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 ކައުންސިލް ހުރާ މާލެއަތޮޅު

  ،ހުރާ.ކ        

   .ދިވެހިރާއްޖެ        

 

 ގަވާއިދު  ލަވަޖެހުމާބެހޭ  އަޑުގަދަކޮށް  ބޭނުންކުރުމާއި  ސްޕީކަރު  ލައުޑް 

 

 އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،މިއީ )ހ( .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ

 ލޯކަލް  ދަށުން، ބާރުގެ ލިބިދޭ ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން ވަނަ 151 ގެ) ޤާނޫނު ގެހިންގުމު

 ކަުއންސިލުން ދަށުން ގެ) ރ( މާއްދާގެ އެ ،އެކުޔާަމްޝވަރާ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް

 ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ. ،ފައިވާއެކުލަވައިލައި

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

 އެވެ.

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

 .ފެށިގެންނެވެ

ޑް ނުަލއި ލައު ޔާހުއްދަ

ސްޕީކަރު ބޭުނންކުުރމާއި 

އަުޑގަދަކޮށް ލަަވޖެހުން 

 މަނާކުރުން 

ސްޕީކަރު ތަންތަނުގައި ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލައުޑް  ންމުއާރަށުގެ  .3

 ޔާ އެކަމަށް ނަގަންޖެހޭ ހުްއދަ ދަށުން ކަުއްނސިލުން ގަވާއިދުގެމި  ،ހެދުަމކީ އިބޭނުންކޮށްެގން ލަވަޖަހަ

 މަނާކަމެކެވެ. ނުލައި

ކައުންސިލުން ުހއްދަ 

 ހޯދުން 

ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދޭނީ އެކަމަކަށް ވަނަ މާއްދާ 3 ގަވާއިދުގެމި  (ހ) 4

 ކުރެވޭ ފޯމަކުންނެވެ.ޞައްޚާ

ލައުްޑ ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމަށާިއ  ،ގެ (ހ) ެގ ދަށުްނ ކައުންސިލުން ހުއްދަދޭއިރުމާއްދާމި  (ށ)  

 ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާަތށް އަންގަންވާނެއެވެ. ،ހެދޭނެ ވަގުތުތައް އިދަކޮށް ލަވަޖަހަޑުގައަ

ލައުޑް ސްޕީކަރު 

ބޭނުންުކރުާމއި 

އަުޑގަދަކޮށް ލަަވޖެހުން 

 މަނާ ަވގުތުަތއް 

ނޑައަޅާއިރުމާއްދާ ވަނަ  4ދުގެ ގަވާއިމި  .5 ނަމާދު  ،ގެ (ށ) ދަށުން ކައުންސިލުްނ ވަގުތުތައް ކަ

ނޑު ޔާގައްވަގުތުތަކު ދޭތެރޭގެ ވަގުތުތައް ފިޔަވައި  އާ 8:00އިން ހެނދުނު (އެގާރަ)  11އި ރޭގަ

އެހެން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމަށާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމަށް ހުއްދަ 

 ދެވިދާނެއެވެ.

ލައުޑް ސްޕީކަރު 

ބޭނުންުކރުާމއި 

އަުޑގަދަކޮށް ލަަވޖެހުން 

 ަތއް މަނާ ސަަރހަްއދު

 އި،ޝަރުޢީ ކޯޓާ އި،މިސްކިތާ އި،ސެންޓަރާ ހެލްތު އި،ހޮސްޕިޓަލާ އި،ސްކޫލާ ،ދަށުން ގަވާއިދުގެމި  .6

ހުއްދައެއްނެތި ލައުޑް  ޞައެތަންަތން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ޚާއް ކައިރީގައި، ގެ އިދާރާކައުންސިލު

 ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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 ގަވާއިަދކުން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އެހެން ފަރާތްތަކާމެދު، ޚިލާފުވާ ކަންކަމާ ހިމެނިފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި .7 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން 

ނޑައަޅައި ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް  ނަސޭހަތްދިނުަމށްފަހު  ފުރަތަމަފަހަރަށް ކަންކަމުގައި، ފައިނުވާކަ

) އެއްހާސް( 1000/- ރުފިޔާއާއި ފަސްސަތޭކަ)( 500/- ،ފިނަމަތަކުރާރުކޮށް ކުށް ފަހަރު ދެވަނަ

  1000/- ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް ތިންވަނަފަހަރު  ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ) ތިންހާސް( 3000/- ރުފިޔާއާއި) އެއްހާސް(

) ފަސްހާސް( 5000/- ރުފިޔާއާއި) ތިންހާސް( 3000/- ،ކުރާރުކޮށްިފނަމަތަ ހަތަރުވަނަފަހަރަށް

 ތަކުރާރުކުރާ  ކުށް އިތުރަށް ހަތަރުފަަހރަށްވުރެ އަދި ؛ޖޫރިމަނާކުރުން ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ

 ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ،އިޚްތިޔާރު ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ރުފިޔާއިން) ަފސްހާސް( 5000/- ،ފަހަރަކު ކޮންމެ

 .ންވެއެވެލިބިގެ ކައުންސިލަށް

 ދަށުން މި ަގވާިއދުގެ

ނޑަައޅާ  ުއސޫލުތައް  ކަ

 ތަްނތަނާ  ހިެމނޭ ގެ ތެރޭގައިޞްއިޚްިތޞާ ކައުންސިލުގެ ހިންުގމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި  މި ގަވާއިދު .8

 ހުގެ މަސްދުވަ) ތިނެއް( 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް މި ،އުސޫލުަތއް ހަދަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ންމުކޮށްއާ އެ އުސޫލުތައް ،ތެރޭގައި ހަދައި

 ކައުންސިލްކަމަށް  ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން މި ގަވާއިދުގައި" ކައުންސިލް" (ހ) .9 ކުރުން މާނަ

 ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަީނ، ބުނެފައި

 .ކައުންސިލަށެވެ ހުރާ މާލެއަތޮޅު އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ) 2010/7(

އްގައި ވަކިގޮތަކަްށ މި ގަވާއިދުގައި ވަކިތަނެ ،އެވަނީ ންމު ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައިއާ" (ށ)  

ަތނެއްގައި މީހުން ހިނގައިިބނގައިވާ ނުވަތަ އެއްވެސް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވނަމަ، އެ 

އިގެްނ ންމުން މަޑުކޮށްލައާއި، އްނެތި އެތަނަަކށް މީހުްނ އައިސްގޮސްވާ ތަންތަނަށާހުރަހެ

ވެ އުޅެވޭގޮތަށް ހުންަނ އެއް ވެސްބޭނުްނތަކުގައި ނުވަތަ އެހެން، އިތިބުމަށް ުހންނަ ަތންތަަނށާ

ނޑައަޅާ  ،އިތަންތަަނށާ  ންމު ތަންތަނަށެވެ.އާމި ގަވާއިދުގެ ދަުށން ކައުންސިލުން ކަ
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