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 ކައުންސިލް އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ

   ދިވެހިރާއްޖެ އދ.ހަންޏާމީދޫ،
 

 ގަވާއިދު  ލަވަޖެހުމާބެހޭ  އަޑުގަދަކޮށް  ބޭނުންކުރުމާއި  ސްޕީކަރު  ލައުޑް 
 

 ސޫލުންއު ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7 ނަްނބަރު ޤާނޫނު މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ލޯކަލް  ން،ދަށު ބާރުގެ ލިބިދޭ ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން ވަނަ 151 ގެ( ޤާނޫނު ންގުމުގެހި

 ންކައުންސިލު ދަށުން ގެ( ރ) އެމާއްދާގެ މަޝްވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
 ވެ.ވާއިދެހޭ ގަލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަެޖހުމާބެ އެކުލަވާލާފައިވާ

" އިދުގަވާހޭ ހުމާބެލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެ] ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި (ށ)  
 އެވެ.

 ން ދުވަހު ޢުކުރާ ޝާއި ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .2 ތާރީޚު  ފަށާ ކުރަން ޢަމަލު
 .ފެށިގެންނެވެ

ޑް ހުއްަދާއއި ނުލައި ލައު
ސްޕީކަރު ބޭުނންކުުރމާއި 
އަުޑގަދަކޮށް ލަަވޖެހުން 

 މަނާކުރުން 

ރު ޕީކަސް  ތަންތަނުގައި ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލައުޑް ންމުރަށުގެ ޢާ .3
އާއި ހޭ ހުއްދަގަންޖެދަށުން ކައުންސިލުން އެކަމަށް ނަ ގަވާއިދުގެ ބޭނުންކޮށްެގން ލަވަޖަހާ ހެދުމަކީ މި 

 މަނާކަމެކެވެ. ނުލައި

ކައުންސިލުން ުހއްދަ 
 ހޯދުން 

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

 މަށާއިންކުރުގެ )ހ( ގެ ދަުށން ަކއުންސިލުން ހުއްދަދޭއިރު ލައުްޑ ސްޕީކަރު ބޭނުމާއްދާމި  )ށ(  
 އެވެ.ވާނެގަދަކޮށް ލަވަޖަހާ ހެދޭނެ ވަގުތުތައް ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތަށް އަންގަންއަޑު

ލައުޑް ސްޕީކަރު 
ބޭނުންުކރުާމއި 

އަުޑގަދަކޮށް ލަަވޖެހުން 
 މަނާ ަވގުތުަތއް 

ަނމާދު  ގެ )ށ( ަދށުން ކައުންސިލުްނ ވަގުތުތައް ކަނޑައަޅާއިރުމާއްދާ ވަނަ  4މި ޤަވާޢިދުގެ  .5
އެހެން ކޮންމެ  އަކާއި ދޭތެރޭގެ ވަގުތުތައް ފިޔަވައި 8އިން ހެނދުނު  11 ރޭގަނޑު ވަގުތުތަކުގައާއި

 .ދާނެއެވެދެވި ވަގުތެއްގައި ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމަށާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމަށް ހުއްދަ

ލައުޑް ސްޕީކަރު 
ބޭނުންުކރުާމއި 

އަުޑގަދަކޮށް ލަަވޖެހުން 
 މަނާ ސަަރހަްއދުަތއް 

އަދި  ހެލްތް ސެންޓަރ، މިސްކިތް، ޝަރުޢީ ކޯޓު ،ދަށުން ސްކޫލް، ހޮސްޕިޓަލް އިދުގެގަވާމި  .6
ގަދަކޮްށ ތި އަޑުއްނެ ހުއްދައެޞައެތަންތަން ބަލަހަްއޓާ ފަރާތުގެ ޚާއް ގެ އިދާރާއާ ކައިރީގައި،ކައުންސިލު

 ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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 ވާއިަދކުންގަ ނުވަތަ ންޤާނޫނަކު  ެއހެން މެދު، ފަރާތްތަކާ ޚިލާފުވާ ކަްނކަމާ ހިމެނިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި .7 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން 
 ނުަމށްފަހު ދި ސޭަހތްނަ ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ކަންކަމުގައި، ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް

( ހާސް އްއެ) 1000/- ރުފިޔާއާއި( ކަސަތޭ ފަސް) 500/- ނަމަ ފިތަކުރާރުކޮށް  ކުށް ފަހަރު ދެވަނަ
  1000/- ފިނަމަތަކުރާރުކޮށް ކުށް ފަަހރު ތިންަވނަ ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ

 ުކރުން؛ޖޫރިމަނާ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހާސް ތިން) 3000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް އެއް)
( ާހސް ސްފަ) 5000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް ތިން ) 3000/- ނަމަ ތަކުރާރުކޮްށފި ފަހަރަށް  ހަތަރުވަނަ
 ކުރާ ތަކުރާރު ކުށް އިތުރަށް ވުރެ ފަހަރަށް ހަތަރު އަދި ކުރުން ޖޫރިމަނާ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ
 ވާއިދުގެގަ މި އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިން( ހާސް ަފސް) 5000/- ފަހަރަކު ކޮންމެ
 .ންވެެއވެލިބިގެ  ކައުންސިލަށް ދަށުން

 ދަށުން މި ަގވާިއދުގެ
 އުސޫލުަތއް  ކަނޑަައޅާ

 ތަނާ ތަން  ެމނޭހި ގެ ތެރޭގައިޞްއިޚްިތޞާ ކައުންސިލުގެ ހިންުގމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި  މި ގަވާއިދު .8
 މަސްދުވަހުގެ (ތިނެއް ) 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް އުސޫލުތައް މި ޖެހޭ ހަދަން ގޮތުން ގުޅޭ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު ޢާންމުކޮށް ތެރޭގައި ހަދައި އެ އުސޫލުތައް

 މަށް ންސިލްކަކައު ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން މި ގަވާއިދުގައި" ކައުންސިލް" )ހ( .9 ކުރުން މާނަ
 ނޫނު ޤާ ގުމުގެންހި އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަީނ، ބުނެފައި

 .ލަށެވެކައުންސި އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ( 2010/7)

 ތަކަށް ކިގޮ"ޢާންމު ތަންަތން" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަނީ މި ގަވާއިދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަ )ށ(  
ސް އްވެއެއިވާ ނުވަތަ ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، އެ ތަނެއްގައި މީހުން ހިނގައިބިނގަ

އިގެްނ ށްލަހުރަހެއްނެތި އެތަނަކަށް މީހުްނ އައިސް ގޮސްވާ ތަންތަނާއި، ޢާންމުން މަޑުކޮ
ނަ ށް ހުންގޮތަތިބުމަށް ހުންނަ ަތންތަނާއި ުނވަތަ އެހެންވެސް ބޭނުންތަކުގަިއ އެއްވެ އުޅެވޭ

 .ންތަަނށެވެތަންތަނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ޢާންމު ތަ
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