c

ކޭބަލް ޓީވީ ޗެނަލް ކްލެސިފައިކުރުމުގެ ޤަވާއިދު
ތަޢާރަފް

.1

މަޤްޞަދު

.2

މަސޫލިއްޔަތު އުފުލާ

.3

)ހ(

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދައްކާ ކޭބަލް ޓީވީ ޗެނަލް

)ށ(

މިޤަވާޢިދަށް

ޗެނަލް

)ހ(

ޗެނަލްތަކަށް ގިންތި ކަނޑައެޅުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އެފަދަ

ކްލެސިފައިކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދެވެ.
ކިޔާނީ،

"ކޭބަލް

ޓީވީ

ކްލެސިފައިކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު" މިހެންނެވެ.

ޗެނަލެއްގެ އުފެއްދުން އާންމުންނަށް ހުށަހަޅާއިރު އެއީ
ކޮން

އުމުރުފުރައަށް

އެކަށީގެންވާ

މައުލޫއަކަށް

ހެދިފައިވާ އުފެއްދުމެއްކަން ދުރާލާ ކަނޑައަޅާ އެކަން
އެންގުމެވެ.

)ށ(

ފަރާތް

ޗެނަލްތަކުން

އުފެއްދުންތައް

ދައްކާ

އުމުރުފުރައިގެ މީހުންނަށް ދެއްކުން.
ކުޑަކުދިންނަށް

ޗެނަލްތަކުން

ދައްކާ

އެކަށީގެންވާ

އުފެއްދުންތައް

ދެއްކުމާއި އެފަދަ އުފެއްދުން ކުޑަކުދިން ބެލުމާއި

އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި
ނުދިނުމުގެ

ނމާ
ޒި ް

މައިންބަފައިންނާއި

އުފުލާނީ

އެކުދިންގެ

ބެލެނިވެރިންނާއި

އެކުދިންނާއި

އެކުގައިއުޅޭ ބޮޑެތިމީހުންނެވެ.

1

ދަރަޖަކުރުމަށް
ބޭނުންކުރާ

.4

ދައްކާ

ޗެނަލްތަކުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އުފެއްދުން

ދައްކާނީ ) 6ހަ( އުމުރުފުރައަކަށް ބަހާލައިގެން އެއިން

މިންގަނޑުތައް

ކޮންމެ އުފުރުފުރައަކަށް ކުލައެއް ދީގެންނެވެ.

ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކަށް ހުއްދަނަމަ  Gއަކުރަކާއިއެކު

)ހ(

މަޑު ފެހިކުލަ.
ބެލެނިވެރިންގެ

)ށ(

އިރުޝާދުގެ

ދަށުންނަމަ

އަކުރަކާއެކު ގަދަ ފެހިކުލަ.

PG

)ނ(

ބާރައަހަރުން މައްޗަށް ކަމުދާ އުފެއްދުންތަކަށް 12+

)ރ(

ފަނަރަ އަހަރުން މައްޗަށް ކަމުދާ އުފެއްދުންތަކަށް

)ބ(

އަށާރަ އަހަރުން މައްޗަށް ކަމުދާ އުފެއްދުންތަކަށް

)ޅ(

އަށާރަ އަހަރުން މަތި އާރު ނަމަ  18+Rއާއިއެކު

އާއިއެކު މަޑުނޫކުލަ.

 15+އާއިއެކު ރީނދޫ ކުލަ.

 18+އާއިއެކު ރަތްކުލަ.

ކަޅާއި ރަތް ކުލަ.

އުފެއްދުންތަކުން
އުނިކުރަންޖެހޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ އެއްވެސް

.5

ފަރާތަކުން

ބައިތައް

ތިރީގައި

ނުވާނެއެވެ.

)ހ(

ފޮނުވާ

ޗެނަލްތަކުގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އުފެއްދުންތަކުގައި

ބައިތައް

ދައްކައިގެން

އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު

އަސާސީއާއި ޤާނޫނަކުން މަނާކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް.

2

އިސްލާމްދީން ފިޔަވާ އެހެން ދީނެއް ކުރިއެރުވުމަށް

)ށ(

ހިތްވަރުދޭ އެއްވެސް އުފެއްދުމެއް؛ ނުވަތަ ދީނީގޮތުން

ޚިލާފް އުފެދޭ އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ ދީނީ ގޮތުން ހައްދު
ފަހަނާއަޅާފައިވާ ޚިޔާލު ކަމުގައި ބެލެވޭ އުފެއްދުމެއް.

)ނ(

ކާޑުގެ

އޮރިޔާން

މާނާގައި

އުފެއްދުމާއި،

ހިމެނޭ

ޖިންސީ ގުޅުން ސިފަވާ މަންޒަރާއި އަޑު ހިމެނޭ
އެއްވެސް އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަންތައް

ސިފަވާ މަންޒަރާއި އަޑު އަދި ގުޅުން ހިންގުމަށްޓަކައި
ޖިންސީ ގުނަވަން ސިފަކޮށްދޭ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ
އެއްޗެހީގެ މަންޒަރާއި އެފަދަ މަންޒަރު ސިފަވާ އަޑު

ހިމެނޭ އެއްވެސް އުފެއްދުމެއް.
ޖިންސީ

)ރ(

ހަރަކާތަކަށް

ނުވަތަ

ނުވަތަ

އަމަލުތަކަށް

ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަށް މީހުން ޝައުގުވެރިކުރުމުގެ

ބޭނުމުގައި ،ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކާއި މަންޒަރުތަކާއި

ކުރެހުންތަކާއި

އޯޑިއޯ

ނުވަތަ

ނަގާފައިވާ

އުފެއްދުމެއް.
ރަސޫލް

)ބ(

ނުވަތަ

ފޮޓޯއާއި

ވީޑިއޯ

ބޭކަލަކުކަމަށް

ނުވަތަ

ނުވަތަ

ޚުލަފާއުއްރަޝިދޫންގެ

ޗެނަލްތަކަށް
ދެވިފައިވާ ދަރަޖައަށް

ޗެނަލްތަކަށް

ދެވިފައިވާ

މިބިއުރޯގެ

އިރުޝާދުގެ

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ

އާންމުން
ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

އެފަދައެއްވެސް

ނަބީބޭކަލަކުކަމަށް
ބޭކަލަކުކަމަށް

ދައްކާ މަންޒަރާއި އަޑު.

.6

އުފައްދާފައިވާ

ބުނެ

ދަރަޖައަށް

އާންމުން

ދަށުން

ކޭބަލް

މަސްއޫލިއްޔަތު

އުފުލާނީ

އޮޕަރޭޓަރުންނެވެ .އަދި ޗެނަލް އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ

ގޮތުން

ކޭބަލް

އުފެއްދުމުގައި
3

އޮޕަރޭޓަރުން

އެޗެނަލަކަށް

އުފައްދާ

ދެވިފައިވާ

ހުރިހާ

ދަރަޖައިގެ

ނިޝާނާއި އެދަރަޖައިގެ މައުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 18+Rއަށް
ދަރަޖަކުރެވޭ

.7

އަށް

18+R

ދަރަޖަކުރެވޭ

ދޫކުރަންވާނީ

އާންމުކުރަންވީގޮތް

ޕޭރަންޓަލް

ބޭނުންކޮށްގެން

ވަސީލަތެއް

ލޮކެއް

ޗެނަލް

.8

ނުވަތަ

ކޮންޓްރޯލް

އުސޫލަކުންނެވެ.

ކްލެސިފައިކުރުމަށް

ޗެނަލެއް

ބޮކޭއެއްގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ .މިފަދަ ޗެނަލެއް

ޗެނަލްތައް

ޗެނަލް

އެއްވެސް

ކޭބަލް

ކްލެސިފައިކުރުމަށް

އަމަލްކުރަންވީ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އަމަލްކުރަންވީ ގޮތް

)ހ(

އެފަދަ

ކުރެވޭ

އޮޕަރޭޓަރުން

ކޭބަލް ޓީވީ އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތުގެ ލައިނެއް މިބިއުރޯގެ

ކްލެސިފިކޭޝަން ކޮޓަރިއެއް ޑީކޯޑަރަކާއެކު ލައިދިނުން.
ކޭބަލް

މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނީ
ފަރާތުންނެވެ.

)ށ(

ޓީވީ

އޮޕަރޭޓްކުރާ

ކްލެސިފައިކުރަން ބޭނުންވާ ޗެނަލަށް އެދި މިބިއުރޯއިން

ދޫކުރާ ކޭބަލް ޓީވީ ކްލެސިފައިކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު މިބިއުރޯއަށް ހުށަހަޅުން.

ޗެނަލް
ކްލެސިފައިކުރުމަށް

މިބިއުރޯއުން

.9

ގޮތަށެވެ.

ނަގާ މުއްދަތު

މިހާރު

)ހ(

ޗެނަލް

ކޭބަލް

ކްލެސިފައިކުރަނީ

އޮޕަރޭޓަރުން

އަންނަނިވި

އާންމުކޮށް

ދޫކުރާ

ޗެނަލްތަކުގެ އިތުރުން އަލަށް ހިމަނުއްވާ ޗެނަލެއްނަމަ،

އެޗެނަލެއް މިބިއުރޯއިން ހަތަރު ދުވަސް ވަންދެން
ރެކޯޑްކުރާނެއެވެ.

އަދި

އެއަށްފަހު

އެޗެނަލެއްގެ

ކޮންޓެންޓް ތިން ދުވަސް ވަންދެން ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

ހުރިހާ
އުމުރުފުރައަކަށް

4

ހުއްދަ ދަރަޖަ

G

ބެލެނިވެރިއެއްގެ
އިރުޝާދުގެ ދަށުން

PG

ހުއްދަ ދަރަޖަ

ބާރައަހަރުން މައްޗަށް
ހުއްދަ ދަރަޖަ

12+

ފަނަރައަހަރުން
މައްޗަށް ހުއްދަ

15+

ދަރަޖަ

އަށާރަ އަހަރުން
މައްޗަށް ހުއްދަ

18+

ދަރަޖަ
އަށާރަ އަހަރުން މަތި
އާރު އަށް ހުއްދަ

R

ދަރަޖަ

5

18+

