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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އާދީއްތަ  :  2018 އޮގަސްޓު 12 – 1439 ޛުލްޙިއްޖާ 1ތާރީޚު 136އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

  ަގާވއިދު  ލަވަެޖހުާމބެހޭ އަޑުގަދަކޮށް ބޭނުންކުރުމާއި ސްޕީކަރު ލައުޑް
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  ކައުންސިލް އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ

     ދިވެހިރާއްޖެ އދ. މާމިގިލި،
  

  ގަވާއިދު  ލަވަޖެހުމާބެހޭ  އަޑުގަދަކޮށް  ބޭނުންކުރުމާއި  ސްޕީކަރު  ލައުޑް 
  

 އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު މިއީ  )ހ(  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ލޯކަލް ދަށުން، ބާރުގެ  ލިބިދޭ ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން  ވަނަ 151 ގެ) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 ކައުންސިލުން ދަށުން ގެ) ރ( އެމާއްދާގެ މަޝްވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
  ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ. އެކުލަވާލާފައިވާ

" ގަވާއިދުލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ [ ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް  މި  )ށ(    
  އެވެ.

 ދުވަހުްނ ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި  .2 ތާރީޚު ފަށާ  ކުރަން ޢަމަލު
  .ފެށިގެންނެވެ

އުޑް ހުއްދައާއި ނުލައި ލަ 
ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި 
އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުން 

  މަނާކުރުން 

ތަންތަނުގައި ލައުޑް ްސޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލައުޑް ސްޕީކަރު  ންމު ރަށުގެ ޢާ  .3
ދަށުން ކައުންސިލުން އެކަމަށް ނަގަންޖެހޭ ހުއްދައާއި  ގަވާއިދުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ލަވަޖަހާ ހެދުމަީކ މި 

  އި މަނާކަމެކެވެ.ނުލަ

ކައުންސިލުން ހުއްދަ 
  ހޯދުން 

ވަނަ މާއްދާ ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދޭނީ އެކަމަކަށް  3 ގަވާއިދުގެމި   (ހ)  4
  ކުރެވޭ ފޯމަކުންނެވެ.ޞައްޚާ

ގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ހުއްދަދޭއިރު ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމަށާއި މާއްދާމި   (ށ)    
  ޑުގަދަކޮށް ލަވަޖަހާ ހެދޭނެ ވަގުތުތައް ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.އަ

ލައުޑް ސްޕީކަރު 
ބޭނުންކުރުމާއި 

އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުން 
  މަނާ ވަގުތުތައް 

ނޑައަޅާއިރު ނަމާދު މާއާްދވަނަ  4މި ޤަވާޢިދުގެ   .5 ގެ (ށ) ދަށުން ކައުންސިލުން ވަގުތުތައް ކަ
ނޑު ވަގުތުތަކުގައާ އަކާއި ދޭތެރޭގެ ވަގުތުތައް ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ  8އިން ހެނދުނު  11އި ރޭގަ

  ވަގުތެއްގައި ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމަށާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.

ލައުޑް ސްޕީކަރު 
ބޭނުންކުރުމާއި 

އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުން 
  މަނާ ސަރަހައްދުތައް

ހެލްތް ސެންޓަރ، މިސްކިތް، ޝަރުޢީ ކޯޓު އަދި  ،ދަށުން ސްކޫލް، ހޮސްޕިޓަލް ވާއިދުގެގަމި   .6
ހުއްދައެއްނެތި އަޑުގަދަކޮށް  ޞައެތަންތަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ޚާއް ގެ އިދާރާއާ ކައިރީގައި،ކައުންސިލު

  ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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 ގަވާއިދަކުން  ުނވަތަ ޤާނޫނަކުން އެހެްނ މެދު، ފަރާތްތަކާ ޚިލާފުވާ ކަންކަމާ ހިމެނިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި  .7  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 
ނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް  ދިނުމަށްފަހު ނަސޭހަތް ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ ކަންކަމުގައި، ކަ

) ހާސް އެއް( 1000/- ރުފިޔާއާއި) ކަ ސަތޭ ފަސް( 500/- ނަމަ ފިތަކުރާރުކޮށް  ކުށް ފަހަރު ދެވަނަ
 1000/- ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް ފަހަރު ތިންވަނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަަދދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ) ހާސް ތިން( 3000/-  ރުފިޔާއާއި) ހާސް އެއް(
) ހާސް ފަސް( 5000/- ރުފިޔާއާއި ) ހާސް ތިން( 3000/-  ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި ފަހަރަށް ހަތަރުވަނަ
 ތަކުރާރުކުރާ  ކުށް  އިތުރަށް  ވުރެ ފަހަރަށް ހަތަރު  އަދި ކުރުން  ޖޫރިމަނާ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ
 ގަވާއިދުގެ މި  އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިން) ހާސް ފަސް( 5000/- ފަހަރަކު  ކޮންމެ
  .ންވެއެވެލިބިގެ ކައުންސިލަށް ދަށުން

 ދަށުން މި ގަވާއިދުގެ 
ނޑައަޅާ   އުސޫލުތައް ކަ

 ތަންތަނާ  ހިމެޭނ ގެ ތެރޭގައިޞްއިޚްތިޞާ ކައުންސިލުގެ ހިންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި މި ގަވާއިދު  .8
 މަސްދުވަހުގެ ) ތިނެއް( 3 ތާފަށާ  ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް އުސޫލުތައް މި ޖެހޭ ހަދަން ގޮތުން ގުޅޭ

  .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު ޢާންމުކޮށް ތެރޭގައި ހަދައި އެ އުސޫލުތައް

 ކައުންސިލްކަމަްށ ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކްަށ އެހެން މި ގަވާއިދުގައި" ކައުންސިލް"  (ހ)  .9  ކުރުން މާނަ
 ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ޒީ ލާމަރުކަ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެވަނީ، ބުނެފައި

  .ކައުންސިލަށެވެ އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ) 2010/7(

" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ މި ގަވާއިދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް   (ށ)     "ޢާންމު ތަންތަން
ހުން ހިނގައިބިނގައިވާ ނުވަތަ އެއްވެސް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެ ތަނެއްގައި މީ

ހުރަހެއްނެތި އެތަނަކަށް މީހުން އައިސް ގޮސްވާ ތަންތަނާއި، ޢާންމުން މަޑުކޮށްލައިގެން 
ތިބުމަށް ހުންނަ ތަންތަނާއި ނުވަތަ އެހެންވެސް ބޭނުންތަކުގައި އެއްވެ އުޅެވޭގޮތަށް ހުންނަ 

ނ   ޑައަޅާ ޢާންމު ތަންތަނަށެވެ.ތަންތަނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ކަ
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