c
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

&

ފ .ނިލަންދޫ،

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu
Faafu. Nilandhoo
Maldives

ދިވެހިރާއްޖެ.

ކުނިއުކާލުމާއި ،ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު
 .01ތަޢާރަފު
(ހ) މިއީ ،ނަމްބަރު2014/R-94 :

"ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގެ  13ވަނަ

ޓކައި އެކުލަވާ ލެވިފައިވާ "ކުނި އުކާލުމާއި،
ށ ަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޤަވާޢިދު ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަ ް
ގ އުޞޫލެވެ.
ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތު ެ
(ށ) ކުނި އުކާލާއި ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ނވެ.
އ ނައްތާލުމުގެ އުޞޫލު" މިހެން ެ
(ނ) މި އުޞޫލަށް ޢާންމުކޮށް ކިޔާނީ "ކުނި އުކާލުމާއި ،ނައްތާލުމުގަ ި

 .02ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ތާރީޚު
މސައްކަތް ނިންމައި
ނޓަރުގެ) ަ
ޓ މެނޭޖްމަންޓް ސެ ް
ކނިގޮނޑުގެ (ވޭސް ް
ނ ނިލަންދޫ ު
ށ ީ
ރން ފަ ާ
މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކު ަ
ރޚުން ފެށިގެންނެވެ.
ފށާތާ ީ
އެތަނުގެ ބޭނުން ކުރަން ަ

 .03ކުނިގޮނޑު
މި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުނި އުކާލުމަށް އަދި ކުނި ނައްތާލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުނިގޮނޑަކީ ފ.ނިލަންދޫގެ
އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުން ކުނި އެޅުމަށާއި ކުނި ނައްތާލުމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު (ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް
ސެންޓަރ) އެވެ.

 .04ކުނި އުފުލުން
(ހ)

ފރާ ގޮތަށް
ނ ޯ
ނނަށް އުނދަގޫ ު
ވނީ ޢާންމު ް
ނ ގެންދަން ާ
ވސް ތަނަކަށް ކު ި
ނން ެ
ކުނި ގޮނޑަށް ނުވަތަ އެ ޫ
ރަނގަޅަށް ނިވައި ކުރެވިގެންނެވެ .މީހެއްގެ އަތުން ވިޔަސް ނުވަތަ ކުނި އުފުލާ ޚާއްޞަ އުޅަނދެއް ،ނުވަތަ
އތަކެތި މަގުމައްޗަށް
ގޑިޔާ ،ވީލްބަރޯފަދަ އެއްޗެއްގައިވެސް ކުނި އުފުލަންވާނީ ެ
ލޯރީ ،ނުވަތަ ޕިކަޕު ،ނުވަތަ ާ
ކނި އެޅުމަކީ
ހން ރައްކާތެރި ކޮށްގެންނެވެ .ކުނި އެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް ނޫނީ ު
ނުފައިބާނެ ެ
މަނާކަމެކެވެ.

(ށ)

ރންވާނެއެވެ.
ތނެއް ސާފު ކު ަ
ސ އަވަހަކަށް އެ ަ
އ މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅިއްޖެނަމަ ވީހާވެ ް
ކުނި އުފުލުމުގެ ތެރޭގަ ި
ނމަށް އެއީ މަގުމައްޗަށް ކުނިއެޅުން ކަމުގައި
ބ ު
އަދި ކުނިއެޅުނު ތަނެއް ސާފު ނުކޮށްފިނަމަ މި އުޞޫލުގެ ޭ
ބެލެވޭނެއެވެ .އަދި ކައުންސިލުން އެތަނެއް ސާފު ކުރުމަށްދިޔަ ޚަރަދު އެކަމަށް ޒިންމާވާ ފަރާތެއްގެ އަތުން
އަތުލެވޭނެއެވެ.

 .05ކުނިގޮނޑަށް ކުނިއެޅުން
ނ ކުނިގޮނޑުގައި އެކުންޏެއް އެޅުމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ތަނަކަށެވެ.
(ހ) ކުނިގޮނޑަށް ކުނި އަޅަންވާ ީ
ނ
ވަކިބާވަތެއްގެ ކުނިއެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަކަށް އެނޫން ބާވަތެއްގެ ކުނި އަޅައިފިނަމަ ކުނިއުކަ ް
އވެ
ތނަކަށް ކުނިއެޅީކަމުގައި ބެލެވޭނެ ެ
ހން ަ
ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ނޫން އެ ެ
ޔވައި ކޮންމެ
ށޓަށް ކުނި ގެންދަންވާނީ ހުކުރުދުވަސް ފި ަ
ފރާތްތަކުން ކުނިކޮ ް
(ށ) ކައުންސިލުން ނޫން އެހެން ަ
ދުވަހަކުވެސް ހެނދުނު  9:00އިން  12:00އަށް އަދި މެންދުރުފަހު  2:00އިން  4:00އާއި ދެމެދުގައެވެ.
ނ އެވަގުތަކު
އ ް
ށގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެ ި
ކނިކޮ ީ
ކނިކޮށްޓަށް އަޅަންވާނީ ު
އަދި އެގޮތަށް ގެންދާކުނިު ،
ކއުންސިލްގެ
ގންދެވޭނީ ަ
އިސްކޮށްހުރި މީހަކު ދައްކާތަނަކަށެވެ .އެނޫން ގަޑިއެއްގައި ކުނިކޮށްޓަށް ކުނި ެ
ނނެވެ.
ހުއްދަލިބިގެ ް
ކުނި އުކާލުމާއި ،ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 5ޞަފްޙާގެ  1ވަނަ ޞަފްޙާ

 .06ކުނި އެންދުން
(ހ) ކުނިގޮނޑުގައި

ކުނި

ނވާނީ
އަންދަ ް

އެކަމަށް

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ

ސަރަޙައްދުގައި

ނުވަތަ

އެކަމަށް

އށީގައެވެ.
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ މެޝިނުގައި ނުވަތަ ކުނި އަންދަން ހަދާފައިވާ ަ
ޖމާޢަތްތަކާއި ،އަމިއްލަ ސްކޫލް ޓިއުޝަން
ލބު ޖަމުޢިއްޔާ ަ
(ށ) ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ،ކުންފުނި ،ކު ަ
ކއި ،އަދި
ގބިސީތަ ާ
ކުލާސް ފަދަ ތަންތަނާއި ،ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނާއި ،އަމިއްލަ މީހުންގެ ގޯތިތަކާއިޭ ،
ނ ކުނިގޮނޑަށް ނުގެންގޮސް ސީދާ އެބައެއްގެ ޚާއްޞަ ބެލުމުގެ ދަށުން
މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަންތަނު ް
ދ ދާނެއެވެ.
ތ އެތަނެއްގެ ގޯތި ތެރޭގައި އެން ި
އަންދަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންފަދަ ތަކެ ި
ކތިވެސް
(ނ) މި މާއްދާގެ (ށ)ގައިވާ ފަދަ ތަ ެ

އަންދަންވާނީ އެސަރަޙައްދުގައި ހުރި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ މީސް

ގއި އުޅޭ މީހުންނަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ .އަދި މިނޫން އެއްވެސް
މީހުންގެ ޢިމާރާތާއި ،އެތަންތަނު ަ
އެއްޗެއް އިސްވެދެންނެވުނު ތަނެއްގައިވެސް އަންދައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ތކެއްޗާއި ،އެއެއްޗެއް އެންދުމުގެ ސަބަބުން
(ރ) ގޭސް އަޅާފައިވާ ތަކެއްޗާއި ،ޕްލާސްޓިކު އަދި ފައިބަރުފަދަ ަ
ފދަ ތަކެތި،
އލުންވާ ަ
ނުބައިވަހެއް ދުވައިފާނެ ތަކެއްޗާއި ،އެ އެއްޗެއް އެންދުމުގެ ސަބަބުން ޞިއްޙަތަށް ގެ ް
އަންދަންވާނީ

ކުނިގޮނޑުގައި

އެކަމަށް

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ

ސަރަޙައްދުގައި

ނުވަތަ

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ

މެޝިނުގައެވެ.

 .07ކުނި ޖަމާކުރުމާއި ބެހެއްޓުން
(ހ)

ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ،ކުންފުނި ،ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ،އަމިއްލަ ސްކޫލް ޓިއުޝަން ކުލާސް ފަދަ
ތަންތަނާއި ،ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނާއި ،އަމިއްލަ މީހުންގެ ގޯތިތަކާއި ،ގޭބިސީތަކާއި ،އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ
ތަންތަނުގައި ކުނި ބަހައްޓަންވާނީ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުނީގެ ބައިތައް ވަކިކޮށްފައެވެ.

ޕއްފަދަ އެއްޗެއްގައެވެ).
ވނީ މަތިޖެހި ޓައް ެ
ކތި ބަހައްޓަން ާ
 01ކުނިވާ ޒާތުގެ ކާބޯތަކެތި( .މިތަ ެ
ޏކަށް އަޅާފައެވެ .ފަތްކުންޏާއެކު
ނވާނީ ކޮތަޅަކަށް ނުވަތަ ގޯން ަ
 02ފަތްކުނި( :ފަތްކުނި ބަހައްޓަ ް
އެއްވެސް ވަރަކަށް ވެލިއަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ).
ތ
ކ ި
ތ (މިތަ ެ
ދ އެންމެހާ ތަކެ ި
މނިޔަމް ،ކޮޕަރ ،ތިމަރަ ފަ ަ
 03ދަގަނޑު ،ދަގަނޑުދަޅު ،އެލް ި
ދވޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ).
ވނީ ގޯންޏެއްގައި ނުވަތަ ފަސޭހައިން ނަގައިގެން ގެން ެ
ބަހައްޓަން ާ
04

ޕުލާސްޓިކް ފުޅި ،ކޮތަޅު ،ޕްލާސްޓިކު ހަން ،ފޮތި ފަދަ ތަކެތި (މިތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ ގޯންޏެއްގައެވެ).

ބހައްޓަންވާނީ މަތިޖެހި ޓައްޕެއްގައެވެ).
މތަކެތި ަ
 05ބިއްލޫރީގެ ބާވަތްތައް ( ި
ތ ގޯންޏަކަށް އަޅާފައެވެ).
 06ނެޕީއާއި ޕެޑްފަދަ ތަކެތި (މިތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ ކޮތަޅަކަށް ނުވަ ަ
ށ
ކތަޅަކަ ް
އޓަންވާނީ ޮ
މތަކެތި ބަހަ ް
ބ ފިހި ،ކީސް ކުނޑި ފަދަ ތަކެތި ( ި
 07އުނބު ،ބޮނބި ،ކުރުނ ާ
ނުވަތަ ގޯންޏަކަށް އަޅާފައެވެ).
އ
ހން ތެޔޮ ،ގަސްކާނާގެ ގޮތުގަ ި
ބޓެރި ،ކައްކާތެޔޮފިޔަވައި އެހެނި ެ
 08ނުރައްކާތެރި ކުނި( :އެސިޑްެ ،
ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލްއާއި ޑަކްޓަރީ ބޭސްފަދަ ކެމިކަލް ،ދޮވުމަށް ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް ،ޞިއްޙީ
ރ
ތ ި
އ ބާކީވާ އެންމެހާ ނުރައްކާ ެ
ނނަށް ފަރުވާދީފަ ި
މަރުކަޒުން އުފެދޭ ކެމިކަލް އަދި ބަލި މީހު ް
ނ މީގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭރުނުވާގޮތަށް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅެއް
ވ ީ
ތަކެތި( .މިތަކެތި ބަހައްޓަން ާ
ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަންދު ކޮށްފައެވެ.
އ ހުރުމުގެ
ނބައިވަސް ދުވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އުކައިނުލަ ި
ށފައިވާ ތަނެއްގައި ު
ކ ް
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާން ޮ
ރދާނެ ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ( 2ދޭއް) ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު
ސަބަބުން ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތު ި
ވނެއެވެ.
ބަހައްޓައިގެން ނު ާ
ތވެއްޖެނަމަ
ޓން ދަ ި
(ނ) ގޯތީގައި އުފެދޭ އަދި އުފައްދާ ގާކުނޑިޔާއި ،ކަނޑާ ރުއްގަސް ފަދަތަކެތި ގޯތީގައި ބަހައް ަ
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.
ކުނި އުކާލުމާއި ،ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 5ޞަފްޙާގެ  2ވަނަ ޞަފްޙާ

 .08ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
(ހ) އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުނި އުކާލުމާއި ،ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ " ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި
ތގެމަތިން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ހަމަތަކުގެ
ވ ގޮ ު
އއި ،މިއުޞޫލާ އެއްގޮތް ާ
ބހޭ ޤަވާޢިދު" ާ
ނައްތާލުމާއި ެ
މަތިންނެވެ.
ވ
ށ ބޭނުން ާ
ދނުމަ ް
ވރިކޮށް ،ކުނީގެ ޚިދުމަތް ި
ނދޫ ކައުންސިލް މެދު ެ
ތން ،ނިލަ ް
ގތުގެމަ ި
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ)ގައިވާ ޮ
ދއަށް އެދި
ފަރާތްތަކުން އެ ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ .ހުއް ަ
ފއިވާ ފޯމަކުންނެވެ .މީގެތެރޭގައި ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް ަ
ނ
(ނ) ނިލަންދޫ ކައުންސިލުންފިޔަވައި ކުނީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
އވެ.
ކައުންސިލަށް ކުނީގެ ފީ ނެގޭނެ ެ
ށބަސްތާ ސައިޒުގެ ކުނިގޯންޏަކަށް  5/-ރުފިޔާ
( )1ހަނޑޫ،ހަކުރު އަދި ފު ް
ރ ސައިޒުގެ ކުނި ގޯއްޏަކަށް  2/-ރުފިޔާ
( )2ހިލަ އަދި ހިލަވެލި ހުސްކު ާ
( )3ކުނިވާޒާތުގެ ކާބޯތަކެއްޗާއި ނެޕީ ފަދަ  20ލިޓަރުގެ ޓައްޕަކަށް  5/-ރުފިޔާ.
( )4ޖަންބޯ އާދައިގެ ގޯންޏަކަށް  20/-ރުފިޔާ.
( )5ޖަންބޯ މެދު ސައިޒުގެ ގޯންޏަކަށް  25/-ރުފިޔާ.
( )6ޖަންބޯ ބޮޑު ގޯންޏަކަށް  30/-ރުފިޔާ.
( )7ބޮޑު އަތްގާޑިޔަލެއްގެ ކުންޏަށް  30/-ރުފިޔާ  ،ކުޑަ އަތްގާޑިޔަލެއްގެ ކުންޏަށް  25/-ރުފިޔާ،
ބޮޑު ބަރޮލެއްގެ ކުންޏަށް  10/-ރުފިޔާ ،ކުޑަ ބަރޮލެއްގެ ކުންޏަށް  05/-ރުފިޔާ
ޓނުގެ ޕިކަޕެއްގެ ކުންޏަށް
ވ ޕިކަޕެއްގެ ކުންޏަށް  30/-ރުފިޔާަ 1 ،
ޓނު ހަމަނު ާ
(ަ 1 )8

50/-

ރުފިޔާ 1.5 ،ޓަނުގެ ޕިކަޕެއްގެ ކުންޏަށް  65/-ރުފިޔާ 2 ،ޓަނުގެ ޕިކަޕެއްގެ ކުންޏަށް  75/-ރުފިޔާ،
 2.5ޓަނަށްވުރެ ބޮޑު ޕިކަޕެއްގެ ކުންޏަށް  100/-ރުފިޔާ.
ނ ގޮނޑަށް
(ރ) މި މާއްދާގެ (ނ)ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ފީނެގޭގޮތަށް ކު ި
ވނެއެވެ.
އަޅާކުނީގެ ރެކޯޑު ދެފަރާތުންވެސް ބަލަހައްޓަން ާ
ތއްގެމަތިން
އސާ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮ ެ
މތިން ދައްކަންޖެހޭ ކުނީގެ ފަ ި
(ބ) މި މާއްދާގެ (ނ)ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ވނެއެވެ.
ލން އަންގާ ފަރާތަކަށް ދައްކަން ާ
ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ކައުންސި ު
އސާ ނުދައްކައިފިނަމަ އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ނގެ ފީގެގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭފަ ި
(ޅ) ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކު ީ
ހ ފައިސާ
ދކުރެވޭނީ އެހާތަނަށް ދައްކަންޖެ ޭ
ލން އެފަދަ ފަރާތަކަށް ހުއްދަ ޫ
ހުއްދަ ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ .އަ ު
ދެއްކުމުންނެވެ.

 .09ކައުންސިލުން ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
(ހ) ކައުންސިލުންވެސް ކުނިއުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ "ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު"
ގމަތިންނެވެ.
އާއި ،މިއުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ
(ށ) ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނީ އެ ޚިދުމަތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދި އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމު
ހޅުމުންނެވެ.
ފުރިހަމަކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަ ެ
ށ އެދި
ށ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެތްނަމަ ،ކުނީގެ ޚިދުމަތުން ވަކިވުމަ ް
(ނ) ކުނީގެ ޚިދުމަތާގުޅިގެން އެހާތަނަ ް
ހޅުމުން އެ ފަރާތެއް އެ ޚިދުމަތުން ވަކިކޮށް
އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަ ެ
ދޭންވާނެއެވެ.
ހށަހަޅާ ފޯމްތަކަށް ލަސްވެގެން  03ދުވަހުގެ
އވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލަށް ު
(ރ) މި މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ)ގަ ި
ގންވާނެއެވެ.
ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމައި އެކަން އެފަރާތަކަށް އަން ަ
ތގެމަތިން
ގ ު
ނން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
ތ ު
(ބ) ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ތަން ަ
ވނެއެވެ.
ދން ާ
ނޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް) ގެން ަ
ގއިގެން ކުނިގޮނޑަށް (ވޭސްޓްމެ ޭ
ނނަ ކުނި ނަ ަ
އެތަންތަނުގައި ހު ް
ކުނި އުކާލުމާއި ،ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު
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އއްފަހަރު.
ނން ދުވާލަކު ެ
 01މީހުން ދިރިއުޅޭގެތަކާއި ،ސައިހޮޓާތައް ފަދަ ތަންތަ ު
 02އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުން މަދުވެގެން މަހަކު  ( 2ދޭއް ) ފަހަރު.
 03ހުކުރު ދުވަސް ،އަންގާރަ ދުވަސް ،ހައްޖުދުވަސް ،އަޟުޙާ ޢީދުދުވަސް ،ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް،
ޖހިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ބަދިގޭގެ ބާކީއާއި  ،ނެޕީ ފަދަ ކުނިވާޒާތުގެ
މިދުވަސްތަކު ކުނިނެގުމަށް ހަމަ ެ
ތަކެއްޗެވެ.

ވސް
ނ އުކާނީ  2ދުވަހުން އެއްދުވަހުއެވެ .ނަމަ ެ
ގބިސީ ތަކުން ޢާއްމުކޮށް ކު ި
 04ރަމަޟާން މަހު ހުރިހާ ޭ
ހުރިހާ ދުވަހަކުވެސް ކުނިވާޒާތުގެ އެއްޗިއްސާއި ނެޕީ ފަދަ ތަކެތި އުކާނެއެވެ.
ގ ބައިތައް ވަކިކޮށް ފަސޭހައިން ނަގައިގެން
ނން ކުނީ ެ
(ޅ) ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ކުނީގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ތަންތަ ު
ހރި ފަރާތުގެ
ގ ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ ޙަވާލުވެ ު
ތނު ެ
ށ ޖަމާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ ަ
ތނަކަ ް
ގެންދެވޭނެގޮތަކަށް ވަކި ަ
އޗަށް އަޅާ
ނވާނީ ގޯނި ،ޓައްޕު ފަދަ ތަކެ ް
ނ ް
ށޓަކާ ޖަމާކުރެވޭ ކުނި ހުން ަ
ޒިންމާއެކެވެ .މިގޮތަށް އުކާލުމަ ް
ވނެއެވެ.
ށ ކުނިއަޅާފައި ބަހައްޓައިގެން ނު ާ
ނނަށް ނޫފުލޭވަރުގެ ބޮޑެތި ޖަންބޯ ބޭގަ ް
ބަންދު ކޮށްފައެވެ 2 .މީހު ް
ނން ކުނީގެ
ތ ު
އފައްދައި ކައިބޮއި ހަދާ ތަން ަ
ވތްތައް ު
ޓފަދަ ،ކާބޯތަކެތީގެ ބާ ަ
ހ ާ
(ކ) މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާއި ޮ
ތ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
ޚިދުމަތަށް މަހަކަށް އަގުނަގާ ގޮ ް
 01ކޮންމެ ގޭބިސީއަކުން  150/-ރ( .އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ)
 02ސައިހޮޓާތަކުން  400/-ރ( .ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ)
 03ގެސްޓުހައުސް ތަކުން ކޮންމެ ކޮޓަރިއަކުން  50/-ރ( .ފަންސާސް ރުފިޔާ)
(އ) ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ކުނީގެ ޚިދުމަތަށް މަހަކަށް އަގުނަގާ ގޮތް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
ދުވާލަކު

ނ
ދެދުވަހު ް

ކ
ހަފްތާއަ ު

މަހަކު

އެއްފަހަރު

އެއްދުވަހު

އެއްދުވަހު

ދެ ދުވަހު

 5,000ދަށް

 500/-ރ 400/- .ރ.

 300/-ރ.

 200/-ރ.

 5,001ން  10,000އަށް

 600/-ރ 500/- .ރ.

 400/-ރ.

 300/-ރ.

 10,001ން  20,000އަށް

 700/-ރ 600/- .ރ.

 500/-ރ.

 400/-ރ.

 20,001ން  50,000އަށް

 800/-ރ 700/- .ރ.

 600/-ރ.

 500/-ރ.

 50,000މަތި

 900/-ރ 800/- .ރ.

 700/-ރ.

 600/-ރ.

ގޯތީގެ ސައިޒު (އަކަފޫޓުން)

ށ މަހަކަށް
ތނުން ކުނީގެ ޚިދުމަތަ ް
(ވ) މި މާއްދާގެ (ކ) އަދި (އ)ގައި ހިމަނާފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައި އެހެންތަން ަ
ށފައި އެވަނީއެވެ.
އަގުނަގާ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮ ް
ދުވާލަކު

ނ
ދެދުވަހު ް

ކ
ހަފްތާއަ ު

މަހަކު

އެއްފަހަރު

އެއްދުވަހު

އެއްދުވަހު

ދެ ދުވަހު

ވިޔަފާރިކުރާ ފިހާރަތައް.

 400/-ރ 300/- .ރ.

 200/-ރ.

 100/-ރ.

ނ
ކާޕެންޓްރީއާއި ވޯކްޝޮޕް ފަދަ ތަންތަނު ް

 450/-ރ 350/- .ރ.

 250/-ރ.

 150/-ރ.

ނ
މީހުން ދިރިނޫޅޭ ފަޅުގޯތި ތަކު ް

 200/-ރ 150/- .ރ.

 100/-ރ.

 50/-ރ.

ފަދަ  450/-ރ 350/- .ރ.

 250/-ރ.

 150/-ރ.

ނ
ތަނުގެ ނަ ް

އަމިއްލަސުކޫލް

ޓިއުޝަންކުލާސް

ތަންތަނުން

ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިދާރާތަކުން
(މ)

 200/-ރ 150/- .ރ 100/- .ރ 50/- .ރ.

ކުނީގެ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ކައުންސިލުން އަންގާ ފަރާތަކަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

ކުނި އުކާލުމާއި ،ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު
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(ފ)

ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކުނީގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ނުވަތަ ފީ ނުދައްކާ އޮވެއްޖެނަމަ
ވ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 1/-ރ( .އެއް ރުފިޔާ)ގެ
ދެން ކުނީގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ނުވަތަ ފީ ބަލައިގަނެވޭނީ އިތުރު ާ
ޖޫރިމަނާއާއި އެކުގައެވެ( .ދުވަސްތައް ގުނުމުގައި ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ).

ނއެވެ .އަދި
(ދ) ކުނީގެ ފީ ނުދައްކައި މަހަކަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެއްޖެނަމަ ،ޚިދުމަތް ދިނުން މެދުކަނޑާލެވޭ ެ
ތނަށް ނުދައްކާއޮތް ފައިސާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.
ހ ަ
އަލުން ޚިދުމަތް ދޭންފެށޭނީ އެ ާ

 .10ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި ނަގަންޖެހޭ ކުނި
(ހ) ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި ނަގަންޖެހޭ ކުނިކަމަށްބަލާނީ ގާ ކުނޑިއާއި ރުއްގަސްކޮށުމާއި ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ
ނުވަތަ އުފައްދާ ،ހަނޑޫ ބަސްތާ ސައިޒުގެ ( 2ދޭއް) ގޯންޏަށްވުރެ ގިނަ ކުންޏެވެ .ގާކުނޑި ކުނިގޮނޑަށް ގެންގޮސް
ޚއްޞަ ތަނަކަށެވެ.
ލން އެކަމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާ ާ
ވތީ ގާކުނޑި އަޅަންވާނީ ކައުންސި ު
ނައްތާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިނު ާ
ގާކުނޑި އުކާލުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ކައުންސިލުން ހުއްދަ ނަގަންވާނެއެވެ.

 .11އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
ނނުވާނެއެވެ.
(ހ) ކުނިގޮނޑަށް އުކާލާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ،ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނޫނީ ނަގައިގެ ް
ރޖިސްޓަރީ
ނސިލުގައި ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތެއްގެކުނި ،ކައުސިލުގައި ަ
(ށ) ކުނީގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކައު ް
މސައްކަތްކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ރގައި ހިމަނައިގެން ނައްތާލަން ަ
ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގައި ކުނީގެތެ ޭ
(ނ)

ލންވާނީ ކައުންސިލުން
ފެންހިންދާ ވަޅުތަކުގައި އުފެދޭ ތަކެތި ގޯތިން ބޭރަށް ގެންދާނަމަ ،ނައްތާ ަ
ހަމަޖައްސާގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

(ރ) މި އުޞޫލާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު " ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގެ  11ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
(ބ) މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން މި އުޞޫލުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މި އުޞޫލާ ގުޅިގެން
އ ނެތްކަމެއް
އސަލަތަކާއި އަދި މި އުޞޫލުގަ ި
މހާއި މަ ް
މގައި ނުކުންނަ އެން ެ
ލށް ޢަމަލުކުރު ު
ނުވަތަ މި އުޞޫ ަ
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ޙައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ނިންމާ ނިންމުންތައް މި އުޞޫލުގައި
ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މި އުޞޫލަށް ދެވަނަ އިޞްލާޙުގެނައީ  2019ސެޕްޓެންބަރު  18ގައި ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ
 2019ވަނަ އަހަރުގެ  37ވަނަ ޖަލްސާއިންނެވެ.

ކުނި އުކާލުމާއި ،ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 5ޞަފްޙާގެ  5ވަނަ ޞަފްޙާ

