ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް އިޝްތިހާރުކުރުން މަނާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
އ
 .1ދުންފަތް ނުވަތަ ދުންފަތުގެ އެކިބާވަތްބާވަތުގެ އެއްޗެހި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ރާއްޖޭގަ ި
ވިއްކައި ،ނުވަތަ ބަހައި ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 .2ރާއްޖޭގައި

ބާއްވާ

އެއްވެސް

ކަމެއްގައި

ދުންފަތާބެހޭ

ވިޔަފާރިއަށް

ޚާއްޞަވެފައިވާ

ފރާތްތަކުން
ަ

އެފަރާތެއް

އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 .3އެއްވެސް މުބާރާތެއްގައި ،ނުވަތަ މިނޫން ކަމެއްގައިވެސް ދުންފަތް ނުވަތަ ދުންފަތުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް،
އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 .4ދުންފަތާއި ،ދުންފަތުން އުފައްދާފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއްގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ،އެއްވެސް
ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ބަހައި ،ނުވަތަ ހިލޭދީ ،ނުވަތަ ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .އަދި ދުބްފަތާއި ،ދުންފަތުން އުފައްދާފައިވާ
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ވިއްކުމާއި ،ނުވަތަ ގަތުމާ ގުޅުވައިގެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދްމަތެއް،
އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 .5އިޝްތިހާރުކަމުގައި ބެލެވޭ ކަންތައް
ސ
ލޔުމެއް ،ފޮޓޯއެއް ،ބެނާރއެއް ،ނުވަތަ ކަލަންޑަރެއް ވިޔަ ް
ސިނގިރެޓް ނުވަތަ ދުންފަތުގެ އެއްވެސް ބާވަތަކާ ގުޅުމެއްހުރި ި
ހިމެނޭނީ އިޝްތިހާރު ކަމުގައެވެ.

 .6ސިނގިރެޓް ނުވަތަ ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ ބްރޭންޑް ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއްގެ ސިފައަށް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

އެއްވެސް

ވައްތަރެއްގެ

އެއްޗެއް

ހިމެނޭނީ

އިޝްތިހާރުގެ

ތެރޭގައެވެ.މީގެތެރޭގައި

ގަލަން،

ތަޅުދަނޑީގައި ލާއެއްޗެތި ،ސްޓޭޝަނަރީގެ ބާވަތްތައް ،ހެދުމާއި ،ގަހަނާ ،އަދި ކުޑައާއި ކުޅޭ އެއްޗެހި އަދި
ލ
މިނޫންވެސް މިފަދަ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިމެނޭނެއެވެ .މިފަދަ ބާވަތްތަކުގެ  3އެއްޗަށްވުރެ ގިނަނޫން އަދަދެއް ،އަމިއް ަ
ބޭނުމަކަށް ގެނެސް ،ގެންގުޅުމަކީ އިޝްތިހާރުކުރުން ކަމަކަށެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 .7ލިޔެ ޗާޕުކުރާ ނުވަތަ މީޑިއާގެ އެހެން ވަސީލަތަކުން ވިޔަސް ސިނގިރެޓް ނުވަތަ ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ލިބޭ
ގެއްލުންތައް މީހުންނަށް އަންގައިދީ ،އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި މެނުވީ
ފޓޯއެއް ނުވަތަ ލިޔުން ނުވަތަ ކުރެހުން ބޭނުންކުރުންވެސް ހިމެނޭނީ އިޝްތިހާރުގެ
ސިނގިރެޓާއި ،ދުންފަތާބެހޭ ޮ
ތެރޭގައެވެ .މިގޮތުން އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ޝާއިޢުކުރެވޭ ނުވަތަ ދެއްކޭ ފޮޓޯތަކުގައި ސިނގިރެޓް ނުވަތަ ދުންފަތުގެ
އިސްތިޢުމާލު ކުރުމާއި ،ސިނގިރެޓް ނުވަތަ ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ދެއްކުން ހިމެނޭނީވެސް އިޝްތިހާރުގެ ތެރޭގައެވެ.

 .8ލިޔެ ޗާޕުކުރާ ނުވަތަ މީޑިއާގެ އެހެން ވަސީލަތަކުން ވިޔަސް ސިނގިރެޓް ނުވަތަ ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ލިބޭ
ގެއްލުންތައް މީހުންނަށް އަންގައިދީ ،އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި މެނުވީ
ފޓޯއެއް ނުވަތަ ލިޔުން ނުވަތަ ކުރެހުން ބޭނުންކުރުންވެސް ހިމެނޭނީ އިޝްތިހާރުގެ
ސިނގިރެޓާއި ،ދުންފަތާބެހޭ ޮ
ތެރޭގައެވެ .މިގޮތުން އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ޝާއިޢުކުރެވޭ ނުވަތަ ދެއްކޭ ފޮޓޯތަކުގައި ސިނގިރެޓް ނުވަތަ ދުންފަތުގެ
އިސްތިޢުމާލު ކުރުމާއި ،ސިނގިރެޓް ނުވަތަ ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ދެއްކުން ހިމެނޭނީވެސް އިޝްތިހާރުގެ ތެރޭގައެވެ.

 .9އާންމުކޮށް ދެއްކުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބައިސްކޯފް ނުވަތަ މޫވީ ފިލްމުގައި ހިމެނޭ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ
މަންޒަރު ،އިޝްތިހާރުގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ.

 .10ސިނގިރެޓާއި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ އިތުރަށް އެނޫން ބާވަތްތަކުގެ މުދާވެސް އުފައްދައި ތައްޔާރުކުރާ ކުންފުންޏަކުން
ސ
ހަދައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބްރޭންޑް ގަލަން ،ޓައީޕިން .ކަމަރު ،ފޭރާން ،ގަހަނާ އަދި އެނޫން އެއްޗެހިވެ ް
ނ
ދުންފަތް އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ .މިސާލަކަށް ،ޑަންހިލް ކުންފުނިން އުފައްދާފައި ހުންނަ ގަލަ ް
ނުވަތަ ޓައީޕިން އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ އެއްޗެހި ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅުމާއި ،ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ނޫނެވެ.
ރ
ހަމައެކަނި ސިނގިރެޓް ނުވަތަ އެތަނެއްގެ ބާވަތްތައް އުފައްދައި ވިއްކާ ތަންތަނުން އެތަނުގެ ދުންފަތުގެ ވިޔަފާ ި
ކުރިއަރުވައި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެގޮތުން ހަދާފައި ހުންނަ މިފަދަ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހިމެނޭނީ އިޝްތިހާރުގެ ތެރޭގައެވެ.

 .11ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތް
ފވެއްޖެނަމަ ،އެ އިޝްތިހާރެއް ކުރި ފަރާތަކާމެދު އެކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،ތިރީގައިމިވާގޮތުގެމަތިން
މިގަވާއިދާ ޚިލާ ު
އވެ.
ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ެ
ހ 500/- .ރުފިޔާއާއި  000،5/-ރުފިޔާއާ ދޭތެރޭ އަދަދަކަށް ޖޫރިމަނާކުރުން.
ށ .މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން.
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