
 
 

 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 .ދިވެހިރާއްޖެ  ،ލ. އިސްދޫ

 

 ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު 
ނަންބަރު   )ހ(   .1 ތަޢާރުފާިއ ނަން  ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(ގެ    7/2010މިއީ،  ކައުންސިލްތަކާބެހޭ  )ލޯކަލް 

ދަށުން  151 ގެ  )ރ(  މާއްދާގެ    ވާލެވިފައިވާ އެކުލަވާލަބާރުލިބިގެން    ވަނަ 
 ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ޤަވާޢިދެވެ.

ބޭނުންކުރުމާއި   )ށ(    ސްޕީކަރު  "ލައުޑް  ކިޔާނީ  ޤަވާޢިދަށް  އަޑުގަދަކޮށް  މި 
 ލަވަޖެހުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

ެގެޒުޓަގިއ    .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީްޚ ަސުރާކުރެގ  ިދެވިހ  ިމަޤވާިޢުދ  ަފާށީނ،  ަޢަމުލުކަރްނ  ަޤވާިޢަދްށ  ިމ 

 ާޝިއުޢުކާރ ުދަވުހްނ ެފިށެގްނެނެވ. 

ހިނގާފަިއވާ   ކުރީގަިއ 
ޤަވާޢިދު   މި  ކަންކަމަށް 

 ހިންގުން 

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގައިފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ  މި    .3
ޢަމަލުކުރަން   ޤަވާޢިދަށް  މި  ނަމަވެސް  ނުހިނގާނެއެވެ.  ޤަވާޢިދެއް  މި  މައްޗަކަށް 
ޤަވާޢިދުގެ   ވަކިކަމެއް ލާޒިމްކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަމެއް މި  ފެށުމަށްފަހު މި ޤަވާޢިދުގައި 

 އެވެ. ދަށުން ހިނގާނެ

ނުލައި   ލަުއޑް  ހުްއދަާއިއ 
ބޭނުންކުރުމާިއ   ސްޕީކަރު 
ލަވަޖެހުން   ައޑުގަދަކޮށް 

 މަނާކުރުން 

އަޑުގަދަކޮށް    .4 ބޭނުންކުރުމާއި  ސްޕީކަރު  ލައުޑް  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ޢާއްމު  ރަށުތެރޭ 
ދަށުން   ޤަވާޢިދުގެ  މި  ހެދުމަކީ  ލަވަޖަހާ  ބޭނުންކޮށްގެން  ސްޕީކަރު  ލައުޑް 

 ކަމަށް ނަގަންޖެހޭ ހުއްދައާއި ނުލައި މަނާކަމެކެވެ.ކައުންސިލުން އެ

ހުްއދަ   ކަުއންސިލުން 
 ހޯދުން 

ޤަވާޢިދުގެ   )ހ(   .5 ހޯދުމަށް    4މި  ހުއްދަ  ކައުންސިލުން  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ 
އެދޭ   ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މުނާސަބަތަކާއި  އެދޭ  އެކަމަކަށް  އެދޭނީ 

 މުއްދަތެއް ބަޔާންކޮށް ސިޓީއަކުންނެވެ. 

މި ނަންބަރުގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ހުއްދަދޭއިރު ލައުޑް ސްޕީކަރު   )ށ(   
އެދޭ   ހުއްދައަށް  ވަގުތުތައް  ހެދޭނެ  ލަވަޖަހާ  އަޑުގަދަކޮށް  ބޭނުންކުރުމަށާއި 

 ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ސްޕީކަރު   ލަުއޑް 
ބޭނުންކުރުމާިއ ައޑުގަދަކޮށް  

ޤަވާ  .6 ވަގުތުތައް    5ޢިދުގެ  މި  ކައުންސިލުން  ދަށުން  )ށ(  ނަންބަރުގެ  ވަނަ 



ރޭގަނޑު   ލަވަޖެހުން މަނާ ވަގުތުތަްއ ވަގުތުތަކުގައާއި  ނަމާދު  ހެނދުނު    11ކަނޑައަޅާއިރު  އަކާއި    8އިން 
ސްޕީކަރު   ލައުޑް  ވަގުތެއްގައި  ކޮންމެ  އެހެން  ފިޔަވައި  ވަގުތުތައް  ދޭތެރޭގެ 

 ދާނެއެވެ.ބޭނުންކުރުމަށާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމަށް ހުއްދަ ދެވި

ސްޕީކަރު   ލަުއޑް 
ބޭނުންކުރުމާިއ ައޑުގަދަކޮށް  
މަނާ   ލަވަޖެހުން 

 ސަރަހަްއދުތަްއ 

މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ސްކޫލް، ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ހެލްތް ސެންޓަރ، މިސްކިތް، ކޯޓު    .7
ޢާންމުންނަށް   ސަރަހައްދުތަކުގައި  ކައިރި  އޮފީސް  ކައުންސިލް  އުނދަގޫވާގޮތަށް  އަދި 

 އަޑުގަދަކޮށް ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ހަދާ    .8 ފިޔަވަޅު ެއޅުން  ލަވަޖަހާ  އަޑުގަދަކޮށް  ބޭނުންކުރުމާއި  ސްޕީކަރު  ލައުޑް  ޚިލާފަށް  ޤަވާޢިދާއި  މި 
ނަންބަރު   ޤާނޫނު  މެދު  އިޖްތިމާޢީ  2010/11ފަރާތްތަކާ  މިންގަނޑުތަކާ )ޢާއްމު   

ޤާނޫނު(ގެ   ހުއްޓުވުމުގެ  ޢަމަލުތައް  ގެ    11ޚިލާފު  )ށ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
 ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދަށުން   މިޤަވާޢިދުގެ 
 ކަނޑަައޅާ ުއޞޫލުތަްއ

ނަގަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަކައި  .9 ފަށާ    ,މިޤަވާޢިދު  ޢަމަލު ކުރަން  ތާރީޚުން  މިޤަވާޢިދަށް 
މަސް  6ފެށިގެން   ތެރޭގައި  ދުވަހު )ހައެއް(  އިޚްތިޞާސްތެރޭގައި    ގެކައުންސިލު ގެ 

ގޮތުން   ގުޅޭ  ސަރަޙައްދުތަކާ  ޖެހޭ  ހިމެނޭ  އެއުޞޫލުތައް  އުޞޫލުތައް  ހަދަން  ހަދައި 
 ޢާއްމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.  

ބަޔާންކުރެވިފައި  މިޤަވާޢިދުގައި  ކައުންސިލް:   )ހ(   .10 މާނަކުރުން  ވަކިގޮތަކަށް  ވަކިތަނެއްގައި 
ކައުންސިލާއި   ސިޓީ  ހިމެނޭނީ  ތެރޭގައި  މާނައިގެ  ކައުންސިލްގެ  ނުވާނަމަ، 

 އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އަދި ރަށުކައުންސިލެވެ. 

ކުރުމުގައި   )ށ(    ތަފްސީރު  ބަސްތައް  ބޭނުންކުރެވިފައިވާ  މިޤަވާޢިދުގައި 
އޮފީސް މީހުންނާއި،   ގުރޫޕް،  ކުންފުނި،  މާނާގައި،  ފަރާތްތަކުގެ 

ނުވަތަ  ފަރުދަކަށް  ވަކިވަކި  އަދި  ހިމެނޭނެއެވެ.  ފަދަތަންތަން 
އެއްޖިންސަކަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ބަސްތައް އެބަހެއް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ 
ނުވަތަ  މީހުންނަށް  ގިނަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ގޮތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ޙާލަތަށް 

 ކުލެވޭ ގޮތަށް މާނަކުރެވިދާނެއެވެ.ދެޖިންސް އެ 
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