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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އާދީއްތަ  :  2018 ސެޕްޓެންބަރު 2 – 1439 ޛުލްޙިއްޖާ 22ތާރީޚު 154އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

ނޑުގައި ގުިޅފައިވާ ރަށާ   ރަށުގެ  ނުަވތަ ފަުޅގައި ަރށުގެ ނުވަތަ ކަ
  ގަާވއިދު  ފީނެގުމާބެހޭ ދިުނމާއި ުހއްދަ ނަގަން ފިލްމު ތަންތަނުގައި  ޢާންމު

  
  އދ. މާިމގިލި 
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  ކައުންސިލްއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ 
 ދިވެހިރާއްޖެ އދ. މާމިގިލި،

  
ނޑުގައި  ގުޅިފައިވާ  ރަށާ   ހުއްދަ  ނަގަން  ފިލްމު ތަންތަނުގައި ޢާންމު  ރަށުގެ  ނުވަތަ ފަޅުގައި  ރަށުގެ  ނުވަތަ  ކަ

  ގަވާއިދު  ފީނެގުމާބެހޭ  ދިނުމާއި 
  

 އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ އްޖޭގެދިވެހިރާ( 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު މިއީ  )ހ(  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ލޯކަލް ދަށުން، ބާރުގެ  ލިބިދޭ ކައުންސިލަށް މާއްދާއިން  ވަނަ 151 ގެ) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 ކައުންސިލުން ދަށުން  ގެ) ޗ( އެމާއްދާގެ މަޝްވަރާއާއެކު  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް 
ނޑުގައި ގުޅިފައިވާ ރަށާ ލާފައިވާއެކުލަވައި  ޢާންމު  ރަށުގެ ނުވަތަ ފަޅުގައި ރަށުގެ ނުވަތަ ކަ

  ގަވާއިދެވެ. ފީނެގުމާބެހޭ ދިނުމާއި ހުއްދަ ނަގަން ފިލްމު ތަންތަނުގައި

ނޑުގައި ގުޅިފައިވާ ރަށާ [ ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް  މި  )ށ(      ރަށުގެ  ނުވަތަ  ފަޅުގައި  ރަށުގެ ނުވަތަ  ކަ
  އެވެ." ގަވާއިދު ބެހޭފީނެގުމާ ދިނުމާއި ހުއްދަ ނަގަން ފިލްމު ތަންތަނުގައި ޢާންމު

 ދުވަހުްނ ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި  .2  ތާރީޚު ފަށާ ޢަމަލުކުރަން 
  .ފެށިގެންނެވެ

 ރަށްރަށާ  އެ ރަށާއި،
 ގުޅިފައިވާ 

 ފިލްމު އްދުތަކުގައިޙަސަރަ
  ނެގުން 

 ފިލްމެއްގެ  ނުވަތަ ފިލްމެއް އްދެއްގައި ޙަސަރަ އެއްވެސް ގާހިނ ތިޞާޞްޚްއި  ކައުންސިލުގެ    .3
  .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ މުންޔުލި ކައުންސިލުން ނަގަންވާނީ އިޝްތިހާރެއް ނުވަތަ ބައެއް

 ން ކައުންސިލު ހުށަހަޅާނީ އިެދ ހޯދުމަށް ހުއަްދ ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 3 ގަވާއިދުގެ މި  (ހ)  .4 ހުށަހެޅުން  އެދި ހުއްދައަށް
  .ފޯމަކުންނެވެ ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އެކަމަށް

ނޑައަޅާފައިވާ ކައުންސިލުން ުނވަތަ  ފަރާތުްނ ގެކައުންސިލު ހިނގަމުންދާއިރު މަސައްކަތް  (ށ)      ކަ
 ފިލްމުން  ނުވަތަ ފިލްމެއް އެ  ފަރާތުން، ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ ފަރާތަކުން 

 ބޭނުންވެއްޖެ  ބެލުމަށް  ތޯހުއްދަލިބިގެން އެއްގޮތަށް ދާގަވާއި ނަގަމުންދަނީ ނަމަވެސް ބައެއް
 ވަގުތު  އަންގާ ދެއްކުމަށް ހުއްދަ އަދި. ދައްކަންވާނެއެވެ ހުްއދަ ލިބިފައިވާ ހިނދެއްގައި،

 ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ތިޔާރުއިޚު  ހުއްޓުވުމުގެ ނެގުން ފިލްމު ދެއްކިފައިނުވާނަމަ، ހުއްދަ އެ
ނޑައަޅާފަ ކައުންސިލުން  ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް  އިވާކަ
  .ލިބިގެންވެއެވެ
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 ލިބޭ  ފަރާތަށް  ނަގާ ފިލްމު ސަބަބުްނ ހުއްޓުވުމެއްގެ ހުއްޓުވޭ ދަށުން ގެ )ށ( މާއްދާގެ މި  (ނ)    
 ބާރުލިބިދީފައިވާ ހުއްޓުވުމަށް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ނުވަތަ ކައުންސިލުން ގެއްލުންތަކަށް

  .ނުކުރެވޭނެއެވެ އެއްޒިންމާ  ފަރާތެއް

 މަންޒަރެއް  ފިލްމެއްގެ އްދެއްގައިޙަސަރަ އެއްވެސް ގާނހި ތިޞާޞްޚުއި ކައުންސިލުގެ  (ހ)  .5  ފީނެގުން 
ނޑައަޅާފައިވާ ކައުންސިލުން އެކަމަށް  ދެވޭނީ ހުއްދަ ނެގުމުގެ   .ދެއްކުމަށްފަހުއެވެ ފީއެއް ކަ

ނޑައެޅުމުގައި ފީ މާއްދާގައިވާ  މި  (ށ)      އަގުތަކެއް ތަފާތު  ތަންތަނަށް އެކި ރަށުގެ ކަ
 އާންމުތަންތަން  ތަންތަނާއި  އާސާރި  ތަންތަނާއި، ކުޅިފަދަ ،މިސާލަކަށް . (ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ

  )ގޮތަށް ވާނޭ ތަފާތު

 ގަވާއިދަކުން  ވަތަނު ޤާނޫނަކުން އެހެްނ މެދު، ފަރާތްތަކާ ޚިލާފުވާ ކަންކަމާ ހިމެނިފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި  .6  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 
ނޑައެޅިފައިނުވާ ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް  ދިނުން، ނަސޭހަތް ފުރަތަމަފަހަރު ކަންކަމުގައި، ކަ
 )ހާސް އެއް( 1000/- ރުފިޔާއާއި  )ސަތޭކަ ފަސް( 500/-  ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް ދެވަނަފަހަރު

 އެއް ( 1000/- ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ކުށް ތިންވަނަފަހަރު ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ
 ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ )ހާސް ތިން ( 3000/- ރުފިޔާއާއި )ހާސް

) ހާސް ފަސް( 5000/- ރުފިޔާއާއި ) ހާސް ތިން( 3000/-  ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ހަތަރުވަނަފަހަރު ކުށް 
 ތަކުރާރުކުރާ  ކުށް އިތުރަށް ވުރެ ހަތަރުފަަހރަށް އަދި ޖޫރިމަނާކުރުން ދަދަކުންއަ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ
 ގަވާއިދުގެ ދަށުން  މި ތިޔާރުއިޚު ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ރުފިޔާއިން) ހާސް ފަސް( 5000/- ފަހަރަކު ކޮންމެ

  .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް

 ދަށުން މި ގަވާއިދުގެ 
ނޑައަޅާ   އުސޫލުތައް ކަ

 ހިމެޭނ ތިޞާޞްގެ ތެރޭގައިއިޚު ކައުންސިލުގެ  ކައި،ހިންގުމަށްޓަ ނަގަހައްޓައި މި ގަވާއިދު  .7
) ތިނެއް ( 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް އުސޫލުތައް މި ޖެހޭ ހަދަން ގޮތުން ސަރަޙައްދުތަކާގުޅޭ

  .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު  ޢާންމުކޮށް ތެރޭގައި ހަދައި އެ އުސޫލުތައް މަސްދުވަހުގެ

 ކައުންސިލްކަމަްށ ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކްަށ އެހެން ވާއިދުގައިމި ގަ" ކައުންސިލް"  (ހ)  .8  މާނަ ކުރުން 
 ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެވަނީ، ބުނެފައި

  .ކައުންސިލަށެވެއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ  އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ) 2010/7(

 ނުވާނަމަ، ބަޔާންކުރެވިފައި ވަކިގޮތަކަށް ވަކިތަނެއްގައި ގަވާއިދުގައި މި  "ތަންތަން މު ންއާ"  (ށ)    
 ނުވަތަ  ވާބިނގައިހިނގާ މީހުން އެތަނެއްގައި އެވަނީ، ބުނެފައި ކަމުގައި ތަންތަން  މުންއާ

 މުން ންއާ ތަންތަނާއި، ގޮސްވާ އައިސް މީހުން  އެތަނަކަށް ހުރަހެއްނެތި އެއްވެސް
 ތަންތަނާއި ހުންނަ އުޅެވޭގޮތަށް އެއްވެ ބޭނުންތަކުގައި އެހެންވެސް ނުވަތަ  މަޑުކޮށްލައިގެން

ނޑައަޅާ ކައުންސިލުން ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި   .ތަންތަނަށެވެ މުންއާ ކަ

ނޑައެޅިގެން ގައިގަވާއިދު  މި "މަންޒަރު ފިލްމުގެ"  (ނ)      ބަޔާންވެފައި  ވަކިގޮތަކަށް  ވަކިތަނެއްގައި ކަ
 ފިލްމުގެ  މަންޒަރެއް ހުރިހާ ނަގާ ގެން އެކްޓުކޮށް ލަވައަކަށް އި ޑްރާމާއާ ފިލްމާއި ނުވާނަމަ،
  .ހިމެނޭނެއެވެތެރޭގައި  މަންޒަރުގެ 

  

_______________  


