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ގަވާއިދު ނަންބަރު) 2013/R-58 :ކުނި މެނޭޖުކު ު
ގ ގަވާއިދު
އިޞްލާޙު ގެނައުމު ެ
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އމް50 :
ވޮލި ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ބރު2021/R-109 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

c
ޖ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮ ީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

އދު( އަށް  5ވަނަ
ރމާބެހޭ ގަވާ ި
ގަވާއިދު ނަންބަރު) 2013/R-58 :ކުނި މެނޭޖުކު ު
ގ ގަވާއިދު
އިޞްލާޙު ގެނައުމު ެ
ޙ ކުރުން
 .1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާ ު
މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުން

.5

)ހ(

މި

ގަވާއިދު

ތަންފީޛުކުރާނީ

މިނިސްޓްރީގެ

ފަރާތުން

އޭޖެންސީންނާއި

އޮތޯރިޓީންނެވެ.
)ށ(

ސިޓީ ނުވަތަ ރަށު ފެންވަރުގައި މި ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި
ސިޓީ ކައުންސިލް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލާ ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު
ބގެންވެއެވެ.
އޭޖެންސީއަށާއި އޮތޯރިޓީއަށް ލި ި

ސޓީ ކައުންސިލު ނުވަތަ ކައުންސިލުތަކާ ޒިންމާ
)ނ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުންި ،
އކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.
ހަވާލުކުރަންވާނީ ކައުންސިލުތަކާ ެ
ނނިވި ދެ މާއްދާ އިތުރުކުރުން.
 .2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަން ަ
ކުނި އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ
ޒިންމާ

6-1

ދ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ދާ ޚަރަދަށް އެ ފަރާތްތަކުން
ކުނި އުފައްދާ ފަރާތުން އުފައް ާ
ޒިންމާވާންވާނެއެވެ.
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ބރު2021/R-109 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

ކުނި

އުފައްދާ

ފަރާތްތަކުން

އުފައްދާ

ކުނި

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ވނީ
ހުންނަން ާ

އެންމެ

މަދުވެގެން

ތށް ބައިބަޔަށް ވަކިކޮށް ބަހައިލާފައެވެ .އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް ނުވަތަ
އަންނަނިވިގޮ ަ
ރަށު ކައުންސިލުން އިތުރު ބައިބަޔަށް ކުނި ވަކި ކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
)ހ(

އ
މާލެ ސިޓީ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ސިޓީތަކުންނާ ި
ނ
ތނުގައި ކު ި
ނ ަ
އފައްދާ ތަ ް
ނނާއި ރިސޯޓުތަކުން ކުނި ު
ޞިނާޢީ ރަށްރަށު ް
ތކަށް ވަކި ކޮށްފައެވެ.
ވނީ އަންނަނިވި ބައި ަ
ބަހައްޓަން ާ
)(1

ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުންޏާއި އަމިއްލައަށް ފަނާވާ ޒާތުގެ ކުނި

)(2

ޕްލާސްޓިކް ފުޅި

)(3

ތތައް
މަޢުދަނާއި ބިއްލޫރީގެ ބާވަ ް

)(4

ފޔަވައި
މި މާއްދާގެ ) (2) ،(1އަދި ) (3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުނި ި
ނ
އެހެން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކު ި

)ށ(

ވ
ނ ި
ނ އަންނަ ި
ބހައްޓަންވާ ީ
މާލެ ސިޓީގެ ކުނި އުފައްދާ ތަންތަނުގައި ކުނި ަ
ބައިތަކަށް ވަކި ކޮށްފައެވެ.
)(1

ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުންޏާއި އަމިއްލައަށް ފަނާވާ ޒާތުގެ ކުނި

)(2

ޕްލާސްޓިކް ފުޅި

)(3

މި މާއްދާގެ ) (1އާއި ) (2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުނި ފިޔަވައި
ނ
އެހެން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކު ި

ތ
ނހިމެނޭ ބޮޑެ ި
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތެއްގައި ު
)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގަ ި
ތރޭގައި ހިފައިގެންގުޅޭ ސާމާނު ،ފުރިޖް ،ޓީވީ،
)ބަލްކީ( ކުނި )ފަރުނީޗަރު ،ގޭ ެ
ވސް ކުންޏަކާ
ދޮންނަމެޝިން ،މިނޫންވެސް މިފަދަ ކުނި( އެހެން އެއް ެ
އެކުވެގެންނުވާނެއެވެ.
ރަށު

ކައުންސިލުން

އަދި
ތ
ނުވަ ަ

މިފަދަ
ސިޓީ

ކުނި

އުކާލަންވާނީ

ކައުންސިލުން

އެ

ރަށެއްގެ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ދުވަސްތަކުގައި އެ ކައުންސިލަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
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އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ބރު2021/R-109 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

ށ
)ރ( މި މާއްދާގެ )ހ() ،ށ( ،އަދި )ނ( ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަ ް
މގެ އިޚްތިޔާރު
ބލައިނުގަތު ު
ވނަމަ ،އެ ކުނި ަ
ކުނި ބައިބަޔަށް ބަހައިފައިނު ާ
ކުނި މެނޭޖުކުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އޞްލާޙު ކުރުން
ގތަށް ި
 .3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮ
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭން

.7

ނޖުކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
)ހ( މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުނި މެ ޭ
ނ އޭޖެންސީގެ
ތ ް
މނާ އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަ ި
ށފައިވާ ނަ ޫ
)ގ( ގައި ބަޔާންކޮ ް
ތަންފީޛީ އިދާރާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.

 .4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކޮށް ދެން ހުރި އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުން.
 .5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާއާއި  9ވަނަ މާއްދާއާއި  11ވަނަ މާއްދާއާއި  15ވަނަ މާއްދާއާއި  27ވަނަ މާއްދާއާއި
ތން "އޭޖެންސީ"
ނ ހުރި ތަން ަ
ގއި" ،ތަންފީޛީ އިދާރާ" މިހެ ް
ނ މާއްދާއާއި  31ވަނަ މާއްދާ ަ
 28ވަނަ މާއްދާއާއި  30ވަ ަ
މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން.
 .6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.
 .7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާއިން  26ވަނަ މާއްދާއަށް ،އަދި  29ވަނަ މާއްދާއިން  33ވަނަ މާއްދާއަށް ،އަދި 35
ރޓީ" މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން.
ވަނަ މާއްދާގައި "ތަންފީޛީ އިދާރާ" މިހެން ހުރި ތަންތަން "އޮތޯ ި
ގތަށް އިސްލާޙު ކުރުން
 .8ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮ
އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ކުނި

.26

ނ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ
)ހ( ) (1އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ކު ި

އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ

ނ
ދންވާ ީ
ގން ަ
ކނި ނަގައިގެން ެ
ތންތަނުން ު
ތތަކުން އެކި ަ
ލިބިފައިވާ ފަރާ ް

ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް

ށ ކުނި
މި ގަވާއިދުގެ  6-1ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ބައިބަޔަ ް
ކންނެވެ.
ބއި އަނެއްބަޔާ އެއްނުވާނެހެން ވަ ި
އ ަ
ވަކިކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތަށް އެ ް
ނ
ގއިގެ ް
ކނި ނަ ަ
ގ )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ު
) (2މި ގަވާއިދުގެ  6-2ވަނަ މާއްދާ ެ
ނ
މރުކަޒަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާ ީ
އެ ރަށެއްގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ ަ
އެ

ރަށެއްގެ

ރަށު

ކައުންސިލުން

ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.
5

ނުވަތަ

ސިޓީ

ކައުންސިލުން

އމް50 :
ވޮލި ު

ދދު243 :
އަ ަ

ބރު2021/R-109 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ު
ދިވެހިސަރު ާ

) (3ރާއްޖޭގެ ޞިނާޢީ މަސައްކަތް )ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތައް ހިމެނޭގޮތަށް( ކުރާ
ރށާ އެންމެ
އ ރަށަކުން ބޭރުކޮށް އެ ަ
ރަށްރަށުގައި އުފައްދާ ކުނި ެ
ނ މެނޭޖްކުރާ ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒަކަށް
ކައިރީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކު ި
އ
ގެންދަންވާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  6-2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ނ( ގަ ި
ކކޮށްގެންނެވެ.
ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ބައިބަޔަށް ވަ ި
ށ
މކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަންތަނަ ް
) (4ކުނި އެޅުމަށް ނުވަތަ ކުނި ޖަ ާ
ކުނި ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އެ ކުންޏަކީ އެ ތަނަކަށް އެޅުމަށް ހުއްދަ
ލއި ޔަގީންކުރުން.
އތޯ ބަ ަ
ލިބިފައިވާ ކުނީގެ ބާވަތެ ް
ކން އުފުލާ
އފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަ ު
ނ ު
ތނަށް ކު ި
) (5އެއްތަނުން އަނެއް ަ
ވނެއެވެ.
ޓން ާ
ބލުކުރާ ފެންވަރަށް ބަލަހައް ަ
ކުނީގެ ރިކޯޑު ،އޮތޯރިޓީން ގަ ޫ
ގ
މިގޮތުން މި ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޯމު ،މިގަވާއިދު ެ
ނވެއްޖެ
ޖަދުވަލު )ބ( ގައިވާނެއެވެ .މި މަޢުލޫމާތަކީ އޭޖެންސީން ބޭނު ް
ހިނދެއްގައި ފޯރުވައިދޭންޖެހޭނެ މަޢުލޫމާތެކެވެ.
ށ އިޞްލާޙުކުރުން
ނނިވި ގޮތަ ް
 .9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  1ގެ )ށ() ،ނ( އަދި )ފ( އަން ަ
ފިޔަވަޅު އެޅުން

34

)ށ( )) (1ށ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ކުނީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނި ،އޭޖެންސީގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި
ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގެ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް
ގެންދިޔުމާއި ޓްރީޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.

)ނ(

މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އޭޖެންސީން
ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަނަކަށް މެނުވީ ކުނި އެޅުމާއި ކުނި އުކުން.

)ފ(

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިގަވާއިދުގެ
ރތަކުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ދަށުން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަ ާ
ތ
މޢުލޫމާތެއް ހުށަނޭޅުން ނުވަ ަ
ަ
އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ހޅުން.
ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއް ހުށަ ެ
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އމް50 :
ވޮލި ު

ދދު243 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ބރު2021/R-109 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

އތުރުކުރުން.
 .10ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  37ވަނަ މާއްދާއަށް "އޮތޯރިޓީ" މި ލަފުޒުގެ މާނަ އަންނަނިވިގޮތަށް ި
ފއި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު) 26/2020 :ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ
އޮތޯރިޓީ :އޮތޯރިޓީ ކަމަށް ބުނެ ަ
ޓ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ" އަށެވެ.
ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ "ޔުޓިލި ީ

ތށް އިތުރުކުރުން
 .11ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  37ވަނަ މާއްދާއަށް "އޭޖެންސީ" މި ލަފުޒުގެ މާނަ އަންނަނިވިގޮ ަ
އޭޖެންސީ :އޭޖެންސީ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" ،އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ" އަށެވެ.

ނނަނިވި
ފރާތް" ގެ މާނަ އަ ް
ދމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ަ
ވނަ މާއްދާއަށް "ކުނި އުފުލުމުގެ ޚި ު
 .12ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ަ 37
ނ
ގޮތަށް އިތުރުކުރު ް
އ
ކުނި އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތް :ކުނި އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތް ކަމުގަ ި
ށ އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ފަރާތަށެވެ.
ބުނެފައި އެވަނީ ،ކުނި އުފުލުމަ ް

ރކުރުން
 .13ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  37ވަނަ މާއްދާއަށް "ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒު" ގެ މާނަ އަންނިވި ގޮތަށް އިތު ު
ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒު :ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒު ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އެކި ރަށްރަށުން ބޭރުކުރާ ކުނި ނަގައިގެން،
ށ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާއިމުކުރާ މަރުކަޒުތަކަށެވެ.
ކުނި މެނޭޖުކުރަމަށް ގެންދިޔުމަ ް

ދރާ" މި ލަފުޒު އުނިކުރުން.
 .14ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  37ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ "ތަންފީޛީ އި ާ
 .15ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު "ލ" އަށް  16 ،15އަދި  17ވަނަ ނަންބަރު އިތުރުކުރުން.
ކުށްކުރާ ތިންވަނަ
ތ
ކުށުގެ ބާވަ ް

ކުށްކުރާ ފުރަތަމަ

ކުށްކުރާ ދެވަނަ

ފަހަރު

ފަހަރު

ފަހަރާއި  3ވަނަ
ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ
ފަހަރަށް
ތަކުރާރުކުރާނަމަ

ކނި 300/-
 .15މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް ގޭބިސީތަކުން ު
އުފައްދާ ފަރާތުން ކުނި ވަކި ނުކުރުން
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500/-

500/-

ދދު243 :
އަ ަ

އމް50 :
ވޮލި ު

ގަވާއިދުގައި

 .16މި

ބރު2021/R-109 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ގޮތަށް500/- ،

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ު
ދިވެހިސަރު ާ

700/-

1000/-

އ
ކައުންސިލުތަކުންނާއި ،ސިޓީ ނުވަތަ ރަށު ފެންވަރުގަ ި
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،ޔޮޓު ،ސަފާރީ ،ލިވަބޯޑުތަކާއި،
ކނި
ނ އުފައްދާ ފަރާތުން ު
ކ ި
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންު ،
ވަކި ނުކުރުން
 .17މި

ގަވާއިދުގައި

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ގޮތަށް،

ޢ 1000/-
ޞިނާ ީ

1500/-

2000/-

ދ
ރަށްތަކުގައާއި ޓޫރިސްޓު ރިޒޯޓުތަކުގައި ކުނި އުފައް ާ
ނ
ފަރާތުން ކުނި ވަކި ނުކުރު ް
ނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން
 .16ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )ގ( ގެ  5ވަނަ ނަންބަރު އަން ަ
 .5ކުނި މެނޭޖްކުރުން
މި ބައިގައި މި ޕްލޭންގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ވނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަން ާ
)ހ( މި ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގައި ދާއިރާގައި /ރަށުގައި އުފެދޭނެ ކުނި އިތުރުވާނެ މިންވަރުގެ އަންދާޒާ.
ގ
)ށ( ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގޮތްތަކާއި ،އުސޫލުތަކާއި ،އެ ދާއިރާއެއްގައި /ރަށެއްގައި އަމިއްލައަށް މެނޭޖްކުރެވޭނެ ކުނީ ެ
މިންވަރާއި ،ބާވަތްތައް.
ގ
ށގެން މެނޭޖްކުރެވޭނެ ކުނީ ެ
ނޓް ފެސިލިޓީއަކަށް( ހަވާލުކޮ ް
މ ް
)ނ( ކުނި މެނޭޖްކުރާ ފަރާތަކަށް )ވޭސްޓް މެނޭޖް ަ
ތތައް.
)އޮން ސައިޓް /އޮފް ސައިޓް މެނޭޖްމަންޓް( މިންވަރާއި ބާވަ ް
ތފުސީލާއި ކުނި ބައިބައި ކުރުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ
)ރ( ކުނި އުފައްދާ ފަރާތުން ކުނި ބައިބައި ކުރާނެ ގޮތުގެ ަ
މެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް.
ނ
ބލައިގަންނާ ެ
އކޮށްފައިވާ ކުނި ަ
ޚދުމަތްދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ ރަށު ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަ ި
)ބ( ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ި
ގޮތުގެ އުސޫލު
)ޅ( ކުނި މަދުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް.
)ކ( ކުނި ރީސައިކަލް ނުވަތަ ރީޔޫސް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ އެ އިންތިޒާމުތައް އަދި މިންވަރު.
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އމް50 :
ވޮލި ު

ބރު2021/R-109 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

ދދު243 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ު
ދިވެހިސަރު ާ

)އ( ކުނި އެއްކޮށް ޖަމާކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އިންތިޒާމުތައް.
)ވ( ކުނި މެނޭޖްކުރާ ސަރަޙައްދަށް ކުނި އުފުލާނެ ގޮތްތައް.
)މ( ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ވަސީލަތްތައް.
)ފ( ދާއިރާގައި /ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަމާއި ،އެ ފަރާތުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް.
 .17މި ގަވާއިދުގެ  6-2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ފިޔަވައި އެހެން މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
ށނީ  1ޖަނަވަރީ  2022އިން ފެށިގެންނެވެ.
 .18މި ގަވާއިދުގެ  6-2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ނވެ.
ށނީ  1ޖޫން  2022އިން ފެށިގެން ެ
 .19މި ގަވާއިދުގެ  6-2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
________________________
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