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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކުނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް  4ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 .1ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން.
.5

)ހ(

މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ތަންފީޛީ އިދާރާއިންނެވެ.

)ށ(

ރަށު ފެންވަރުގައި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ،ކަމާ ގުޅޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ޒިންމާ
ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .2ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާ ގެ )ށ( ގެ ފެށޭ ޢިބާރާތާއި ،އެ އަކުރުގެ  11ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
) .11ށ(

އަންނަނިވި ތަންތަނަށް ކުނި އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ތަނަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނި
އެޅުމަކީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުށެކެވެ.

)ށ(

.11

މަގުމަތި

އަދި

މަގުމަތީގައި

ބަހައްޓާފައި

ހުންނަ

ކުނި

އުކުމަށް

ރަޖިސްޓަރީނުކުރާ

އުޅަނދުފަހަރު.
 .3ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
) .12ހ(

.1

އެ ސަރަޙައްދެއްގައި އުޅޭ ބަޔަކު ކުނިއެޅުމަށްޓަކައި ،އެ ސަރަޙައްދެއްގައި އުޅޭ ބަޔަކަށް
އ
ފަސޭހަވާނެ ހިސާބެއްގައި ކުނިއެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ ސައިޒެއްގެ އެއްޗެ ް
ބަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި އަމިއްލަ ޒާތުގައި ނެތިފަނާވެގެންދާ ބާވަތްތަކުގެ ކުންޏާއި ،އެ ނޫން
ބާވަތްތަކުގެ ކުނި އަޅަން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކުނިއަޅާ އެއްޗަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭގޮތަށް ކުނި
އަޅަން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ލޭބަލްކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 .4ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
) .13ހ(

އ
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގައި އެ އުޅަނދެއްގައި އުފެދޭ ކުނި އަޅާނެ އެކަށިގެންވާ އެއްޗެ ް
ފަސިންޖަރުންނަށް ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭ ފަދަ ތަނެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
3

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު113 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ރ ފަރާތް ނުވަތަ އެ އުޅަނދުގެ ކެޔޮޅު
)ނ( އުޅަނދެއް ބަނދަރުކޮށްފިނަމަ ،އެ އުޅަނދަކާ ހަވާލުވެ ހު ި
ނުވަތަ ނެވި ނުވަތަ ކައްޕިތާނު ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުނި އެޅުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަނަކަށް
އެ އުޅަނދެއްގައި ހުރި ކުނި ގެންދަންވާނެއެވެ.
 .5ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
) .25ށ(

ގ
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައްޔާއި ،ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ކުނީ ެ
ތެރެއިން އެ ރަށަކުން ކޮންމެހެން ބޭރުކުރަންޖެހޭ ކުނި ގެންދަންވާނީ އެ ސަރަޙައްދެއްގައި ކުނި
މެނޭޖްކުރުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދީ ވަސީލަތަކަށެވެ .އަދި އެ ރަށެއް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި
ސަރަޙައްދީ ވަސީލަތެއް ޤާއިމުވެފައި ނެތްނަމަ ،އެފަދަ ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ކުނި ގެންދަންވާނީ
އެ ރަށަކާ އެންމެ ކައިރީގައިވާ ސަރަޙައްދެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދީ
ވަސީލަތަކަށެވެ.

 .6ގަވާއިދުގެ  27ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
) .27ށ(

.1

މި

ގަވާއިދުގެ

މިންގަނޑުތަކާއި

6

ވަނަ

ނުވަތަ

މާއްދާގެ
ރާއްޖެއިން

ނ
ދަށު ް

ތަންފީޛީ

ބައިވެރިވެފައިވާ

އިދާރާއިން
ބައިނަލް

ވ
އ ާ
އެކުލަވައިލާފަ ި

އަޤްވާމީ

ކ
އ ާ
މުޢާހަދާ ަ

ޚިލާފުވާނަމަ ،އެކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން.
 .7ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
)ހ(

ޅތަކާބެހޭ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނެގޭ ޖޫރިމަނާތަކާއި ،އިދާރީ އެހެނިހެން ފިޔަވަ ު
ރެކޯޑުތައް

ތަންފީޛީ

އިދާރާއިން

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އަދި

މި

ގަވާއިދުގެ

މަޢުލޫމާތުގެ
ދަށުން

ނެގޭ

ޖޫރިމަނާތަކުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ރެކޯޑުތައް ދައުލަތުގެ ޓެކުހާބެހޭ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 .8ގަވާއިދުގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
) .34ށ(

.1

ދ
)ނ( މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1އަ ި
އ
 8ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނި އެޅުމާ ި
އުކުން.

 .9ގަވާއިދުގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( އަދި )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
) .34ށ(

.2

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  ،10 ،9އަދި  11ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ތާކަށް ކުނި އެޅުމާއި އުކުން.

)ށ(

ށ
އިޖްތިމާޢީ އެކި ކަންކަމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ،ކުނި އެޅުމަ ް
ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ކުނި
4

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު113 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އުކުމާއި އެޅުން.
 .10ގަވާއިދުގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް ،މި މާއްދާއަށް )ބ( އާއި )ޅ( އިތުރު ކުރުން.
) .34ނ( މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކަނޑައަޅާނީ ތަންފީޛީ އިދާރާއިންނެވެ.
)ރ(

އ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާއެއް ނުދައްކައި އޮވެއްޖެނަމަ ،އެ ފައިސާއެ ް
ޅތައް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ނުވަތަ
ހޯދުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަ ު
ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ހަވާލާކުރާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަޅާ
ލމާތުގެ ރެކޯޑުތައް ތަންފީޛީ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ މަޢު ޫ

)ބ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކަންވާނީ ތަންފީޛި އިދާރާއަށް ނުވަތަ ތަންފީޛީ
އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށެވެ.

)ޅ(

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

 .11ގަވާއިދުގެ  37ވަނަ މާއްދާގައިވާ ލަފުޒުތަކުގެ ތެރެއަށް 'ޓެކުހާބެހޭ އިދާރާ' މި ލަފުޒާއި މި ލަފުޒުގެ މާނަ އިތުރުކުރުން.
އންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
 .37ޓެކުހާބެހޭ އިދާރާ :ޓެކުހާބެހޭ އިދާރާ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މޯލްޑިވްސް ި
ނުވަތަ

އެއިރެއްގައި

ދައުލަތަށް

ނަގާ

އެންމެހައި

ޓެކްސްތައް

ނެގުމާބެހޭ

ކަންކަން

ށ
މ ް
ބެލެހެއްޓު ަ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.
 .12ގަވާއިދުގެ  37ވަނަ މާއްދާގައިވާ 'ކުނި އެޅުން' މި ލަފުޒުގެ މާނަ އިޞްލާޙުކޮށް ،މި ލަފުޒުގެ ފަހަތަށް 'ކުނި އުކުން'
މި ލަފުޒާއި މި ލަފުޒުގެ މާނަ އިތުރުކުރުން.
ކުނި އެޅުން :ކުނި އެޅުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކުނި އެޅުމަށް ހުއްދަ ދީފައިނުވާ ކޮންމެ ތަނަކަށް ކުނީގެ
ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި އެއްޗެހި އެއްލުމާއި ،އުކުމާއި ،ބެހެއްޓުމާއި ،ބޭއްވުމާއި ،ހިއްޕުމާއި،
ވެއްޓުމަށެވެ.
ކުނި އުކުން :ކުނި އުކުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކުނި އުކުމަށް ހުއްދަ ދީފައިނުވާ ކޮންމެ ތަނަކަށް ކުނީގެ
ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ އެއްޗެހި އެއްލުމާއި ،އުކުމާއި ،ބެހެއްޓުމާއި ،ބޭއްވުމާއި،
ހިއްޕުމާއި ،ވެއްޓުމަށެވެ.

5

އަދަދު113 :

ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 .13ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު )ލ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުން.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ޖޫރިމަނާތައް
ކުށުގެ ބާވަތް
.1

މި

ދަށުން،

ގަވާއިދުގެ

ކުނީގެ

ޚާއްޞަ

ކުށްކުރާ ފުރަތަމަ

ކުށްކުރާ

ކުށްކުރާ ތިންވަނަ

ފަހަރު

ދެވަނަ ފަހަރު

ފަހަރު

ގޮތުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނި ،ތަންފީޛީ އިދާރާގެ  2,000/-ރުފިޔާ

5,000/-

ހުއްދައަކާ ނުލައި ރާއްޖޭން ބޭރުކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގެ އެއް

ރުފިޔާ

ރަށުން

ރަށަށް

އަނެއް

 10,000/-ރުފިޔާ

ޓްރީޓްކުރުމުގެ

ގެންދިއުމާއި،

މަސައްކަތެއް ކުރުން.
.2

އިޖްތިމާޢީ

ކަންކަމުގައި

އެކި

އާންމުކޮށް

ބޭނުންކުރާ

ސަރަހައްދުތަކުގައި ،ކުނި އެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ބަހައްޓާފައި  300/-ރުފިޔާ

 500/-ރުފިޔާ

 500/-ރުފިޔާ

ހުންނަ އެއްޗެހި ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް
ކުނި އުކުމާއި އެޅުން.
.3

ކުނިއަޅާ ތަންތަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދޭ
ފަރާތުން

އަންގާފައިވާ

ހިނދެއްގައި

އުސޫލުތަކާ
ހޯދާ

ޚިދުމަތް

ފަރާތަށް

ޚިލާފު

ނުވާހައި  500/-ރުފިޔާ

1,000/-

ޚިދުމަތް

ދިނުމަށް

ރުފިޔާ

 2,000/-ރުފިޔާ

އިންކާރުކުރުން.
.4

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ހުއްދަ
 500/-ރުފިޔާ

ނުހޯދައި ކުނީގެ ޚިދުމަތެއް ދިނުން.

1,000/-

 2,000/-ރުފިޔާ

ރުފިޔާ
.5

މި

ގަވާއިދުގެ

މަސައްކަތެއް

ދަށުން،
ކުރުމަށް

ކުނި

މެނޭޖްކުރުމުގެ

ދޫކޮށްފައިވާ

ހުއްދައަކާ

އެއްވެސް
ޚިލާފަށް  2,000/-ރުފިޔާ

ޢަމަލުކުރުން.
.6

މި

ގަވާއިދުގެ

މަސައްކަތެއް

5,000/-

 10,000/-ރުފިޔާ

ރުފިޔާ
ދަށުން،
ކުރުމުގެ

ކުނި
ހުއްދަ

މެނޭޖްކުރުމުގެ
ދޫކޮށްފައިވާ

އެއްވެސް
ފަރާތަކުން 1,000/- ،ރުފިޔާ

ތަންފީޛީ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަނޭޅުން

2,500/-

 5,000/-ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ނުވަތަ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހެޅުން.
.7

ނގެ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ޚާއްޞަ ކުނީގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޖޫރިމަ ާ
ނރައްކާތެރި
ު

ކުނީގެ

ގޮތުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އަދަދު

ކަނޑައަޅާނީ،

ކުނި

މެނޭޖްކުރުމަށް

ސލިޓީތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެފަރާތަކުން
އެއްވެސް ހަދާފައިވާ ފެ ި
އެފަދަ ކުނި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ނެއްތައިލުމަށް ނުވަތަ

ބާވަތެއްގެ ކުނި އެތެރެކުރުން.

ރާއްޖެއިން
ގޮތުގައި
6

ބޭރުކުރުމަށް
ކަނޑައަޅާ

ހިނގާ

އެންމެހައި

ޚަރަދުގެ

އަގެއްގެ

މައްޗަށް

ރިޢާޔަތް

އަދަދު113 :

ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކުރުމަށްފަހު،

100,000,000/-

)ސަތޭކަ

ނ(
މިލިއަ ް

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުންނެވެ.
.8

ނ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު2011/R-9 :
މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  1ވަނަ ޖޫރިމަނާ ކަނޑައަޅާ ީ
ނަންބަރުން

ފެށިގެން

8

ވަނަ

ނަންބަރުގެ

ނިޔަލަށް )ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމާއި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ތަނަކަށް އެއްވެސް ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުންނެވެ.
ބާވަތެއްގެ ކުނި އުކުން ނުވަތަ ކުނި އެޅުން.
.9

މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ 9
ނަންބަރުން

ފެށިގެން

11

ވަނަ

ނަންބަރުގެ

ވަނަ
ނިޔަލަށް  300/-ރުފިޔާ

 500/-ރުފިޔާ

 500/-ރުފިޔާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނި އުކުން
ނުވަތަ ކުނި އެޅުން.
ނ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު2011/R-9 :
 .10މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ތަންފީޛީ ޖޫރިމަނާ ކަނޑައަޅާ ީ
އިދާރާއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަނަކަށް މެނުވީ ކުނި އުކުން )ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމާއި
ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުންނެވެ.

ނުވަތަ ކުނި އެޅުން.
 .11މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން އިޖްތިމާޢީ
އެކި

ކަންކަމުގައި

އާންމުކޮށް

ބޭނުންކުރާ

ސަރަޙައްދެއް  1,000/-ރުފިޔާ

ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން މި ގަވާއިދުގެ

5,000/-

 10,000/-ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ދަށުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ނުކުރުން.
 .12އުޅަނދުފަހަރު އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ ޖޫރިމަނާ ކަނޑައަޅާ ީ
ނ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު2011/R-9 :
ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން )ތިމާވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމާއި
ކުނި އަޅަން ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަނަކަށް މެނުވީ ކުނި އެޅުމާއި ،ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުންނެވެ.
ކުނި އުކުން.
 .13މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް  45,000/-ރުފިޔާ 90,000/-
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއްކުރުން.

150,000/-

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

 .14މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ހުއްދަ ނުހޯދައި ނުރައްކާތެރި ކުނި ކޮޑިމީޓަރަކަށް

ކޮޑިމީޓަރަކަށް

ކޮޑިމީޓަރަކަށް

150,000/-

300,000/-

450,000/-

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ރާއްޖޭން ބޭރުކުރުން ނުވަތަ ރާއްޖެ ހުރަސްކޮށް ގެންދިޔުން.
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