
1. Gusto ko lang po malaman kung ang isang LGU ay magkakaroon ng 
public viewing or movie showing sa plaza ay dapat po ba na kumuha ng 
permiso sainyo? 
 
- Ang pagpapalabas ng pelikula o ano mang uri ng motion picture, libre man o may 
bayad, ay sakop ng MTRCB; kung kaya’t nararapat lamang na ipagbigay-alam sa 
MTRCB na kayo ay may proyekto o magsasagawa ng Public Viewing o Film 
Showing. Maraming konsiderasyon na dapat isa alang-alang lalo na kung ito ay 
bukas sa lahat ng mga manunuod. Isa na dito ay ang mapanatili na angkop sa 
manunuood ang pelikula o material na inyong ipapalabas. 
 
 
2. Ano po ang pasunod sunod na proseso at ang kung magkano ang dapat 
bayaran.  
 
- Sulat mula sa pinuno ng inyong local na pamahalaan ukol sa inyong isasagawang 
film showing. I-address ito sa Tagapangulo ng MTRCB: 
 
Maria Rachel J. Arenas 
Chairperson 
Movie and Television Review and Classification Board 
MTRCB Building No. 18 Timog Avenue 
Quezon City 
 
- Nakasaad din sa inyong sulat ang inyong kahilingiang mabigyan kayo ng 
Exemption for Review and Registration. Ang Exemption for Review and Registration ay 
ipinagkakaloob lamang kung ito ay programa o proyekto ng gobyerno.  
 
- Ang mga sumusunod na detalye ay dapat nakalagay sa inyong sulat: 
 1. Pangalan ng inyong programa 
 2. Petsa, oras, at lugar na paggaganapan ng film showing 
 3. Target Audience 
 4. Titulo ng pelikulang inyong ipapalabas 
 
- Isa sa mga salik na kailangan ding bigyang pansin ay ang uri ng pelikulang inyong 
gagamitin sa inyong public viewing/film showing. Kung ito ay hindi government-
produced material, kailangang direkta kayong makipagugnayan sa mismong 
producer/distributor ng pelikula. Kailangang masiguro na ang Permit to Exhibit ng 
isang pelikula ay hindi pa expired upang maipalabas ito. Kung sakali mang ito ay 
expired na, ang pelikula ay dapat isumite sa MTRCB para sa panibago at 
karampatang review at classification ng ating mga Board Members. 
 
- Maaari ninyong ipadala ang inyong opisyal na sulat sa pamamagitan ng koreyo o 
sa aming opisyal na email address: admin@mtrcb.gov.ph. 
 

mailto:admin@mtrcb.gov.ph


- Sa oras na maaprubahan ang inyong request, ang susunod na proseso ay ang 
pagkuha ng Exemption Permit. Ang Exemption Permit ay nagkakahalaga ng Limang 
Daang Piso (Php 500) bawat titulo ng pelikula. 
 
 
3. Kung nagkataon po na hindi kumuha ng permit at natuloy ang viewing, 
may kaukulang paruso po ba ito? 
 
- Ang pagpapalabas ng pelikulang walang karampatang permiso o permit mula sa 
MTRCB ay paglabag sa batas at bilang ang MTRCB ay may Quasi-Judicial 
function, ito muna ay sasailalim sa isang adjudication process na pangungunahan 
ng Adjudication Committee ng MTRCB. 
 
 
Kung sakaling kayo ay may mga karagdagang katanungan ukol sa iyong request, 
bukas ang aming opisina ng Lunes hanggang Huwebes, mula alas-otso ng umaga 
(8:00 AM) hanggang alas-siyete ng gabi (7:00 PM). Maaari rin kayong tumawag sa 
(02) 8376-7380. 
---------- 


