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 ކައުންސިލް މިލަދޫ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ

  ،މިލަދޫ.ނ       

 .ދިވެހިރާއްޖެ       

 

 ނަގަން  ފިލްމު  ތަންތަނުގައި  ންމު އާ  ރަށުގެ  ނުވަތަ  ފަޅުގައި  ރަށުގެ  ނުވަތަ  ކަނޑުގައި  ގުޅިފައިވާ  ރަށާ 

 ގަވާއިދު  ފީނެގުމާބެހޭ  ހުއްދަދިނުމާއި 

 

 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 ހިންގުމުގެ

 ކައުންސިލުން ދަށުން ގެ) ޗ( މާއްދާގެ އެ ،އެކުމަްޝވަރާޔާ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް

ނޑުގައި ގުިޅފައިވާ ރަށާ ،އިވާފަލައިއެކުލަވައި  ރަށުގެ  ނުވަތަ ފަޅުގައި ރަުށގެ ނުވަތަ ކަ

 ގަވާއިދެވެ. ފީނެގުމާބެހޭ ދިނުމާއި ހުއްދަ ނަަގން ފިލްމު ތަންތަނުގައި ންމުއާ

ނޑުގައި  ގުޅިފައިވާ ރަށާ[ ،ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި )ށ(    ރަށުގެ  ނުވަތަ ފަޅުގައި ރަށުގެ ނުވަތަ ކަ

 އެވެ." ގަވާއިދު ފީނެގުމާބެހޭ ދިނުމާއި ހުއްދަ ނަަގން ފިލްމު ތަންަތނުގައި ޢާންމު

 ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ ގަވާއިދު  މި ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .2 ތާީރޚު  ފަށާ ޢަމަލުކުރަން

 .ފެށިގެންނެވެ

 ރަްށރަށާ އެ ރަށާިއ،

 ގުޅިަފިއވާ

 ފިލްމު އްދުތަުކަގއިހަ ސަރަ

 ނެގުން 

 ބައެއް ފިލްމެއްގެ ނުވަތަ  ފިލްމެއް އްދެއްގައިހަސަރަ އެއްވެސް ިހނގާ އިޚްތިޞާޞް ކައުންސިލުގެ .3

 .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ކައުންސިލުން ނަގަންވާނީ ތިހާރެއްސްއި ނުވަތަ

 ކައުންސިލުން  ހުށަހަޅާނީ އެދި  ހޯދުަމށް ދަހުއް ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 3 ގަވާއިދުގެ މި (ހ) .4 ހުށަެހޅުން  ެއދި ހުއްަދއަށް

 .ފޯމަކުންނެވެ ފައިވާޚާއްޞަކޮށް އެކަމަށް

ނޑައަޅައި ކަުއންސިލުން ނުވަތަ ފަރާތުން ގެކައުންސިލު ހިނގަމުންދާއިރު މަސައްކަތް (ށ)    ފައިވާކަ

 ން ފިލްމު ނުވަތަ ފިލްމެއް އެ ފަރާތުން، ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ ފަރާތަކުން

  ޭބނުންވެއްޖެ  ބެލުަމށް ތޯހުއްދަިލބިގެން  އެއްގޮތަށް ދާަގވާއި ނަގަމުންަދނީ ބައެއްނަމަވެސް

    ވަގުތު  އަންގާ ދެއްކުމަށް ހުއްދަ  އަދި. ދައްކަންވާނެއެވެ ހުއްދަ  ލިބިފައިވާ ހިނދެއްގައި،

 ނުވަތަ  ލަށްކައުންސި ތިޔާރުއިޚު ހުއްޓުވުމުގެ ނެގުން ފިލްމު ދެއްކިފައިނުވާނަމަ، ހުއްދަ އެ

ނޑައަޅައި ކައުންސިލުން  ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް މޯލްޑިްވސް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ފައިވާކަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ
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 ލިބޭ  ފަރާތަށް ނަގާ ފިލްމު ސަބަބުން ހުއްޓުވުމެއްގެ ުހއްޓުވޭ ދަށުން ގެ )ށ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ފަރާތެއް  ބާރުލިބިދީފައިވާ އްޓުވުމަށްހު ދަށުން ގަވާއިދުގެ  މި ނުވަތަ ކައުންސިލުން ގެއްލުމަކަށް

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ އެއްޒިންމާ

 މަންޒަރެއް  ފިލްމެއްގެ އްދެއްގައިހަސަރަ އެއްވެސް ގާނހި ތިޞާޞްޚުއި ކައުންސިލުގެ (ހ) .5 ފީނެގުން 

ނޑައަޅައި ކައުންސިލުން އެކަމަށް  ،ދެވޭނީ ހުއްދަ ނެގުމުގެ  .ދެއްކުމަށްފަހުއެވެ ފީއެއް ފައިވާ ކަ

ނޑައެޅުމުގައި ފީ  މާއްދާގައިވާ މި (ށ)    އަގުތަކެއް ތަފާތު ތަންތަނަށް އެކި  ރަށުގެ ،ކަ

 އާންމުތަންަތން  ،ތަންތަނާއި  އާސާރި ތަންތަނާއި، ކުޅިފަދަ ،މިސާލަކަށް. (ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ

 )ގޮަތށް ތަފާތުވާނޭ

 ގަވާއިަދކުން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އެހެން ފަރާތްތަކާމެދު، ޚިލާފުވާ ކަންކަމާ ހިމެނިފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި .6 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން 

ނޑައަޅައި ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް  ދިނުން؛ނަސޭހަތް ފުރަތަމަފަހަރު ކަންކަމުގައި، ފައިނުވާކަ

 )އެއްާހސް( 1000/- ރުފިޔާއާއި )ފަސްސަތޭކަ( 500/- ،ތަކުރާރުކޮްށފިނަމަ ކުށް  ދެވަނަފަހަރު

 1000/- ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ތިންވަނަފަހަުރ ކުށް ޖޫރިމަނާކުރުން؛ ކުންދަދައަ ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ

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

) ފަސްާހސް( 5000/- ރުފިޔާއާއި) ތިންހާސް( 3000/- ،ތަކުރާރުޮކށްފިނަމަ ހަތަރުވަނަފަހަރު ކުށް 

 ތަކުރާރުކުރާ  ކުށް އިތުރަށް ހަތަރުފަަހރަށްވުރެ އަދި ؛ޖޫރިމަނާކުރުން ދަދަކުންއަ ދުގެދެމެ ރުފިޔާއާ

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

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލަށް

 ދަށުން މި ަގވާިއދުގެ

ނޑަައޅާ  ުއސޫލުތައް  ކަ

 ހިމެނޭ ތިޞާޞްގެ ތެރޭގައިއިޚު ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަށްޓަކައި، ނަގަހައްޓައި ގަވާއިދުމި  .7

) ިތނެއް( 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި ،އުސޫލުތައް ހަދަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން އްދުތަކާހަސަރަ

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ންމުކޮށްއާ އެ އުސޫލުތައް ،ތެރޭގައި ހަދައި މަސްދުވަހުގެ

 ކައުންސިލްކަމަށް  ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން މި ގަވާއިދުގައި" ކައުންސިލް" (ހ) .8 ކުރުން ނަމާ

 ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަީނ، ބުނެފައި

 .ކައުންސިލަށެވެ މިލަދޫ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުުބރީ އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ) 2010/7(

 ނުާވނަމަ، ފައިބަޔާންކޮށް ވަކިގޮތަކަށް  ވަކިތަނެއްގައި ގަވާއިުދގައި މި  "ތަންތަން މުންއާ" (ށ)  

 ނުވަތަ  ވާބިނގައިހިނގާ މީހުން އެތަނެއްގައި އެވަނީ، ބުެނަފއި ތަންތަންކަމުގައި މުންއާ

 މުން ންއާ ތަންތަނާއި، އައިސްގޮސްވާ  މީހުން އެތަނަކަށް ހުރަހެއްނެތި އެއްވެސް

   ،ތަންަތނާއި  ހުންނަ  އެއްވެއުޅެވޭގޮތަށް ބޭނުންތަކުގައި އެހެންެވސް ނުވަތަ މަޑުކޮށްލައިގެން

ނޑައަޅާ ކައުންސިލުން ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  .ތަންތަނަެށވެ މުންއާ ކަ

ނޑައެޅިގެން ގައިގަވާއިދު މި "މަންޒަރު ފިލްމުގެ" (ނ)    ބަޔާންވެފައި  ކަށްވަކިގޮތަ ވަކިތަނެއްގައި ކަ

 ފިލްމުގެ މަންޒަރެއް ހުރިހާ ނަގާ ގެންއެކްޓުކޮށް ލަވައަކަށް ޑްރާމާއާއި ފިލްމާއި ނުވާނަމަ،

 .ހިމެނޭނެއެވެތެރޭގައި  މަންޒަރުގެ

 


