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 އުތުުރބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްލަދުންމަތީ ތި

 ދިވެހިރާއްޖެ  ،ފިއްލަދޫހއ.

 
 ހުއްދަ  ނަގަން  ފިލްމު  ތަންތަނުގައި  ޢާންމު  ރަށުގެ  ނުވަތަ  ފަޅުގައި  ރަށުގެ  ނުވަތަ  ކަނޑުގައި  ގުޅިފައިވާ  ރަށާ 

 ގަވާއިދު  ފީނެގުމާބެހ   ދިނުމާއި 
 

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

 ން ކައުންސިލު  ދަށުން ގެ( ޗ) އެމާއްދާގެ މަްޝވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް
 ްނމު ޢާ ރަށުގެ ނުވަތަ ފަޅުގައި ރަށުގެ ނުވަތަ ގައިކަނޑު ގުޅިފައިވާ ރަށާ ލާފައިވާއެކުލަވައި

 ގަވާއިެދވެ. ފީނެގުމާބެހ  ދިނުމާއި ހުްއދަ ނަގަން ފިލްމު ތަންތަނުގައި

 ރަށުގެ  ވަތަނު ފަޅުގައި ރަށުގެ ނުވަތަ ކަނޑުގައި ުގޅިފައިވާ ރަށާ] ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި (ށ)  
 ވެ.އެ" ގަވާއިދު ފީނެގުމާބެހ  އިދިނުމާ ހުއްދަ ނަަގން ފިލްމު ތަންަތނުގައި ޢާންމު

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

 ރަްށރަށާ އެ ރަށާިއ،
 ގުޅިަފިއވާ

 ފިލްމު ްއދުތަުކގައިޙަސަރަ 
 ނެގުން 

 ލްމެއްގެ ފި ނުވަތަ ފިލްމެއް އްދެއްގައި ޙަސަރަ  އެއްވެސް  ހިނގާ ތިޞާޞްޚްއި ކައުންސިލުގެ  .3
 .ންނެވެލިބިގެ ުހއްދަ މުންޔުލި ކައުންސިލުން ނަަގންވާނީ އިޝްތިހާރެއް ނުވަތަ ބައެއް

 ކައުންސިލުން  ހުށަހަޅާނީ އެދި  ހޯދުަމށް ހުއްދަ ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 3 ގަވާއިދުގެ މި )ހ( .4 ހުށަެހޅުން  ެއދި ހުއްަދއަށް
 .ފޯމަކުންނެވެ ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އެކަމަށް

 ވާއަޅާފައިކަނޑަ ކައުންސިލުން ނުވަތަ ފަރާތުން ގެކައުންސިލު ހިނގަމުންދާއިރު މަސައްކަތް )ށ(  
 ފިލްމުން  ނުވަތަ ފިލްމެއް އެ ފަރާތުން، ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ ފަރާތަކުން

  އްޖެ ބ ނުންވެ ބެލުމަށް ތޯހުއްދަލިބިެގން އެއްގޮތަށް ދާގަވާއި ދަނީނަގަމުން ނަމަވެސް ބައެއް
    ތު ވަގު ންގާއަ ދެއްކުމަށް ހުއްދަ  އަދި. ދައްކަންވާނެއެވެ ހުއްދަ  ލިބިފައިވާ ހިނދެއްގައި،

 ވަތަ ނު ސިލަށްކައުން ތިޔާރުއިޚު ހުއްޓުވުމުގެ ނެގުން ފިލްމު ދެއްކިފައިނުވާނަމަ، ހުއްދަ އެ
 ށް ސަރވިސްއަ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ނޑައަޅާފައިވާކަ ކައުންސިލުން
 .ލިބިގެންވެއެވެ
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 ލިބ   ރާތަށްފަ ނަގާ ފިލްމު ސަބަބުން ހުއްޓުވުމެއްގެ ުހއްޓުވ  ދަށުން ގެ (ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ވާ ލިިބދީފައިބާރު ުހއްޓުވުމަށް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ުނވަތަ ކައުންސިލުން ގެއްލުންތަކަށް

 .ނުކުރެވ ނެއެވެ އެއްޒިންމާ ފަރާތެއް

 ރެއްމަންޒަ ފިލްމެއްގެ އްދެއްގައިޙަސަރަ  އެއްވެސް ގާނހި ތިޞާޞްޚުއި ކައުންސިލުގެ )ހ( .5 ފީނެގުން 
 .ވެމަށްފަހުއެދެއްކު ފީއެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކައުންސިލުން އެކަމަށް ދެވ ނީ ހުއްދަ ނެގުމުގެ

 އްއަުގތަކެ ތަފާތު ތަންަތނަށް އެކި ރަށުގެ ގައިކަނޑައެޅުމު ފީ މާއްދާގައިވާ މި )ށ(  
 ތަން ންމުަތންއާ ތަންތަނާއި އާސާރި ތަންތަނާއި، ކުޅިފަދަ ،މިސާލަކަށް. )ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ

 (ގޮތަށް  ވާނ  ތަފާތު

 ވާއިަދކުންގަ ނުވަތަ ންޤާނޫނަކު  ެއހެން މެދު، ފަރާތްތަކާ ޚިލާފުވާ ކަްނކަމާ ހިމެނިފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި .6 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން 
 ން،ދިނު ަހތްނަސ  ފުރަތަމަފަހަރު ކަންކަމުގައި، ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަމަލުކުރުމަށް  ވަކިގޮތަކަށް
 (ހާސް އެއް) 1000/- ރުފިޔާއާއި (ސަތ ކަ ފަސް) 500/- ތަކުރާރުކޮށްިފނަމަ ކުށް ދެވަނަފަހަރު

 އެއް ) 1000/- ނަމަތަކުރާރުކޮށްފި ންވަަނފަހަރު ކުށްތި ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ
 ؛ޖޫރިމަނާކުރުން ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ (ހާސް ތިން) 3000/- ރުފިޔާއާއި (ހާސް

( ހާސް ފަސް) 5000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް ތިން) 3000/- ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ހަތަރުވަނަފަހަރު ކުށް
 ކުރާ ތަކުރާރު  ށްކު އިތުރަށް ވުރެ ހަތަރުފަހަރަށް އަދި ނާކުރުންޖޫރިމަ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ
 ވާއިދުގެ ދަށުން ގަ މި ތިޔާރުއިޚު ޖޫރިމަނާކުުރމުގެ ރުފިޔާއިން( ހާސް ފަސް) 5000/- ފަހަރަކު ކޮންމެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް

 ދަށުން މި ަގވާިއދުގެ
 އުސޫލުަތއް  ކަނޑަައޅާ

 މެނ ހި ތިޞާޞްގެ ތެރ ގައިއިޚު ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި މި ގަވާއިދު .7
( އްތިނެ) 3 ތާފަށާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް އުސޫލުތައް މި ޖެހ  ހަދަން ގޮތުން ސަރަޙައްދުތަކާގުޅ  

 .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު ޢާންމުކޮށް ތެރ ގައި ހަދައި އެ އުސޫލުތައް މަސްދުވަހުގެ

 މަށް ންސިލްކަކައު ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން މި ގަވާއިދުގައި" ންސިލްކައު" )ހ( .8 މާނަ ކުރުން 
 ނޫނު ޤާ ގުމުގެހިން އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ  އެވަީނ، ބުނެފައި

 .ށެވެކައުންސިލަ އުތުުރބުީރ ފިއްލަދޫލަދުންމަތީ ތި އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ( 2010/7)

 ވާނަަމ،ނު ފައިބަޔާންކުރެވި ވަކިގޮތަކަށް  ވަކިތަނެއްގައި ގަވާއިުދގައި މި "ތަންަތން މުންއާ" )ށ(  
 ނުވަތަ  ވާބިނގައިހިނގާ މީހުން އެތަނެއްގައި އެވަނީ، ބުނެފައި ކަމުގައި ތަންތަން މުންއާ

 މުން ންއާ ތަންތަނާިއ، ގޮސްވާ އައިސް މީހުން އެތަަނކަށް ހުރަހެއްނެތި އެއްވެސް
   ނާއި ަތންތަ ނަހުން އުޅެވ ގޮތަށް އެއްވެ ބ ނުންތަކުގައި އެހެންެވސް ނުވަތަ މަޑުކޮށްލައިގެން

 .ތަންތަނަެށވެ މުންއާ ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލުން ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި

 ންެވފައިބަޔާ ކަށްވަކިގޮތަ ވަކިތަނެއްަގއި ކަނޑައެޅިގެން ގައިގަވާއިދު  މި "މަންޒަރު ފިލްމުގެ" )ނ(  
 މުގެފިލް ރެއްމަންޒަ ހުރިހާ ނަގާ ގެންއެކްޓުކޮށް ލަވައަކަށް ޑްރާމާއާއި ފިލްމާއި ނަމަ،ނުވާ

 .ހިމެނ ނެއެވެތެރ ގައި  މަންޒަރުގެ
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