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ނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި  ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަ

ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ލ.ފޮނަދޫ

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 
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ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލް

ލ.ފޮނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

ނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި  ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަ

ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު

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

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 151 ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެމާއްދާގެ )ޗ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލުން  

ރަށުގެ  ފަޅުގައި ނުވަތަ  ރަށުގެ  ނޑުގައި ނުވަތަ  ކަ ގުޅިފައިވާ  ރަށާ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

ޢާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ.

ނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ )ށ( މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަ

ޢާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަ ދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު[ އެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން 2.ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު

ފެށިގެންނެވެ.

ރަށާއި، އެރަށްރަށާ ގުޅިފައިވާ 

ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ފިލްމު 

ނެގުން

ކައުންސިލުގެ އިޚުތިޞާޞް ހިނގާ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ފިލްމެއް ނުވަތަ ފިލްމެއްގެ ބައެއް 3.

ނުވަތަ އިސްތިހާރެއް ނަގަންވާނީ ކައުންސިލުން ލިއުމުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

މިގަވާއިދުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ކައުންސިލުން )ހ(4.ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުން

އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ )ށ( މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަ

ނުވަތަ  ފިލްމެއް  އެ  ފަރާތުން،  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ނުވަތަ  ފަރާތަކުން 

ފިލްމުން ބައެއް ނަމަވެސް ނަގަމުން ދަނީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުއްދަ ލިބިގެންތޯ ބެލުމަށް 

ބޭނުންވެއްޖެ  ހިނދެއްގައި، ލިބިފައިވާ ހުއްދަ ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި ހުއްދަ ދެއްކުމަށް 

އަންގާ ވަގުތު އެ ހުއްދަ ދެއްކިފައި ނުވާނަމަ، ފިލްމު ނެގުން ހުއްޓުވުމުގެ އިޚުތިޔާރު 

މޯލްޑިވްސް  ނުވަތަ  ފަރާތަކަށް  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ކައުންސިލުން  ނުވަތަ  ކައުންސިލަށް 

ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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މިމާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ހުއްޓުވޭ ހުއްޓުވުމެއްގެ ސަބަބުން ފިލްމު ނަގާ ފަރާތަށް ލިބޭ )ނ(

ގެއްލުންތަކަށް ކައުންސިލުން ނުވަތަ މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްޓުވުމަށް ބާރު ލިބިދީފައިވާ 

ފަރާތެއް ޒިންމާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ އިޚުތިޞާޞް ހިނގާ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެއް )ހ(5.ފީނެގުން

އެއް  ފީ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ކައުންސިލުން  އެކަމަށް  ދުވަހަކަށް  ދެވޭނީ  ހުއްދަ  ނެގުމުގެ 

ދެއްކުމަށްފަހުއެވެ. 

އަގުތަކެއް )ށ( ތަފާތު  ތަންތަނަށް  އެކި  ރަށުގެ  ނޑައެޅުމުގައި  ކަ ފީ  މިމާއްދާގައިވާ 

އާންމު  ތަންތަނާއި  އާސާރީ  ތަންތަނާއި،  ކުޅިފަދަ  )މިސާލަކަށް  ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. 

ގޮތަށް(  ތަފާތުވާނޭ  ތަންތަން 

ނުވަތަ 6.ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން ޤާނޫނަކުން  އެހެން  މެދު،  ފަރާތްތަކާ  ޚިލާފުވާ  ކަންކަމާ  ހިމެނިފައިވާ  މިގަވާއިދުގައި 

ފަހަރު  ފުރަތަމަ  ކަންކަމުގައި،  ނޑައެޅިފައިނުވާ  ކަ ޢަމަލުކުރުމަށް  ވަކިގޮތަކަށް  ގަވާއިދަކުން 

ނަސޭހަތް ދިނުން، ދެވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ -/500 )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި 

ކުށް  ފަހަރު  ތިންވަނަ  ޖޫރިމަނާކުރުން؛  އަދަދަކުން  ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ  )އެއްހާސް(   1000/-

ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ -/1000 )އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި -/3000 )ތިންހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ހަތަރުވަނަ ފަހަރު ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ -/3000 )ތިންހާސް( 

ރުފިޔާއާއި -/5000 )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން އަދި ހަތަރުވަނަ 

ރުފިޔާއިން  )ފަސްހާސް(   5000/- ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ތަކުރާރުކުރާ  ކުށް  އިތުރަށް  ފަހަރަށްވުރެ 

ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ  އިޚުތިޔާރު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނޑައަޅާ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަ

އުސޫލުތައް

ހިމެނޭ 7. ތެރޭގައި  އިޚުތިޞާޞްގެ  ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ނަގަހައްޓައި  ގަވާއިދު  މި 

ސަރަޙައްދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ އުސޫލުތައް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 3 )ތިނެއް(

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި އެ އުސޫލުތައް ރަށުގައި އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލް: މިގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ކައުންސިލްކަމަށް )ހ(8.މާނަ ކުރުން

ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި 

ޤާނޫނު )7/2010( ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށެވެ.

އާންމު ތަންތަން: މިގަވާއިދުގައި ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، )ށ(

ހިނގައިބިނގައިވާ  މީހުން  އެތަނެއްގައި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމުގައި  ތަންތަން  އާންމު 

ނުވަތަ އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި އެތަނަކަށް މީހުން އައިސް ގޮސްވާ ތަންތަނާއި، އާންމުން 

މަޑުކޮށްލައިގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް ބޭނުންތަކުގައި އެއްވެ އުޅެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނާއި 

ނޑައަޅާ އާންމު ތަންތަނަށެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ކަ
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ނޑައެޅިގެން ވަކިތަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންވެފައި )ނ( ފިލްމުގެ މަންޒަރު: މިގަވާއިދުގައި ކަ

ނުވާނަމަ، ފިލްމާއި ޑްރާމާއާއި ލަވައަކަށް އެކްޓުކޮށްގެން ނަގާ ހުރިހާ މަންޒަރެއް ފިލްމުގެ 

މަންޒަރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ.


