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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

:  ހޯމަ :  2016 އޮގަސްޓު 1 -  1437 ޝައްވާލް 27ތާރީޚު 103އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 ދު ަގާވއި ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަެޖހުާމބެހޭ

  (ފ.ފީއަިލ)
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  ކައުންސިލް ފީއަލީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ.، ފީއަލި

 

 ދު ގަވާއި  ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ 
 

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

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

  
ދަށް ކިޔާނީ "ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެޭހ ގަވާއިމި  (ށ)    

" އެވެ.ގަވާއި   ދު
  

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ގަވާއިދު ދިވެހި ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މިގަވާއިމި   .2  ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު
  ފެށިގެންނެވެ.

  
ނުލައި ލައުޑް  ހުއްދައާ
ކަރު ބޭނުންކުރުމާއި ސްޕީ

އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުން 
  މަނާކުރުން 

ސްޕީކަރު ތަންތަނުގައި ލައުޑް ސްީޕކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލައުޑް  އާންމު ރަށުގެ   .3
އެކަމަށް ނަގަންޖެހޭ  ދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުންގަވާއި ހެުދމަކީ މި  އިބޭނުންކޮށްގެން ލަވަޖަހަ

  މެކެވެ.ނުލައި މަނާކަ ހުއްދައާ
  

ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދޭނީ އެކަމަކަށް ވަނަ މާއްދާ 3ދުގެ ގަވާއިމި  (ހ)  .4  ކައުންސިލުން ހުއްދަ ހޯދުން 
  ޚާއްޞަކުރެވޭ ފޯމަކުންނެވެ.

  
ކުރުމަށާއި މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ހުއްދަދޭއިރު ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުން  (ށ)    

  ހެދޭނެ ވަގުތުތައް ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އިކޮށް ލަވަޖަހައަޑުގަދަ
  

ލައުޑް ސްޕީކަރު 
ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް 
  ލަވަޖެހުން މަނާ ވަގުތުތައް

ޑައަޅާއިރު ނަމާދު ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ދަށުން ކައުންސިލުން ވަގުތުތައް ކަނ 4ދުގެ ގަވާއިމި   .5
ނޑު  ގައާއި،ވަގުތުތަކު ދޭތެރޭގެ ވަގުތުތައް ފިޔަވައި އެހެން ކޮންެމ  އާ 8އިން ހެނދުނު  11ރޭގަ

  ވަގުތެއްގައި ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމަށާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.
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ލައުޑް ސްޕީކަރު 
ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް 

ލަވަޖެހުން މަނާ 
  ސަރަހައްދުތައް

ސެންޓަރ، މިސްކިތް، ޝަރުޢީ ކޯޓު އަދި  ހެލްތު ،ގެ ދަށުން ސްކޫލް، ހޮސްޕިޓަލްދުގަވާއިމި   .6
އެތަންތަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްނެތި އިދާރާއާ ކައިރީގައި،  ގެކައުންސިލް

  އަޑުގަދަކޮށް ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
  

  ވާއިދާ ޚިލާފުވުން ގަ
  

ވާ ފަރާތްތަކާ މެދު، އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ އި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފު ދުގަގަވާއި މި  .7
ނޑައެޅިފައިނުވާ ކަންކަމުގައިގަވާއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  ،ދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ
އާއި ރުފިޔާ )(ފަސްސަތޭކަ 500/- ފިނަމަ ކުށް ތަކުރާރުކޮށް ތް ދިނުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށްހަނަސޭ

ރަށް ވަނަ ފަހަތިން؛ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން  އާރުފިޔާ) (އެއްހާސް 1000/-
އާ ދެމެދުެގ ރުފިޔާ )(ތިން ހާސް 3000/-އާއި ރުފިޔާ) (އެއްހާސް 1000/- ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 

 )(ތިންހާސް 3000/-ރުކޮށްފި ނަމަ ވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރުއަ
ވަނަ އަދި ހަތަރު ކުރުން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ )(ފަސްހާސް 5000/-އާއި ރުފިޔާ

ރުފިޔާއިން  )(ފަސްހާސް 5000/-ކޮންމެ ފަހަރަކު  ކުރާ ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް ކުށް ތަކުރާރު
  ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ދުގެ ދަށުންގަވާއިތިޔާރު މި ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚު

  
ދުގެ ދަށުން ގަވާއި މި

ނޑައަޅާ    ލުތައްއުސޫކަ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަންތަނާ ޞްގެ ތިޞާގުމަށްޓަކައި، ކައުންސިލުގެ އިޚުދު ނަގަހައްޓައި ހިންގަވާއި މި  .8

) މަސްދު 3ން ފަށާތާ ދަށް ޢަމަލުކުރަގަވާއިލުތައް މި އުސޫގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ   ުހގެ ވަ(ތިނެއް
  ކުރަންވާނެއެވެ.ކޮށް ޝާއިޢުއާންމުލުތައް އުސޫ ތެރޭގައި ހަދައި އެ

  
" މި(ހ)   .9  މާނަކުރުން  ދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލްކަމަށް ގަވާއި"ކައުންސިލް

ގެ ޤާނޫނު ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމު
 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ )2010/7(

  ށެވެ.ކައުންސިލަ
  

" ކަމަށް ބުނެފައިއާ"(ށ)      ދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ގަވާއި މި ،އެވަނީ  ންމު ތަންތަން
ވަތަ އެއްވެސް ވާ ނުބިނގާމަ، އެތަނެއްގައި މީހުން ހިނގާބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަ

ން މަޑުކޮށްލައިގެން އާންމުގޮސްވާ ތަންތަނާއި، އްނެތި އެތަނަކަށް މީހުން އައިސްހުރަހެ
ތިބުމަށް ހުންނަ ތަންތަނާއި ނުވަތަ އެހެންވެސް ބޭނުންތަކުގައި އެއްވެ އުޅެވޭގޮތަށް ހުންނަ 

ނޑައަޅާ ގަވާއިތަންތަނާއި މި    .ަތންތަނަށެވެ އާންމު ދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ކަ
  

  

 


