާންކުރޭ(.................
ފޯނު ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:

މޮބައިލް ނަންބަރު:
ސޓްރޭޝަން ނަންބަރު:
އައި.ޑީ ކާޑު  /ރަޖި ް

ފެކްސް:
އީ-މެއިލް:

މިހާރު ލިބިފައިވާ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:
3

ހުއްދަ ބަދަލު ކުރާ ސަބަބު

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
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އިޤްރާރު:
މިހާރު ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ
 ........................ގެ ނަމުގައި  ...................މަސައްކަތްކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ހުއްދަ  ...................ނަމަށް ބަދަލުކުރުމާއި މެދު
އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވެ.
ނަން:

..................................

މަޤާމު:

..................................

ރސް:
އެޑް ެ

..................................

ތާރީޚު:

..................................

ހުއްދަ ބަދަލުވެވޭ ފަރާތުގެ
................................ގެ ނަމުގައި  .......................މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ހުއްދަ  .....................ނަމަށް ބަދަލުކޮށް
ހރިހާ މަސައްކަތެއް ފުރިހަމައަށް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެ އިޤްރާރު ވަމެވެ.
އެފަރާތުން ކުރަމުން ގެންދިއަ ު
ނަން:

..................................

މަޤާމު:

..................................

އެޑްރެސް:

..................................

ތާރީޚު:

..................................

ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު:
4

އިދާރީ ބޭނުމަށް

ހަވާލުވި ފަރާތް:

ހަވާލުވި ތާރީޚު:

ސޮއި:

ގަޑި:

އިތުރުބަޔާން............................................................................................................................................ :
.......................................................................................................................................................

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
ހުއްދަ ބަދަލުވެވޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑު  /ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ
ނނަ ނަމަ އެކަމުގެ ތަފުސީލު
މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޕްލޭނަށް ބަދަލެއް އަ ް
މިހާރު ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ އަސްލު
އިދާރީ ފީ )ޖަދުވަލު )ވ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް(
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ޖަދުވަލު )އ(

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އެ ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އެ ހުއްދަ ބާޠިލު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު
1

ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ހ .އަމިއްލަ ފަރާތެއް

ށ .ކުންފުންޏެއް

ނަން:

ނ .އެހެންފަރާތެއް) ،ބަޔާންކުރޭ(......................
ފޯނު ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:

މޮބައިލް ނަންބަރު:
ފެކްސް:

އައި.ޑީ ކާޑު  /ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:

އީ-މެއިލް:
ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު:
2

ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް

ހ .ޚާއްޞަ ކުނި ގެންގުޅުން

ށ .ކުނި އުފުލުން

ނ .ނުރައްކާތެރި ކުނި ގެންގުޅުން

ރ .ކުނި ގުދަންކުރުން

ބ .ކުނި ކޮށި ބެލެހެއްޓުން

ޅ .ލޭންޑްފިލް ކުރުން

ކ .ކުނި ޓްރީޓްކުރުން

އންސިނަރޭޓް ކުރުން
ި .1
 .2ރީސައިކަލް ކުރުން
 .3ރިކަވަރ ކުރުން
 .4ކާދު ހެދުން

3
ސަބަބު:

ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމަށް އެދޭ ސަބަބު
............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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އިޤްރާރު:
 ...............ނަމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ .............މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލު ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ ..................... .މަސައްކަތް
މށްފަހު އެކަމުގައި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވާނަމަ އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު
ކޮށްފައިވާ ގޮތް ތިޔަފަރާތުން ބެއްލެވު ަ
އެއްބަސްވެ އިޤްރާރުވަމެވެ.
ނަން:

..................................

މަޤާމު:

..................................

އެޑްރެސް:

..................................

ތާރީޚު:

..................................

ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު:

4

އިދާރީ ބޭނުމަށް

ހަވާލުވި ފަރާތް:

ހަވާލުވި ތާރީޚު:

ސޮއި:

ގަޑި:

އިތުރު ބަޔާން:
.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ އަޞްލު
އކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
މަސަ ް

44

ޖަދުވަލު )ވ(

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ދައްކަންޖެހޭ އިދާރީ ފީ
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ އެކި ކަންތަކުގައި ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ،ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ތަންފީޛީ
އކަންޖެހޭ އިދާރީ ފީގެ އަގުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ އިދާރާއަކަށް ދަ ް
#

އަދަދު

ހުއްދައަށް އެދޭ މަސައްކަތް

)ރުފިޔާ(
1

ޚާއްޞަ ކުނި މެނޭޖުކުރުން
)ހ(

 0.5ޓަނަށް ވުރެ މަދުން

100

)ށ(

 0.5ޓަނަށްވުރެ ގިނައިން

200

2

ކުނި އުފުލުން

3

ނުރައްކާތެރި ކުނި މެނޭޖުކުރުން

200

)ހ(

 0.5ޓަނަށްވުރެ މަދުން

100

)ށ(

 0.5ޓަނަށްވުރެ ގިނައިން

200

4

ކުނި ގުދަންކުރުން

5

ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުން

100

)ހ(

އާބާދީގައި  500އިންދަށް ރަށެއްގެ ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުން

15

)ށ(

ގ ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުން
އާބާދީގައި  500އާއި  1000އާ ދެމެދުގެ ރަށެއް ެ

20

)ނ(

އާބާދީގައި  1000އާއި  1500އާ ދެމެދުގެ ރަށެއްގެ ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުން

30

)ރ(

އާބާދީގައި  1500އާއި  2500އާ ދެމެދުގެ ރަށެއްގެ ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުން

50

)ބ(

ހއްޓުން
އާބާދީގައި  2500އަށްވުރެ މަތީގެ ރަށެއްގެ ކުނިކޮށި ބެލެ ެ

100

)ޅ(

) 5ފަހެއް( ރަށަށްވުރެ މަދު ރަށްތަކެއްގެ ކުނިކޮށި އެއް ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އެއްކުންފުންޏަކުން 200
ބަލަހައްޓަން ހުށަހަޅާނަމަ

)ކ(

) 5ފަހެއް( ރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ކުނިކޮށި އެއް ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އެއްކުންފުންޏަކުން 500
ބަލަހައްޓަން ހުށަހަޅާނަމަ

6

7

ކުނި ޓްރީޓްކުރުން
)ހ(

އިންސިނަރޭޓް ކުރުން

500

)ށ(

އކަލް ކުރުން
ރީސަ ި

200

)ނ(

ސިނާއީ ފެންވަރުގައި ކާދު ހެދުން

500
1000

ލޭންޑްފިލް ހިންގުން
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ޖަދުވަލު )މ(

ނުރައްކާތެރި ކުނީގެ ބާވަތްތައް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިފަތައް އެކުލެވޭ ކުންޏަކީ މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ނުރައްކާތެރި ކުނީގެ ގޮތުގައި ބަލާނޭ ތަކެއްޗެވެ.
ނުރައްކާތެރި ކުނީގެ ސިފަތައް
 .1ގޮވާތަކެތި )އެކްސްޕްލޯސިވްސް(
ނވި
ވަކި މިންވަރެއްގެ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ނުވަތަ ޕްރެޝަރުގައި އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ،ގޮވައި ވަށައިގެންވާ މާހައުލަށް ގެންލުންދެ ި
ތަކެތި ނުވަތަ މާއްދާ.
 .2ހުޅުހިފާ ދިޔާތަކެތި
ފަސޭހައިން ހުޅުހިފާ ޒާތުގެ ދިޔާތަކެތި )ދަވާދު ،ވާރނިސް ފަދަ ތަކެތި(.
 .3ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާޒާތުގެ ހަރުތަކެތި
ގޮވާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާޒާތުގެ ހަރުތަކެތި.
ފ ތަކެތި
 .4ފަސޭހައިން އަމިއްލާ ޒާތުގައި ހުޅުހި ާ
އެތަކެތި އުފުލުމުގެ ތެރޭގައި އާންމު ފިނިހޫނުމިނުގައި ނުވަތަ ޕްރެޝަރުގައި އަމިއްލަ ޒާތުގައި ހޫނުމިން މަތިވުމުން ނުވަތަ
ގ ތަކެތި ނުވަތަ މާއްދާ.
ވައިގެތެރޭގައި ހޫނުމިން މަތިވުމުން ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ ޒާތު ެ
 .5ފެނާއި އެކުވުމުން ހުޅުހިފާ ނުވަތަ ހުޅުހިފާ ޒާތުގެ ގޭހެއް އުފައްދާ ތަކެތި
ދ ގޭހެއް އުފައްދާ ތަކެތި ނުވަތަ މާއްދާ.
އެތަކެތި ނުވަތަ މާއްދާ ފެނުގައި ޖެހުމުން އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ހުޅުރޯވުން ނުވަތަ ހުޅުރޯވާފަ ަ
 .6އޮކްސިޑައިޒިންގ
މގެ ސަބަބުން އެހެން އެއްޗެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއްގައި އަލިފާން ހިފުމަށް
އޭގެ ޒާތުގައި ހުޅުރޯ ނުވިނަމަވެސް އޮކްސިޖަން އުފެއްދު ު
މަގުފަހިކޮށްދޭ ތަކެތި ނުވަތަ މާއްދާ.
 .7އޯގަނިކް ޕެރޮކްސައިޑްސް
އޭގެ ކެމިކަލް ސްޓްރަކްޗާގައި ބައިވެލެންޓް އޮކްސިޖަން ) (-0-0-އެކުލެވޭ ތަކެތި.
 .8ވިހަ މާއްދާ
އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް އެމާއްދާއެއް ވާސިލުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހަންގަނޑުގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ،މަރުވުމުގެ
ޑ ގެއްލުމެއް މެދުވެރިކުރުވައިފާނެފަދަ މާއްދާ.
ފުރުޞަތުބޮޑު ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ބޮ ު
 .9ބަލިޖައްސާ މާއްދާތައް
އެމާއްދާއެއްގައި ނުވަތަ ކުނީގައި ،އިންސާނުންނަށް ނުވަތަ ޖަނަވާރުންނަށް ބަލިޖައްސާ ނުރައްކާތެރި ޖަރާސީމު ނުވަތަ ވިހަ އެއް
އެކުލެވޭ މާއްދާ ނުވަތަ ކުނި.
 .10ކޮރޯސިވްސް
ހަށިގަނޑުގެ ތަނެއްގައި ޖެހުމުން އެޖެހުނުތަނަކަށް ބޮޑުގެއްލުމެއް ލިބޭ އަދި އެހެން މެޓީރިއަލްއެއްގައި ޖެހުނުކަމުގައިވިޔަސް
އެމެޓީރިއަލްއަކަށް ބޮޑުގެއްލުމެއް ދޭ މާއްދާ ނުވަތަ ކުނި.
 .11އިކޯޓޮކްސިކް
އެމާއްދާއެއް މާހައުލަށް ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން އެތަނުގައި އުޅޭ ދިރުންތަކުގެ ހަށިގަނޑުގައި އެމާއްދާ އަށަގަނެ ޖަމާވުމުގެ ސަބަބުން
އެދިރުންތަކަށް ކުރުމުއްދަތެއްގައި ނުވަތަ ދިގުމުއްދަތެއްގައި ގެންލުންދޭ މާއްދާ ނުވަތަ ތަކެތި.
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(ޖަދުވަލު )ފ

ުނުރައްކާތެރި ކުނި ރާއްޖޭން ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމ
ް ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ "ބާޒަލް ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ކޮންޓްރޯލ،ީނުރައްކާތެރި ކުނި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާނަމަ އެކަން ކުރަންވާނ
ާޓސް އެންޑް ދެއަރ ޑިސްޕޯސަލް" މުޢާހަދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވ
ް ްއޮފް ޓްރާންސްބައުންޑަރީ މޫވްމެންޓްސް އޮފް ހަޒަރޑަސް ވޭސ
.ެ އަދި އެކަންކުރުމަށްޓަކއި ބޭނުންކުރަންވާނީ މި މުޢާޙަދާގެ ދަށުން އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތިރީގައިވާ ފޯރމެވ.ެއސޫލާއިއެއްގޮތަށެވ
ު
Notification document for transboundary movements/shipments of waste
1. Exporter - notifier Registration No:
Name:

Notification concerning

Address:

Contact person:
Tel:

3. Notification No:

Fax:

E-mail:

A.(i)

Individual shipment:



(ii)

Multiple
shipments:



B.(i)

Disposal (1):



(ii) Recovery :



C.

Pre-consented recovery facility (2;3)

m3:

Address:

6. Intended period of time for shipment(s) (4):
First departure:

Contact person:

Special handling requirements (6):
11. Disposal / recovery operation(s) (2)

8. Intended carrier(s) Registration No:

D-code / R-code (5):

Name(7):

Technology employed (6):

Last departure:

Yes:

Address:

Contact person:

Reason for export (1;6):
Fax:

E-mail:

12. Designation and composition of the waste (6):

Means of transport (5):
9. Waste generator(s) - producer(s) (1;7;8) Registration No:
Name:
Address:
13. Physical characteristics (5):
Contact person:

E-mail:



7. Packaging type(s) (5):
Fax:

E-mail:

Tel:

No

Tonnes (Mg):

Name:

Tel:



5. Total intended quantity (4):

2. Importer - consignee Registration No:

Tel:

Yes

4. Total intended number of shipments:

Fax:

14. Waste identification (fill in relevant codes)
(i) Basel Annex VIII (or IX if applicable):
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No:

Site and process of generation (6)

(ii) OECD code (if different from (i)):
(iii) EC list of wastes:

10. Disposal facility (2):



or recovery facility (2):

Registration No:

(iv) National code in country of export:
(v) National code in country of import:

Name:

(vi) Other (specify):

Address:

(vii) Y-code:
(viii) H-code (5):

Contact person:

(ix) UN class (5):

Tel:

Fax:

(x) UN Number:

E-mail:

(xi) UN Shipping name:

Actual site of disposal/recovery:

(xii) Customs code(s) (HS):

15. (a) Countries/States concerned, (b) Code no. of competent authorities where applicable, (c) Specific points of exit or entry (border crossing or
port)
State of export - dispatch

State(s) of transit (entry and exit)

State of import - destination

(a)
(b)
(c)
16.Customs offices of entry and/or exit and/or export (European Community):
Entry:

Exit:

Export:

17. Exporter's - notifier's / generator's - producer's (1) declaration:
I certify that the information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have
been
entered into and that any applicable insurance or other financial guarantee is or shall be in force covering the
18. Number of
transboundary movement.
Exporter's - notifier's name:

Date:

Signature:

Generator's - producer's name:

Date:

Signature:

annexes attached

FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES
19. Acknowledgement from the relevant competent authority of
countries of import - destination / transit (1) / export - dispatch (9):

20. Written consent (1;8) to the movement provided by the
competent authority of (country):

Country:

Consent given on:

Notification received on:

Consent valid from:

Acknowledgement sent on:

Specific conditions:

Name of competent authority:

Name of competent authority:

Stamp and/or signature:

Stamp and/or signature:

until:
No:



If Yes, see block 21 (6)



21. Specific conditions on consenting to the movement document or reasons for objecting

(1) Required by the Basel Convention
(2) In the case of an R12/R13 or D13-D15 operation, also attach corresponding information on any
subsequent R12/R13 or D13-D15 facilities and on the subsequent R1-R11 or D1-D12 facilit(y)
ies when required
(3) To be completed for movements within the OECD area and only if B(ii) applies
(4) Attach detailed list if multiple shipments
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(5) See list of abbreviations and codes on the
next page
(6) Attach details if necessary
(7) Attach list if more than one
(8) If required by national legislation
(9) If applicable under the OECD Decision

List of abbreviations and codes used in the notification document

DISPOSAL OPERATIONS (block 11)
D1 Deposit into or onto land, (e.g., landfill, etc.)
D2 Land treatment, (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)
D3 Deep injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)
D4 Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.)
D5 Specially engineered landfill, (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment,
etc.)
D6 Release into a water body except seas/oceans
D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion
D8 Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of
the operations in this list
D9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of
any of the operations in this list (e.g., evaporation, drying, calcination, etc.)
D10 Incineration on land
D11 Incineration at sea
D12 Permanent storage, (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.)
D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list
D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in this list
D15 Storage pending any of the operations in this list

RECOVERY OPERATIONS (block 11)
R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy (Basel/OECD) - Use principally as a fuel or other means to
generate energy (EU)
R2 Solvent reclamation/regeneration
R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents
R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds
R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials
R6 Regeneration of acids or bases
R7 Recovery of components used for pollution abatement
R8 Recovery of components from catalysts
R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil
R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement
R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10
R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11
R13 Accumulation of material intended for any operation in this list.
PACKAGING TYPES (block 7)
Drum
Wooden barrel
Jerrican
Box
Bag
Composite packaging
Pressure receptacle
Bulk
Other (specify)
MEANS OF TRANSPORT (block 8)
R = Road
T = Train/rail
S = Sea
A = Air
W = Inland waterways
PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13)
Powdery/powder
Solid
Viscous/paste
Sludgy
Liquid
Gaseous
Other (specify)

H-CODE AND UN CLASS (block 14)
UN Class H-code

Characteristics

1
3
4.1
4.2
4.3

H1
H3
H4.1
H4.2
H4.3

5.1
5.2
6.1
6.2
8
9
9
9
9

H5.1
H5.2
H6.1
H6.2
H8
H10
H11
H12
H13

Explosive
Flammable liquids
Flammable solids
Substances or wastes liable to spontaneous combustion
Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable
gases
Oxidizing
Organic peroxides
Poisonous (acute)
Infectious substances
Corrosives
Liberation of toxic gases in contact with air or water
Toxic (delayed or chronic)
Ecotoxic
Capable, by any means, after disposal of yielding another material,
e. g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above
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ުނުރައްކާތެރި ކުނި ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދު ހުރަސްކޮށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމ
ް ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ "ބާޒަލް ކޮންވެންޝަނ،ީނުރައްކާތެރި ކުނި ރާއްޖެ ސަރަހައްދު ހުރަސްކޮށް ގެންދާނަމަ އެކަން ކުރަންވާނ
ިއފް ހަޒަރޑަސް ވޭސްޓްސް އެންޑް ދެއަރ ޑިސްޕޯސަލް" މުޢާހަދާގައ
ޮ ްއޮން ދަ ކޮންޓްރޯލް އޮފް ޓްރާންސްބައުންޑަރީ މޫވްމެންޓްސ
ާ އަދި އެކަންކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރަންވާނީ މި މުޢާހަދާގެ ދަށުން އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވ.ެކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއިއެއްގޮތަށެވ
.ެތިރީގައިވާ ފޯމެވ

Movement document for transboundary movements/shipments of waste
1. Corresponding to notification No:

2. Serial/total number of shipments
4. Importer - consignee Registration No:

3. Exporter - notifier Registration No:
Name:

Name:

Address:

Address:

Contact
person:

Contact person:

Tel:

/

Fax:

Tel:

E-mail:

Fax:

E-mail:

5. Actual
quantity:

Tonnes (Mg):

7. Packaging

Type(s) (1):

Special handling requirements: (2)

m3:

6. Actual date of shipment:

Number of packages:
Yes:



No:



8.(a) 1st Carrier (3):

8.(b) 2nd Carrier:

8.(c) Last Carrier:

Registration
No:

Registration No:

Registration
No:

Name:

Name:

Address:

Address:

Tel:

Tel:

Fax:

Fax:

E-mail:

E-mail:

Name:
Address:

Tel:
Fax:
E-mail:

- - - - - - - To be completed by carrier’s representative - - - - - - -

More than 3 carriers (2)

Means of transport (1):

Means of transport (1):

Means of transport (1):

Date of
transfer:

Date of transfer:

Date of transfer:

Signature:

Signature:

Signature:

9. Waste generator(s) - producer(s) (4;5;6):

12. Designation and composition of the waste (2):

Registration No:
Name:
Address:

50



Contact
person:

13.Physical characteristics (1):

Tel:

Fax:

E-mail:

14.Waste identification (fill in relevant codes)

Site of generation (2):

(i) Basel Annex VIII (or IX if applicable):

10. Disposal facility



or recovery facility



(ii) OECD code (if different from (i)):

Registration No:

(iii) EC list of wastes:

Name:

(iv) National code in country of export:

Address:

(v) National code in country of import:
(vi) Other (specify):

Contact person:

(vii) Y-code:

Tel:

Fax:

(viii) H-code (1):

E-mail:

(ix) UN class (1):

Actual site of disposal/recovery (2)

(x) UN Number:

11. Disposal/recovery operation(s)

(xi) UN Shipping name:

D-code / R-code (1):

(xii) Customs code(s) (HS):

15. Exporter's - notifier's / generator's - producer's (4) declaration:
I certify that the above information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual
obligations have been entered into, that any applicable insurance or other financial guarantee is in force covering the transboundary movement
and that all necessary consents have been received from the competent authorities of the countries concerned.
Name:
Date:
Signature:
16. For use by any person involved in the transboundary movement in case additional information is required
17. Shipment received by importer - consignee (if not facility):

Name:

Date:

Signature:

TO BE COMPLETED BY DISPOSAL / RECOVERY FACILITY
18. Shipment received at disposal facility

or recovery facility 



19. I certify that the disposal/recovery of the
Accepted:

Date of reception:
Quantity received:

Tonnes (Mg):

m3:

Approximate date of disposal/recovery:



Rejected :



waste described above has been completed.

*immediately contact competent Name:
authorities
Date:

Disposal/recovery operation (1):
Name:

Signature and stamp:

Date:
Signature:
(1) See list of abbreviations and codes on the next page
(2) Attach details if necessary
(3) If more than 3 carriers, attach information as required in blocks 8 (a,b,c).
(4) Required by the Basel Convention
(5) Attach list if more than one
(6) If required by national legislation

FOR USE BY CUSTOMS OFFICES (if required by national legislation)
20. Country of export - dispatch or customs office of exit

21. Country of import - destination or customs office of entry

The waste described in this movement document left the

The waste described in this movement document entered the

country on:

country on:

Signature:

Signature:
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Stamp:

Stamp:

22. Stamps of customs offices of transit countries
Name of country:
Entry:

Name of country:
Exit:

Entry:

Name of country:
Entry:

Exit:

Name of country:
Exit:

Entry:
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Exit:

List of Abbreviations and Codes Used in the Movement Document
DISPOSAL OPERATIONS (block 11)
D1 Deposit into or onto land, (e.g., landfill, etc.)
D2 Land treatment, (e.g. biodegradation of liquid or sludgy
discards in soils, etc.)
D3 Deep injection, (e.g., injection of pumpable discards into
wells, salt domes or
naturally occurring repositories, etc.)
D4 Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge
discards into pits,
ponds or lagoons, etc.)
D5 Specially engineered landfill, (e.g., placement into lined
discrete cells which
are capped and isolated from one another and the
environment), etc.
D6 Release into a water body except seas/oceans
D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion
D8 Biological treatment not specified elsewhere in this list
which results
in final compounds or mixtures which are discarded by
means of any of the
operations in this list
D9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this
list which results in
final compounds or mixtures which are discarded by means
of any of the operations
in this list (e.g., evaporation, drying, calcination, etc.)
D10 Incineration on land
D11 Incineration at sea
D12 Permanent storage, (e.g., emplacement of containers in a
mine, etc.)
D13 Blending or mixing prior to submission to any of the
operations in this list
D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in
this list
D15 Storage pending any of the operations in this list

RECOVERY OPERATIONS (block 11)
R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to
generate energy (Basel/OECD) - Use principally as a fuel or other
means to generate energy (EU)
R2 Solvent reclamation/regeneration
R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as
solvents
R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds
R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials
R6 Regeneration of acids or bases
R7 Recovery of components used for pollution abatement
R8 Recovery of components from catalysts
R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil
R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological
improvement
R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations
numbered R1-R10
R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations
numbered R1-R11
R13 Accumulation of material intended for any operation in this list

PACKAGING TYPES (block 7)
Drum
Wooden barrel
Jerrican
Box
Bag
Composite packaging
Pressure receptacle
Bulk
Other (specify)

H-CODE AND UN CLASS (block 14)
UN class H-code
Characteristics
1
H1
Explosive
3
H3
Flammable liquids
4.1
H4.1
Flammable solids
4.2
H4.2
Substances or wastes liable to spontaneous
combustion
4.3
H4.3
Substances or wastes which, in contact with
water,
emit flammable gases
5.1
H5.1
Oxidizing
5.2
H5.2
Organic peroxides
6.1
H6.1
Poisonous (acute)
6.2
H6.2
Infectious substances
8
H8
Corrosives
9
H10
Liberation of toxic gases in contact with air or
water
9
H11
Toxic (delayed or chronic)
9
H12
Ecotoxic
9
H13
Capable, by any means, after disposal of yielding
another material, e. g.,
leachate, which possesses any of the
c
characteristics listed above

MEANS OF TRANSPORT (block 8)
R = Road A = Air
T = Train/rail
W = Inland waterways
S = Sea
PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13)
1.
Powdery / powder
5.
Liquid
2.
Solid
6.
Gaseous
3.
Viscous / paste
7.
Other (specify)
4.
Sludgy
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ކުނި މެނޭޖުކުރާތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ
ރިޕޯޓު އޮންނަންވީ ގޮތް

 .1ތަޢާރުފު
މިބައިގައި ،ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ތަނާއި އެތަން ހިންގާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އެ އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނު
ޖހުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
މަސައްކަތާއި އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ެ
 .2އިންސްޕެކްޝަން ޓީމު
މިބައިގައި ،މަސައްކަތް އިންސްޕެކްޓް ކުރި ޓީމުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި ހައިސިއްޔަތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ކރެވުނު މަސައްކަތް
 .3އިންސްޕެކްޓް ު
މިބައިގައި ،އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދުގެ ތަފުސީލީ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައި
ހު ން ނަ ން ވާ ނެ އެ ވެ.
 .4ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
މިބައިގައި އިންސްޕެކްޝަން ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ހިނގާނަމަ އެކަމެއް
ގނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހެދިތޯ މިބައިގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
އެގޮތަށް ހިނ ަ
 .5ނިންމުން އަދި ފިޔަވަޅު
އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ އެކަމެއް ފާހަގަކޮށް
ޑއެޅިގޮތްވެސް
މިބައިގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މީގެތެރޭގައި ޖޫރިމަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ އެ ޖޫރިމާނާގެ އަދަދާއި އެ އަދަދު ކަނ ަ
މިބައިގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ޖޫރިމަނާތައް
މި ގަވާއިދުގައި ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
.1

އވާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނި ،ތަންފީޛީ އިދާރާގެ ހުއްދައަކާ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ކުނީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފަ ި
ނުލައި ރާއްޖޭން ބޭރުކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގެންދިއުމާއި ،ޓްރީޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ
ނ ކުރުމެވެ.
ކުށެކެވެ .މި ކުށުގެ އަދަބަކީ ) 2,000/-ދެހާސް(ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަ ާ

.2

އިޖުތިމާޢީ އެކި ކަންކަމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ،ކުނިއެޅުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އެއްޗެތި
ފިޔަވައި އެހެން ތަނަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުނި އެޅުމަކީ ކުށެކެވެ .މި ކުށުގެ އަދަބަކީ 100/-
)ސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.

.3

ގ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން އާންމުކޮށް އަންގާފައިވާ
ކުނިއަޅާ ތަންތަނުގެ ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތުން ކުނިއަޅާ ތަންތަން ހިން ާ
އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނަމަ ކުންޏާ ހަވާލުވުމަށް އިންކާރު ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ .މި ކުށުގެ އަދަބަކީ

) 2,000/-ދެހާސް(

މވެ.
ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރު ެ
.4

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ހުއްދަ ނުހޯދައި ކުނީގެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަކީ ކުށެކެވެ .މިކުށުގެ އަދަބަކީ
) 2,000/-ދެހާސް(ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.

.5

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ
މ ކުށުގެ އަދަބަކީ
ކުށެކެވެި .

.6

) 2,000/-ދެހާސް( ރުފިޔާއިން

ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ،މި ގަވާއިދުގެ
ވތަ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަކީ ކުށެކެވެ.
ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަނޭޅުން ނު ަ
މިކުށުގެ އަދަބަކީ

) 2,000/-ދެހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމުގައި ކުނީގެ ބާވަތާއި ،ކުނީގެ މިންވަރަށާއި ،ކުނީގެ ސަބަބުން ލިބުނު އަދި ލިބިދާނެ
ގެއްލުމަށާއި ،ކުށް ތަކުރާރު ކުރި މިންވަރު އަދި ކުނި އެޅިތަނުގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
.7

އވެސް ބާވަތެއްގެ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ކުނީގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ކުނީގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ ް
ކުނި ،ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަކީ ކުށެކެވެ .މި ކުށުގެ އަދަބަކީ ) 50,000/-ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއާއި 100,000,000/-
)ސަތޭކަ މިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ .މީގެ އިތުރުން އެފަދަ ކުންޏެއް ރައްކާތެރިގޮތުގައި
މށް ހިނގާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުށްކުރި ފަރާތުން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރު ަ
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.8

މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނި އެޅުމަކީ ކުށެކެވެ.
މި ކުށުގެ އަދަބަކީ ކުނި އެޅި ކޮންމެ ފަހަރަކަށް ) 5ފަހެއް( ރުފިޔާއާ ) 500/-ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން
ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.

.9

މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަނަކަށްމެނުވީ ކުނި އެޅުމާއި އުކުމަކީ
ރފިޔާއާ
ކުށެކެވެ .މި ކުށުގެ އަދަބަކީ ) 501/-ފަސްސަތޭކަ އެކެއް( ރުފިޔާއާއި ) 100،000،000/-ސަތޭކަ މިލިއަން( ު
ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.

ތމާޢީ އެކި ކަންކަމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސަރަހައްދެއް
 .10މިގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިޖު ި
ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާއި ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުކުރުމަކީ ކުށެކެވެ .މި ކުށުގެ
އަދަބަކީ އެސަރަހައްދެއް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް ) 10,000/-ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާ 100,000/-
)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.
.11

ރތްތަކުން ،މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުނި
އުޅަނދުފަހަރު އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ ފަ ާ
ފއިވާ ތަނަކަށް މެނުވީ ކުނި އެޅުމަކީ ކުށެކެވެ .މި ކުށުގެ އަދަބަކީ ) 501/-ފަސްސަތޭކަ އެކެއް( ރުފިޔާއާއި
އަޅަން ހުއްދަ ދީ ަ
) 100،000،000/ސަތޭކަ މިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ .މި ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭނީއުޅަނދުގެ ކެޕްޓަނެވެ.

މގެ މަސައްކަތެއްކުރުމަކީ ކުށެކެވެ .މިކުށުގެ
 .12މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ކުނި މެނޭޖުކުރު ު
އަދަބަކީ ) 501/-ފަސްސަތޭކަ އެކެއް( ރުފިޔާއާއި ) 100،000،000/-ސަތޭކަ މިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން
ޖރިމަނާކުރުމެވެ.
ޫ
 .13ކުންޏާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކާއި ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ކުށެކެވެ .މިކުށުގެ އަދަބަކީ
) 501ފަސް ސަތޭކަ އެކެއް( ރުފިޔާއާއި ) 100،000،000ސަތޭކަ މިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.
 .14މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ނުހޯދައި ނުރައްކާތެރި ކުނި ރާއްޖޭން ބޭރުކުރުން ނުވަތަ ރާއްޖެ ހުރަސްކޮށް ގެންދިއުމަކީ
ކުށެކެވެ .މިކުށުގެ އަދަބަކީ ) 501/-ފަސްސަތޭކަ އެކެއް( ރުފިޔާއާއި ) 100،000،000/-ސަތޭކަ މިލިއަން(ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ
އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

56

ޖަދުވަލު )ގ(

ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޕްލޭން އޮންނަންވީ ގޮތް
 .1ފަށާ ސަފުހާ
މި ބައިގައި ،ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރި ދާއިރާގެ/ރަށުގެ ނަން ،ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރި ތާރީޚު އަދި
ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 .2ތަޢާރުފު
މި ބައިގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރި ދާއިރާގެ/ރަށުގެ ވަނަވަރު ،ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދު އަދި ހާސިލުކުރަން
ތކާ ބެހޭގޮތުން އަލިއަޅުވާލާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ަ
 .3މަޝްވަރާ
މިބައިގައި ،ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނުގޮތާއި ،ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރެވުނުފަރާތްތަކާއި،
އ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
މަޝްވަރާކުރެވުނު ގޮތްތަ ް
 .4ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހާލަތު
މި ބައިގައި ދާއިރާގެ/ރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތްގޮތް ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .އެގޮތުން ،ކުނި އުފެދޭ
ތަންތަނާއި ،އުފެދޭ ކުނީގެ ބާވަތްތަކާއި ،މިންވަރު އަދި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ގާއިމުކޮށްފައި ހުރި ވަސީލަތްތައް ނުވަތަ ގޮތްތައް
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
 .5ކުނި މެނޭޖުކުރުން
ޔންކުރަންވާނެއެވެ.
މި ބައިގައި މި ޕްލޭނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރާނެ ގޮތް ބަ ާ
މީގެ އިތުރުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ރވާނެ މިންވަރުގެ އަންދާޒާ.
)ހ( މި ޕްލޭނުގެ މުއްދަތުގައި ދާއިރާގައި/ރަށުގައި އުފެދޭނެ ކުނި އިތު ު
ކރާނެ ގޮތްތައް ނުވަތަ އުސޫލުތަކާއި ،އެދާއިރާއެއްގައި/ރަށެއްގައި އަމިއްލައަށް މެނޭޖުކުރެވޭނެ ކުނީގެ މިންވަރާއި،
)ށ( ކުނި މެނޭޖު ު
ބާވަތްތައް.
)ނ( ކުނި މެނޭޖުކުރާ ފަރާތަކަށް )ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީއަކަށް( ހަވާލުކޮށްގެން މެނޭޖުކުރެވޭނެ ކުނީގެ )އޮން ސައިޓް/އޮފް
ނޖްމަންޓް( މިންވަރާއި ބާވަތްތައް.
ސައިޓް މެ ޭ
)ރ( ކުނި މަދުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް.
)ބ( ކުނި ރީސައިކަލް ނުވަތަ ރީޔޫސް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވާނަމަ އެ އިންތިޒާމުތައް އަދި މިންވަރު.
ވނެ ގޮތްތަކާއި އިންތިޒާމުތައް.
)ޅ( ކުނި އެއްކޮށް ޖަމާކުރެ ޭ
)ކ( ކުނި މެނޭޖުކުރާ ސަރަހައްދައް ކުނި އުފުލާނެ ގޮތްތައް.
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)އ( ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ވަސީލަތްތައް.
)ވ( ދާއިރާގައި/ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަމާއި އެފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް.
 .6ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ފީ ނަގާނެ މިންވަރާއި އުސޫލު
މި ބައިގައި ،ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުރުމަށްޓަކައި ،ފީ ނަގާނެ މިންވަރާއި އުސޫލުތައް ތަފުސީލުކޮށް
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
 .7ތަންފީޛުކުރުން
މި ބައިގައި ،ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ތަންފީޛުކުރުމުގައި އެކި ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު ތަފުސީލުކޮށް
ރ ން ވާ ނެ އެ ވެ.
ބަ ޔާ ން ކު ަ
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ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

އށް
ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން ަ 7:45

