c

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
 .1އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކާބޯތަކެއްޗެއް އިޝްތިހާރު ކުރަންވާނީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުން ހުއްދަ
ހޯދައިގެންނެވެ.

 .2މިޤަވާޢިދުގައި އިޝްތިހާރުކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ އެއްޗެއް ،ތަނެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ

ކަންތައްތަކަށެވެ .މިގޮތުން ލިޔުމަކުން ،ކުރެހުމަކުން ،ފޮޓޯއަކުން އަދި މިނޫންވެސް އެކި ގޮތްގޮތުން )ލޮރީ ބުރު،

ހިނގާލުންފަދަ ކަންތައްތަކުންވެސް( އިޝްތިހާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.

 .3އިޝްތިހާރު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ހ .ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:
ށ .އިޝްތިހާރު ކުރަން ބޭނުންވާ އެތި:

ނ .އިޝްތިހާރުކުރާ ގޮތް) :މިސާލަކަށް ޓީވީ ،ރޭޑިޔޯ ،ނޫސް ފަދަ(
ރ .އިޝްތިހާރުގެ ތަފްސީލް) :ޓީވީ އިޝްތިހާރެއްނަމަ ދައްކާ މަންޒަރު ،އަދި ކުރެހުމެއްނަމަ އެއިން ދައްކާ އެއްޗެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވުން ފަދަ ކަންކަން(

ބ .އިޝްތިހާރުގައި ބުނާ އެއްޗެއް) :ދެކެވިފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ލަވައެއްނަމަ އެލަވައެއް(

 .4އިޝްތިހާރު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު އެހުށަޅާ ލިޔުމަކާއެކު ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ހ .ޓީވީ އިޝްތިހާރެއްނަމަ އެއިޝްތިހާރު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ރޯލް.

ށ .ރޭޑިޔޯ އިޝްތިހާރެއްނަމަ އެއިޝްތިހާރު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ރޯލް.

ނ .ބިލް ބޯޑް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ފަދަ އިޝްތިހާރެއްނަމަ އޭގައި ބޭނުންކުރާ ކުރެހުމާއި އަދި ލިޔުން.
ރ .އިޝްތިހާރު ކުރާ އެއްޗެއްގެ ސާމްޕަލް.
 .5ފާސްކުރުމަށްޓަކައި

ހުށަހަޅާ

ކާބޯތަކެތީގެ

ކޮންމެ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

އިޝްތިހާރަކަށް

50/-

)ފަންސާސް(

ރުފިޔާގެ

ފީއެއް

 .6ފާސްކުރުމަށް އިޝްތިހާރު ހުށަހަޅަންވާނީ ކޮންމެ އިޝްތިހާރެއްވަކިންނެވެ .މިގޮތުން އެތަކެއް އިޝްތިހާރުތަކެއްގެ
ރިކޯޑިން ،އެއްޓޭޕެއްގައި ފޮނުއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެތަކެއް އިޝްތިހާރުތަކުގެ ލިޔުންތައް އެއްގަނޑެއްގައި

ލިޔެފާ އޮވެގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.
 .7ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އިޝްތިހާރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޢިބާރާތްތައް އާއްމުކޮށް ހުންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ
އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ .އިޝްތިހާރު ކުރާ ތަކެތީގެ ލޭބަލްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު )ކާނާ
ތައްޔާރުކުރާގޮތް ނުވަތަ އޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ފަދަ މަޢުލޫމާތު( ހުންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި

ބަހުންނެވެ.

 .8އެއްވެސް އިޝްތިހާރެއްގައި ބޭއްވޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ ސަރަހައްދީ ޖަލްސާއެއްގެ މަންޒަރެއް ނުވަތަ
ސަރުކާރުން ބާއްވަވާ އެއްވެސް ޖަލްސާއެއްގެ މަންޒަރެއް މަންޒަރެއް ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އިޝްތިހާރުން

ފެންނަ މަންޒަރުގައި އަދަބާއި ޚިލާފު ނުވަތަ ރަނގަޅު އާދަކާދައާއި ނުގުޅޭ ފަދަ ކަމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
އިޝްތިހާރުގައި ބޭނުންކުރާ ޢިބާރާތްތައް ހުންނަންވާނީވެސް ބަހުގެ ހަމަތަކަށް ފެތޭ އަދި އަދަބާއި ޚިލާފުނުވާ

ގޮތަކަށެވެ.

 .9އިޝްތިހާރުގައި އެފަދަ އެހެން އެއްޗަކާ އަޅާ ބެލުމުގައި އެންމެ މޮޅު ،ދެވަނައެއް ނެތް ،މިވަރެއް ނެތް މިފަދަ
އިބާރާތް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

) .10ހ( ކާބޯތަކެތީގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗަކުން ސިއްހަތަށް ވަކި ފައިދާތަކެއް ކުރާނެކަމަށް ނުވަތަ އެކި އެކި

ބަލިބަލީގެ ފަރުވާއަށް ރަނގަޅުވާނޭކަމަށް ބުނެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .ނަމަވެސް ނިޔުޓްރިޝަންގެ

ގޮތުން ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ބައިތައް އެކުލެވޭ ކާނާއަކުން ސިއްހަތަށް ފައިދާކުރާނޭ ވާހަކަ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި
ބަޔާން ކުރުމަކީ އެކަން އެގޮތަށް ސާބިތުކޮށްދެވޭނަމަ ހުއްދަކަމެކެވެ.

)ށ( "ކޮލެސްޓްރޯލް ފްރީ" ފަދަ ޢިބާރާތެއް އިޝްތިހާރުގައި ބަޔާން ކުރާނަމަ އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

އަދި "މިނެރަލް ވޯޓަރ" ނުވަތަ "މިނެރަލައިޒްޑް ވޯޓަރ" މިފަދަ ޢިބާރާތެއް އިޝްތިހާރެއްގައި ބޭނުން ކުރާނަމަ

އެކަންވެސް ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

)ނ( މިޤަވާޢިދުގެ ނަންބަރު  10ގެ )ށ( ގައި " ސާބިތުކޮށްދިނުމޭ" ބުނެފައި އެވަނީ އިތުބާރުކުރެވޭ

ލެބޯޓްރީއެއްގެ ރިޕޯރޓް ނުވަތަ އިތުބާރުކުރެވޭ ފަރާތަކުން ހިއްޕާ ލޭބަލް ފަދަ ގަރީނާތައް ހުށަހެޅުމަށެވެ.
 .12ކޯލާ ފަދަ ބުއިންތަކާއި ތައްޔާރީ ޖޫސް ،ސިއްޙަތާއި ގުޅުވައިގެން އިޝްތިހާރު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 .13ތައްޔާރީ ކާނާއަކީ ޤުދުރަތީ ކާނާއަށް ވުރެ ރަގަޅު އެއްޗެއްކަން ދައްކައި އިޝްތިހާރު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 .14ލޮނު އިޝްތިހާރު ކުރާނަމަ އޭގައި އައޮޑިންއަޅާފައި ހުންނަ ލޮނަކީ ހަށިގަނޑަށް އެންމެ ރަނގަޅު ލޮނުކަމަށް ބަޔާން
ކުރާ ޖުމްލައެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

 .15އިޝްތިހާރު ކުރާއިރު އެއިޝްތިހާރުކުރާ ކާނާއެއްގައި ނުހިމެނޭ ބާވަތްތައް ނުވަތަ ބާވަތްތަކެއް )މިނެރަލްސް،
ވިޓަމިންސް ފަދަ ބައިތައް( ހިމެނޭކަމަށްބުނެ އިޝްތިހާރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ކާނާގެ ބާވަތެއް އިޝްތިހާރު ކުރާއިރު

އެ އެއްޗެއްގައި އެކުލެވޭ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ ވާހަކަ ބުނަންވާނީ އާދައިގެ ގޮތުގާ އެއްފަހަރާ އެ އެއްޗެއް
ބޭނުންކުރާ

މިންވަރެއްގައި،

އެކުލެވޭނަމައެވެ.

އިންސާނަކަށް

ރެއަކާދުވާލު

އެމާއްދާއެއް

މަދުވެގެން

ބޭނުންވާވަރުގެ

10%

 .16އެކިބާވަތުގެ ކިރު އިޝްތިހާރު ކުރާއިރު  2އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ނުވަތަ އެއިން ކުއްޖެއްގެ އަޑު އިޝްތިހާރުގައި
ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި  2އަހަރުން މަތީ ކުއްޖެއްވިޔަސް އުމުރާ އެކަށީގެންނުވާ ރޯލެއް އިޝްތިހާރުގައި
ކުޅެފައި އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ކޮންޓެއިނަރ ނުވަތަ ލޭބަލްގައި ތުއްތު ކުދިންގެ ފޮޓޯ ނުވަތަ ކުރެހުން

ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

 .17އެއްވެސް ބާޔަތެއްގެ ކިރުގެ އިޝްތިހާރެއް ކުރާއިރު ތިރީގައިމިވާ ޖުމްލަ އެއިޝްތިހާރެއްގެ ޢާއްމު ލިޔުންތައް ހުންނަ

ވަރަށްވުރެ ކުޑަނޫން މިނެއްގައި ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް އެއިޝްތިހާރެއްގައި ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
އަދި ރޭޑިޔޯ އިޝްތިހާރެއްގައި ނަމަ އެއިޝްތިހާރެއް ފަށާއިރު ނުވަތަ ނިމޭއިރު އެއިޝްތިހާރެއްގައި ވާހަކަ ދައްކާ

ދައްކާމީހުން ނޫން އެހެން މީހެއްގެ އަޑުން އެޖުމްލަ ކިޔަންވާނެއެވެ.
"ކުޑަދަރިފުޅަށް އެންމެ ރަނގަޅީ މައިމީހާގެ ގާތުންދޭ ކިރު"
 .18ތުއްތު ކުދިންނަށް ކާންދޭން ފަށައިގަތުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ކާނާއާބެހޭ އިޝްތިހާރުގައި ،ތިރީގައިމިވާ ޖުމްލަ ،އެ
އިޝްތިހާރެއްގެ ޢާއްމު ލިޔުންތައް ހުންނަ ވަރަށްވުރެ ކުޑަނޫން މިނެއްގައި ،ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް

ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ރޭޑިޔޯ އިޝްތިހާރެއްގައިނަމަ އެއިޝްތިހާރެއް ފަށާއިރު ނުވަތަ ނިމޭއިރު
އެއިޝްތިހާރެއްގައި ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއްނޫން އެހެން މީހެއްގެ އަޑުން އެޖުމްލަ ކިޔަންވާނެއެވެ.

"ހަމަސްނުފުރޭ ތުއްތު ކުދިންނަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ހަމައެކަނި މައިމީހާގެ ގާތުންދޭ ކިރު"
 .19ގާތުން ކިރުދޭ އުމުރަށްވުރެ މަތީ އުމުރުގެ ކުދިންނާއި މީހުން ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަކިރު
އިޝްތިހާރުކުރާއިރު އެއިޝްތިހާރުގައި އެކަން އެނގޭނެ އިބާރާތެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

 .20މައިމީހާގެ ކިރުގެ ބަދަލުގައި ތުއްތު ކުދިންނަށް ދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކިރުގެ ބާވަތްތައް )ސްޕެޝަލައިޒްޑް
ފޯމިއުލާ  /އިންފަންޓް ފޯމިއުލާ ފަދަ ބާވަތްތައް( އިޝްތިހާރު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .ބުއްފުޅިއާއި ތުނބާއި،

ކުޑަކުދިންނަށް ޖައްސާއި ތުނބާއި އަދި ބުއްފުޅި ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތިވެސް އިޝްތިހާރުކުރުމުގައި
ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 .21އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތައްޔާރީ ކިރުގެ އިޝްތިހާރެއް ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ބަހައްޓައިގެން
ނުވާނެއެވެ.

 .22ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާރުކޮށްފިނަމަ އެކަން
މަނާކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެކަން ކުރި ފަރާތެއް ) 100/-އެއްސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ) 5000/-ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ

ދެމެދު އަދަދަކަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

 .23ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުން ފާސްކޮށްފައިވާ އިޝްތިހާރަކަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ ހުއްދަ
ނެތި އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ .ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ ހުއްދަ ނެތި އެފަދަ

އިޝްތިހާރަކަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ އެކަން ކުރި ފަރާތެއް ) 100/-އެއްސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި 5000/-
)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާއި ދެމެދު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

