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  ީހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ކޮންމެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް އި ޝާގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގަ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލް 
 ދިވެހިރާއްޖެ. ،ގޫދޫމަ

 ގަވާއިދު  ލަވަޖެހުމާބެހޭ  އަޑުގަދަކޮށް  ބޭނުންކުރުމާއި  ސްޕީކަރު  ލައުޑް

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  2010/7މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ަވނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ިލިބދޭ ބާރުގެ ދަށުްނ، ލޯކަްލ  151ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ 

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަްޝވަރާއާއެކު އެމާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކައުންސިުލްނ 
 ނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަެޖހުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ.އެކުލަވާލާފައިވާ ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭ

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު"  (ށ)  
 އެވެ.

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

ހުއްދައާއި ނުލައި ލައުޑް 
ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި 
އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުން 

 މަނާކުރުން 

ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލައުޑް ސްޕީކަރު  .3
ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން އެކަމަށް ނަގަންޖެހޭ ހުއްދައާއި ބޭނުންކޮށްެގން ލަވަޖަހާ ހެދުމަކީ މި 

 ނުލައި މަނާކަމެކެވެ.

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

ދަުށން ަކއުންސިލުން ހުއްދަދޭއިރު ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމަށާއި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  
 އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖަހާ ހެދޭނެ ވަގުތުތައް ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ލައުޑް ސްޕީކަރު 
ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް 
 ލަވަޖެހުން މަނާ ވަގުތުތައް 

ނޑައަޅާއިރު ނަމާދު  4ދުގެ ގަވާއިމި  .5 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން ކައުންސިލުން ވަގުތުތައް ކަ
ނޑު  އަކާއި ދޭތެރޭގެ ވަގުތުތައް ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ  8އިން ހެނދުނު  11ވަގުތުތަކުގައާއި ރޭގަ

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

ލަވަޖެހުން މަނާ 
 ސަރަހައްދުތައް 

ހެލްތް ސެންޓަރ، މިސްކިތް، ޝަރުޢީ ކޯޓު އަދި  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސްކޫލް، ހޮސްޕިޓަލް .6
ކައުންސިލުގެ އިދާރާއާ ކައިރީގައި، އެތަންތަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްނެތި 

 ގަދަކޮށް ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.އަޑު

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު، އެހެން ޤާޫނނަކުން ނުަވތަ  .7 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 
ނޑައެޅިފައިނުވާ  ކަންކަމުގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގަވާއިދަކުން ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ
ރ )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި 500/-ނަސޭހަތް ދިނުމަްށފަހު ދެވަަނ ަފހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ 

ރ )އެއްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ތިންަވނަ ފަހަރު ުކށް 1000/-
)ތިން ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެުދގެ  3000/- ރ )އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއ1000ި/-ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 

)ތިންހާސް(  3000/-ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ަހތަރުވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ 
)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން އަދި ހަތަރު  5000/-ރުފިޔާއާއި 

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން  5000/-ފަހަރަކު  ފަހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުްށ ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ
 ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ދަށުން  މި ގަވާއިދުގެ 
ނޑައަޅާ   އުސޫލުތައް  ކަ

ތަންަތނާ މި ގަވާއިދު ނަގަހައްޓައި ިހންުގމަށްޓަކައި، ކައުންސިލުގެ އިޚްިތޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ  .8
)ތިނެއް( މަސްދުވަުހގެ  3ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ތެރޭގައި ހަދައި އެ އުސޫލުތައް ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލްކަމަށް "ކައުންސިލް" މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ،  )ހ( .9 މާނަ ކުރުން 
ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

( ގެ ދަށުން ިއންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މިލަދުންމަުޑލު ދެކުނުބުރި މަގޫދޫ 2010/7)
 ކައުންސިލަށެވެ.

ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް  "ޢާންމު ތަންތަން" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަނީ މި ގަވާއިދުގައި )ށ(  
ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ެއ ތަނެއްގައި މީހުން ހިނގައިިބނގައިވާ ނުވަތަ އެއްވެްސ 
ހުރަހެއްނެތި އެތަނަކަށް މީހުްނ އައިސް ގޮސްވާ ތަންތަނާއި، ޢާންމުން މަޑުކޮށްލައިގެން 

ވެ އުޅެވޭގޮތަށް ހުންަނ ތިބުމަށް ުހންނަ ތަްނތަނާއި ނުަވތަ އެހެންވެސް ބޭނުްނތަކުގައި އެއް
ނޑައަޅާ ޢާންމު ތަންތަަނށެވެ.  ތަންތަނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ކަ
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