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ފިލްމާއި ފަންނުވެރި އުފެއްދުމުގައި ކްލެސިފިކޭޝަން ސެޓްފިކެޓާއި ޢުމުރުފުރައިގެ
ނިޝާން ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރަފް

.1

މަޤްޞަދު

.2

ޢުމުރުފުރައިގެ
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)ހ(

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

މިއީ

އުފައްދާ

ފަންނުވެރި

ފިލްމާއި

އުފެއްދުމުގައި ކްލެސިފިކޭޝަން ސެޓްފިކެޓާއި ޢުމުރުފުރައިގެ
ނިޝާން ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލް ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދެވެ.

)ށ(

މިޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ފިލްމާއި ފަންނުވެރި އުފެއްދުމުގައި
ސެޓްފިކެޓާއި

ކްލެސިފިކޭޝަން

ޢުމުރުފުރައިގެ

ނިޝާން

ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު" މިހެންނެވެ.
ފަންނުވެރި އުފެއްދުން ފެށުމުގެ ކުރިން ކްލެސިފިކޭޝަން

ސެޓްފިކެޓް

ޢުމުރުފުރައިގެ

ހިމެނުމާއި

ނިޝާން

ފަންނުވެރި
ޖެހުމުގެ

އުފެއްދުންތަކުގައި

ބޭނުމަކީ،

އެފަދަ

އމުންނަށް ހުށަހަޅަން ނެރެވޭއިރު ،އެއީ ކޮން
އުފެއްދުމެއް ޢާ ް
އެކަށީގެންވާ

ޢުމުރުފުރައަކަށް

މަޢުޟޫއަކަށް

ހެދިފައިވާ

އުފެއްދުމެއްކަން ދުރާލާ ކަނޑައަޅައި ،އެކަން އެންގުމެވެ.

ނިޝާން ޖެހުން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ
ފިލްމާއި

ފަންނުވެރި

އުފެއްދުންތަކުގައި

އެއުފެއްދުމެއް

ބަލަން އެކަށީގެންވާ ޢުމުރުފުރައިގެ ނިޝާން ފެންނަގޮތަށް

ހުންނަންވާނެއެވެ.
ޤަވާޢިދު ހިންގާ
ފަރާތް
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)ހ(

ރާއްޖޭގައި
1

ފިލްމާއި

ފަންނުވެރި

އުފެއްދުމުގައި

ސެޓްފިކެޓާއި

ކްލެސިފިކޭޝަން

ނިޝާން

ޢުމުރުފުރައިގެ

ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ހިންގާ ފަރާތަކީ ނެޝަނަލް ބިއުރޯ

އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން އެވެ.
)ށ(

އަތޮޅުތެރޭގައި މިމަސައްކަތް ކުރާނީ އެން.ބީ.ސީ އިން
ފަރާތަކުން

ކަނޑައަޅާ

ދަށުންނެވެ.

ގެންގުޅޭ އުޞޫލު
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ސީޑީކަވަރުގައާއި
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)ހ(

އިން

އެން.ބީ.ސީ

ކޮންމެ

ދޫކުރާ

ފިލްމެއް ނުވަތަ ފަންނުވެރި އުފެއްދުމުގައި އެއުފެއްދުމެއް

ދަރަޖަ

ކޮށްފައިވާ

)ށ(

ނިޝާން

ޖަހާނީ

)ނ(

ކަވަރު ނެތް ފިލްމެއްނަމަ ނިޝާން ޖަހާނީ ސީޑީގައި ނުވަތަ

ޖަހާނެއެވެ.

ކަނުގައެވެ.

ޢުމުރުފުރާ

ފިލްމުގެ

އެނގޭނެ

ކަވަރުގެ

ނިޝާނެއް

ވައަތު

ފަހަތުގެ

އެކަމަށް ހަދާފައިވާ ކަވަރެއްގައެވެ .ސީޑީގައި ނިޝާން

ޖަހާނީ

ތަޞްވީރެއް

ތަނެއްގައެވެ.

ސީޑީގެ ބޭރުގައި

އެން.ބީ.ސީގެ

ކްލެސިފައިކޮށްފައި

އިރުޝާދުގެ

މުޙިންމު

ނުވަތަ

ލިއުމެއް

ނެތް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑުޕްލިކޭޓްކުރާ ސީޑީ އަދި ޑީވީޑީ ފިލްތަކުގެ

ބޭރުގައާއި

ޗާޕުކުރުން

ޢުމުރުފުރާ

މަތިންނެވެ.
)ހ(

އެފިލްމަކީ

ކަވަރުގައި،

ނިޝާން

ފިލްމަކަށްވުން

ޗާޕު

އެފިލްމެއް
ކުރާނީ

އެން.ބީ.ސީ.އިން
އަދި

ޗާޕުކުރާ

ދަރަޖަކޮށްފައިވާ

އަންނަނިވި

ދަރަޖަ

ނިޝާނަކީ

ކޮށްފައިވާ

އެފިލްމަކަށް

ދީފައިވާ ޢުމުރުފުރައިގެ ނިޝާން ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ.
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ގޮތުގެ

)ށ(

އެފިލްމެއްގައި

އެން.ބީ.ސީ.އިން

ހަމަޖައްސާފައިވާ

އުނިކުރަން

ބައިތައް

ފިލްމަކަށްވާންވާނެއެވެ.

އުނިކޮށްފައިވާ

)ނ(

ޢުމުރުފުރައިގެ ނިޝާން ޗާޕުކުރަންވާނީ ނިޝާންގެ އަޞްލު

)ރ(

ކަވަރެއް

ނުވަތަ

ސީޑީއެއްނަމަ

އަދި

ކަޅާހުދުން

ޗާޕުކުރާނަމަ

ސައިޒަށް  2×2ސެންޓިމީޓަރުގެ ބޮޑުމިނަށެވެ.
ކުލަކޮށް

ޗާޕުކުރާ

ޢުމުރުފުރައިގެ

ގެނެސްފައި

ނިޝާންގެ

ނުވުން.

އެއްވެސް

ކުލައަށް

ގްރޭސްކޭލްކޮށް ޗާޕު ކުރަންވާނެއެވެ.
ކްލެސިފިކޭޝަން
ސެޓްފިކެޓް
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ފެންނަގޮތަށް ހެދުން

ފިލްމާއި ފަންނުވެރި އުފެއްދުމުގައި ޢުމުރުފުރައިގެ ނިޝާން

ޖެހުމުގެ އިތުރުން އެ އުފެއްދުމެއް
ކަލަބަރ

ދެއްކުމަށްފަހު

އެއުފެއްދުމެއްގެ

ދައްކަންވާނެއެވެ.

ކްލެސިފިކޭޝަން
ސެޓްފިކެޓް ދައްކަން

.8

ފެށުން

ކްލެސިފިކޭޝަން
ސެޓްފިކެޓް
ގެއްލިފައިވާ
ފަރާތްތަކުން
ކަންކުރަންވީގޮތް

މިޤަވާޢިދަށް

5

ފެށުމުގެ

ސިކުންތު

ކްލެސިފިކޭޝަން

ޢަމަލުކުރަންފަށާ

މަސްދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

އުފެއްދުމެއްގެ

ވެރިފަރާތަށް

ތާރީޚުން

ކެލެސިފިކޭޝަން

ފެންނަގޮތަށް ރެކޯޑުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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ބަދަލެއް

ދޫކޮށްފައިވާ

ކުރިން،

ވަންދެން
ސެޓްފިކެޓް

ފެށިގެން

3

ސެޓްފިކެޓް

ސެޓްފިކެޓް

ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެއުފެއްދުމެއް ދޫކުރި ދުވަސްވަރު

ސެޓްފިކެޓެއް ދޫކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ފިލްމު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް
އެން.ބީ.ސީ.އިން ސެޓްފިކެޓެއް ޤަވާޢިދުން ކަންތައްތައް
ބެލުމަށްފަހު ހަދައިދޭނެއެވެ.
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