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 ލޮޖީ އެންޑް ޓެކްނޯ ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

 .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ             

 

 

ވަނަ  5 ) އަށްގަވާިއދު މެނޭޖުކުުރމާބެހޭ(ކުނި  R/2013-58ގަވާއިދު ނަންބަރު: 

 މުެގ ގަވާއިދުގެނައުއިޞްލާޙު 

 ކުރުން ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު  5އިދުގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާ .1

 ފަރާތުން އޭޖެންސީންނާއިމި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާނީ މިނިސްޓްރީގެ  (ހ) .5 މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުން 

  އޮތޯރިޓީންނެވެ. 

       ކުރުމަށްޓަކައި ފެންވަރުގައި މި ގަވާއިދު ތަންފީޛު ނުވަތަ ރަށު ސިޓީ (ށ)   

މާ ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޒިން ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލާ ސިޓީ ކައުންސިލް

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ޖެންސީއަށާއި އޭ

ނުވަތަ ކައުންސިލުތަކާ ޒިންމާ ކައުންސިލު މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، ިސޓީ  (ނ)  

  އްގެ ދަށުންނެވެ.އެއްބަސްވުމެ ކައުންސިލުތަކާެއކު ވެވޭހަވާލުކުރަންވާނީ 

 މާއްދާ އިތުރުކުރުން.ދެ ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި  6ދުގެ ވާއިގަބުނެވިދިޔަ  .2

އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ  ކުނި

 ޒިންމާ

ފަރާތްތަކުން  ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ދާ ޚަރަދަށް އެކުނި އުފައްދާ ފަރާތުން އުފައްާދ  6-1

 ޒިންމާވާންވާނެއެވެ. 
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އެންމެ މަދުވެގެން ކުނި އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން އުފައްދާ ކުނި ހުންނަންާވނީ  2-6 ކުނި ބައިބަޔަށް ވަކިކުރުން 

ނުވަތަ  އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް ލާފައެވެ.އިގޮަތށް ބައިބަޔަށް ވަކިކޮށް ބަހައަންނަނިވި

 އް ނާޅައެވެ.  ވަކި ކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެރަށު ކައުންސިލުން އިތުރު ބައިބަޔަށް ކުނި

ންނާިއ ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ސިޓީތަކު ރާއްޖޭގެ މީހުން ސިޓީ ފިޔަވައިމާލެ  (ހ)  

ކުނި ުއފައްދާ ތަްނަތނުގައި ކުިނ   ރަށްރަށުްނނާއި ރިސޯޓުތަކުންޢީނާޞި

 އެވެ.ބައިަތކަށް ވަކި ކޮށްފަބަހައްޓަންާވނީ އަންނަނިވި 

 ޒާތުގެ ކުނި  ޒާތުގެ ކުންޏާއި އަމިއްލައަށް ފަނާވާ ކުނިވާ )1(   

 ޕްލާސްޓިކް ފުޅި  )2(   

 މަޢުދަނާއި ބިއްލޫރީގެ ބާވަްތތައް  )3(   

 އިކުނި ިފޔަވަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )3) އަދި (2)، (1މި މާއްދާގެ ( )4(   

 ބާވަތެއްގެ ކުނި އެހެން ހުރިހާ 

ަބހައްޓަންވާީނ އަންނަިނިވ ކުނި ކުނި އުފައްދާ ތަންތަނުގައި  ސިޓީގެ މާލެ (ށ)  

 އެވެ.ބައިތަކަށް ވަކި ކޮށްފަ

 ޒާތުގެ ކުނި  ޒާތުގެ ކުންޏާއި އަމިއްލައަށް ފަނާވާ ކުނިވާ )1(   

 ޕްލާސްޓިކް ފުޅި  )2(   

    ފިޔަވައި) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުނި 2( އާއި ) 1މި މާއްދާގެ ( )3(   

 ގެ ކުނި އެހެން ހުރިހާ ބާވަތެއް

ބާވަތެއްގައި ުނހިމެނޭ ބޮޑެިތ  (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާއިމި މާއްދާގެ (ހ)  (ނ)  

ސާމާނު، ފުރިޖް، ޓީވީ، ޅޭ ގެންގުގޭެތރޭގައި ހިފައި، ނީޗަރު(ބަލްކީ) ކުނި (ފަރު

 އެއްެވސް ކުންޏަކާ މެޝިްނ، މިނޫންވެސް މިފަދަ ކުނި) އެހެންދޮންނަ

          ރަށެއްގެ  އެކުވެގެންނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ކުނި އުކާލަންވާނީ އެ

ފައިވާ އިސިޓީ ކައުންސިލުން ަކނޑައަޅަރަށު ކައުންސިލުން ނުވަަތ 

 އެއްގޮތަށެވެ.  ލުތަކާސޫފައިވާ އުއިޑައަޅަކައުންސިލަކުން ކަނ ދުވަސްތަކުގައި އެ
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        ފައިވާ ގޮތަްށ ހ)، (ށ)، އަދި (ނ) ގައި ކަނޑައަޅައިމި މާއްދާގެ ( (ރ)  

     ފައިނުާވނަމަ، އެ ކުނި ަބލައިނުގަތުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކުނި ބައިބަޔަށް ބަހައި

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   ކުނި މެނޭޖުކުމުގެ

 ކުރުން ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙު 7ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .3

އިދުގެ ޖަދުވަލު ޭނޖުކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް މި ގަވާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުނި މެ (ހ) .7 ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭން 

 ޖެންސީގެ އޭ ވާ ނަޫމނާ އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަިތން (ގ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައި

 .ތަންފީޛީ އިދާރާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ

 

   ކޮށް ދެން ހުރި އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުން.އުނި ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) 7ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .4

ވަނަ މާއްދާއާއި  27ވަނަ މާއްދާއާއި  15 ވަނަ މާއްދާއާއި 11 ވަނަ މާއްދާއާއި  9ވަނަ މާއްދާއާއި  7އިދުގެ ގަވާބުނެވިދިޔަ  .5

ޖެންސީ" "އޭ "ތަންފީޛީ އިދާރާ" މިހެްނ ހުރި ތަންަތން ،ަގއިވަނަ މާއްދާ 31 ވަަނ މާއްދާއާއި 30 މާއްދާއާއި ވަނަ 28

 .މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން

 އުނިކުރުން.މާއްދާ  ވަނަ 10ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .6

 35 އަދި އަށް،ވަނަ މާއްދާ 33ން އިވަނަ މާއްދާ 29އަދި  ،ވަނަ މާއްދާއަށް 26މާއްދާއިން ވަނަ  16އިދުގެ ގަވާ ބުނެވިދިޔަ .7

 "ތަންފީޛީ އިދާރާ" މިހެން ހުރި ތަންތަން "އޮތޯިރޓީ" މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން.  ގައިވަނަ މާއްދާ

  ކުރުން  (ހ) އަންނަނިވި ޮގތަށް އިސްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ 26ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .8

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ކުނި 

އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

 ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް 

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ކުިނ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ  )1( (ހ) .26

ލިބިފައިވާ ފަރާްތތަކުން އެކި ަތންތަނުން ުކނި ނަގައިގެން ެގންަދންވާީނ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ބައިބަޔަްށ ކުނި  1-6މި ގަވާއިދުގެ 

 އްނުވާނެހެން ވަިކންނެވެ. އެ އެްއަބއި އަނެއްބަޔާވަކިކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ުކނި ނަަގއިގެްނ  6-2ދުގެ އިވާގަމި  )2(   

ކުނި މެނޭޖްކުރާ ަމރުކަޒަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާީނ ރަށެއްގެ  އެ

ވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުން ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުން ނު އެ

 ލާ އެއްގޮތަށެވެ. ސޫފައިވާ އުއިކަނޑައަޅަ
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ތައް ހިމެނޭގޮތަށް) ކުރާ ޒޯޓުރިސްޓް ރިރާއްޖޭގެ ޞިނާޢީ މަސައްކަތް (ޓޫ )3(   

ަރށާ އެންމެ  އެ ރަށަކުން ބޭރުކޮށް އެ ރަށްރަށުގައި އުފައްދާ ކުނި 

އްދީ މަރުކަޒަކަށް ޙަޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކުިނ މެނޭޖްކުރާ ސަރަ ކައިރީގައި

(ނ) ގަިއ  އާއިގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާ 6-2ގަވާއިދުގެ   މި ،ގެންދަންވާނީ

 ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ބައިބަޔަށް ވަިކކޮށްގެންނެވެ.

ފައިވާ ތަންތަނަްށ އިޖަާމކުރުމަށް ކަނޑައަޅަކުނި ކުނި އެޅުމަށް ނުވަތަ  )4(   

ތަނަކަށް އެޅުމަށް ހުއްދަ  ކުނި ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އެ ކުންޏަކީ އެ

 ލިބިފައިވާ ކުނީގެ ބާވަތެްއތޯ ބަަލއި ޔަގީންކުރުން.

ކުިނ ުއފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަުކން އުފުލާ  ށްއެއްތަނުން އަނެއްަތނަ )5(   

ގަޫބލުކުރާ ފެންވަރަށް ބަލަހައްަޓންާވނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީން ،ކުނީގެ ރިކޯޑު

އިދުެގ މިގަވާ، ބޭނުންކުރާ ފޯމު މި ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މިގޮތުން

ޖެންސީން ބޭނުްނވެއްޖެ ކީ އޭޖަދުވަލު (ބ) ގައިވާނެއެވެ. މި މަޢުލޫމާތަ

 ވެ. މަޢުލޫމާތެކެ ހިނދެއްގައި ފޯރުވައިދޭންޖެހޭނެ

 ކުރުން (ފ) އަންަނނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙު(ނ) އަދި (ށ)، ގެ 1(ށ) ގެ ވަނަ މާއްދާގެ  34އިދުގެ ގަވާނެވިދިޔަ ބު .9

ވާ ފައިޚާއްޞަ ކުނީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިގަވާއިދުގެ ދަށުން  މި )ށ( )1( )ށ( 34  އެޅުން ފިޔަވަޅު

ޖެންސީގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނި، އޭ 

ރަށުން އަނެއް ރަށަށް  ބޭރުކުރުމާއި، ރާއްޖޭގެ އެއްރާއްޖެއިން 

 .ގެންދިޔުމާއި ޓްރީޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން

 ޖެންސީންއޭމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވަނަ  11މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)    

 .އުކުންކުނި މެނުވީ ކުނި އެޅުމާއި  ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަނަކަށް

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިގަވާއިދުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ  (ފ)     

ން ދަށުން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަާރތަކުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށު

 ަމޢުލޫމާތެއް ހުށަނޭޅުން ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 .ޅުންޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހެ 
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  ލަފުޒުގެ މާނަ އަންނަނިވިގޮތަށް ިއތުރުކުރުން. އަށް "އޮތޯރިޓީ" މިވަނަ މާއްދާ 37ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .10

ޤާނޫނު) ގެ  ގެ(ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ 2020/26ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ،އެވަނީ އޮތޯރިޓީ: އޮތޯރިޓީ ކަމަށް ބުނެަފއި

 އަށެވެ." ޔުޓިލިީޓ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ"ފައިވާ އިދަށުން އުފައްދަ

 ޖެންސީ" މި ލަފުޒުގެ މާނަ އަންނަނިވިގޮަތށް އިތުރުކުރުންމާއްދާއަށް "އޭވަނަ  37ވާއިދުގެ ގަބުނެވިދިޔަ  .11

 ށެވެ." އައެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ" ،އެވަނީ ޖެންސީ ކަމަށް ބުނެފައިއޭޖެންސީ: އޭ

މާނަ އަްނނަނިވި ގެ " ލިބިފައިވާ ަފރާތްކުނި އުފުލުމުގެ ޚިުދމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ަވނަ މާއްދާއަށް " 37ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .12

 ގޮތަށް އިތުރުކުރުން 

ކަމުގަިއ  ކުނި އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތް: ކުނި އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތް

 ދީފައިވާ ފަރާތަށެވެ.  ކުނި އުފުލުމަްށ އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ،އެވަނީ ބުނެފައި

 އްދީ މަރުކަޒު" ގެ މާނަ އަންނިވި ގޮތަށް އިތުުރކުރުންޙަވަނަ މާއްދާއަށް "ސަރަ 37ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .13

          ށުން ބޭރުކުރާ ކުނި ނަގައިގެން، ރައެކި ރަށް ،އެވަނީ އްދީ މަރުކަޒު ކަމުގައި ބުނެފައިޙައްދީ މަރުކަޒު: ސަރަ ޙަސަރަ

 އްދުތަކުގައި ޤާއިމުކުރާ މަރުކަޒުތަކަށެވެ. ޙަމެނޭޖުކުރަމަށް ގެންދިޔުމަްށ އެކި ސަރަ ކުނި 

 ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ "ތަންފީޛީ އިާދރާ" މި ލަފުޒު އުނިކުރުން.  37އިދުގެ ގަވާބުނެވިދިޔަ  .14

 

 ވަނަ ނަންބަރު އިތުރުކުރުން. 17އަދި  16، 15 ށްއަ"ލ"  ޖަދުވަލުގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .15

 ކުށުގެ ބާވަތް  
ރަތަމަ ކުށްކުރާ ފު

 ފަހަރު

ކުށްކުރާ ދެވަނަ 

 ފަހަރު

ކުށްކުރާ ތިންވަނަ  

ވަނަ  3ރާއި ފަހަ

ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ 

ފަހަރަށް 

 ތަކުރާރުކުރާނަމަ

ުކނި ގޭބިސީތަކުން ފައިވާ ގޮތަށް އިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަ .15

 ކުނި ވަކި ނުކުރުންއުފައްދާ ފަރާތުން 

300/- 500/- 500/- 
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 ،ފައިވާ ގޮތަށްމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައި .16
ފެންވަރުގަިއ ރަށު ނުވަތަ  ސިޓީކައުންސިލުތަކުންނާއި، 

 ،ޔޮޓު، ސަފާރީ، ލިވަބޯޑުތަކާއި ،ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއި

   ުކނި ުކިނ އުފައްދާ ފަރާތުން  ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން

 ވަކި ނުކުރުން

500/- 700/- 1000/- 

ޞިނާީޢ  ،ފައިވާ ގޮތަށްގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިމި  .17

ކުނި އުފައްާދ  ރިޒޯޓުތަކުގައި ރަށްތަކުގައާއި ޓޫރިސްޓު

 ކުނި ވަކި ނުކުރުން ފަރާތުން 

1000/- 1500/- 2000/- 

 ކުރުން ވަނަ ނަންބަރު އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު 5ގެ ގ) ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު (ބުނެވިދިޔަ  .16

 މެނޭޖްކުރުން ކުނި. 5

ފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ޕްލޭންގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައި މި ބައިގައި މި

 މީގެ އިތުރުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންާވނެއެވެ.

 ކުނި އިތުރުވާނެ މިންވަރުގެ އަންދާޒާ. ރަށުގައި އުފެދޭނެ  ދާއިރާގައި/ މުއްދަތުގައި (ހ) މި ޕްލޭންގެ   

ރަށެއްގައި އަމިއްލައަށް މެނޭޖްކުރެވޭނެ ކުނީެގ  ދާއިރާއެއްގައި/ އެ ،ލުތަކާއިސޫއު އި،ކާކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގޮތްތަ(ށ)    

 މިންވަރާއި، ބާވަތްތައް.

          (ވޭސްޓް މެނޭޖްަމްނޓް ފެސިލިޓީއަކަށް) ހަވާލުކޮްށގެން މެނޭޖްކުރެވޭނެ ކުނީެގ  ފަރާތަކަށް (ނ) ކުނި މެނޭޖްކުރާ   

 އޮފް ސައިޓް މެނޭޖްމަންޓް) މިންވަރާއި ބާވަްތތައް. (އޮން ސައިޓް/

ރާތްތަކާ ޚިލާފުވާ ފަ ކުނި ބައިބައި ކުރުމުގެ އުސޫލާ ސީލާއިބައިބައި ކުރާނެ ގޮތުގެ ަތފު (ރ) ކުނި އުފައްދާ ފަރާތުން ކުނި   

 މެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް. 

ނާެނ ންބަިއކޮށްފައިވާ ކުނި ަބލައިގަ ނުވަތަ ރަށު ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުން (ބ) ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ިޚދުމަތްދޭ ފަރާތުން   

 ލުސޫގޮތުގެ އު

 (ޅ) ކުނި މަދުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް.   

 ވާނަމަ އެ އިންތިޒާމުތައް އަދި މިންވަރު.ކުރަން ހަމަޖެހިފައިތަ ރީޔޫސް (ކ) ކުނި ރީސައިކަލް ނުވަ   
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 ތައް.މާކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އިންތިޒާމު(އ) ކުނި އެއްކޮށް ޖަ   

  ކުނި އުފުލާނެ ގޮތްތައް.ށް(ވ) ކުނި މެނޭޖްކުރާ ސަރަޙައްދަ   

 (މ) ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ވަސީލަތްތައް.   

ފަރާތުގެ  އެ ،ކަމާއިއްޓަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަކީ ކޮބައިބަލަހަ ކަންތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ ކުނި އިރަށުގަ (ފ) ދާއިރާގައި/   

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް.

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހި ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީފިޔަވައި އެހެން މާއްދާތަކަށް  (ށ) އާއިގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާ 6-2މި ގަވާއިދުގެ  .17

  .ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެމި ގަވާއިދު 

 ނެވެ. އިން ފެށިގެން 2022ޖަނަވަރީ  1ފަާށނީ  ކުރަން(ހ) އަށް ޢަމަލުވަނަ މާއްދާގެ  6-2މި ގަވާއިދުގެ  .18

 

 ެނވެ. އިން ފެށިގެން 2022 ޖޫން 1ފަާށނީ  ކުރަންވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ޢަމަލު 6-2މި ގަވާއިދުގެ  .19

________________________ 

 


