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  ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް     

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ       

  

 

 އުސޫލު ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އޮލިމްޕަސް ކުއްޔަށް

  ތަޢާރަފް
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ގައި ޕަރފޯމިންގ އާޓްސް ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން ރާއްޖޭގައި  1959މޭ  21އޮލިމްޕަހަކީ 

ހުޅުވުނު އެންމެ މުހިންމު ބިނާއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ދިގު މާޒީގެ އެންމެ ފުންނާބުއުސް ދިވެހި 

ވެ. މި އުސޫލަކީ އޮލިމްޕަހުގައި ފަންނުވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ހުށަހަޅާދީފައިވަނީވެސް އޮލިމްޕަހުގައެ

ދިވެހި ފިލްމާއި މިއުޒިކް އަދި ތަމްސީލު ޝޯތައް ބޭއްވުމަށާއި އެނޫންވެސް ފަންނުވެރިންގެ އެކިއެކި 

ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް އިން އޮލިމްޕަސް 

 ތުގެ އުސޫލެވެ. ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރެވޭނެ ގޮ

 މަޤްޞަދު

 

2. 

 

މި އުސޫލަކީ ފިލްމު ދެއްކުމަށާއި ޝޯ ބޭއްވުމަށާއި އަދި ފަންނުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި 

ވަކިއުޞޫލެއްގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި، ، ކަންކަމަށް އޮލިމްޕަހުގެ ހޯލް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި

 ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުސޫލެކެވެ. 

 މާނަކުރުން 

 

މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، "އޮލިމްޕަސް" ކަމަށް ބުނުމުން ނިސްބަތް ކުރެވެނީ އޮލިމްޕަސް ހޯލާއި  .3

ދި އެތަނުގައި އެކުލެވިގެންވާ އެންމެހައި ވަސީލަތްތަކެވެ. އަދި، "ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތް" ގޯތިތެރެ އަ

ނުވަތަ "ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނުމުން ނިސްބަތް ކުރެވެނީ، ވަކި ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި 

ތަ ބޭނުންހިފާ ފަރާތް އަގެއް ދައްކައިގެން ނުވަތަ އަގަކާނުލައި އޮލިމްޕަހުގެ ބޭނުންހިފަން އެދޭ ނުވަ
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ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި އެން.ސީ.އޭ ކަމަށް ބުނުމުން ނިސަބަތްކުރެވެނީ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ 

 .ފޯ ދި އާޓްސް އަށެވެ

ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުގެ 

 މަސްޢުލިއްޔަތު

ގެންދިޔުމުގައި ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުން ހަރަކާތެއް ހިންގުމުގައި އަދި ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް  )ހ( .4

 ނެއެވެ.ވާތަކެއްޗަށް ރައްކާތެރިވާން ވަސީލަތްތަކާއި  ގެ ޢިމާރާތާއިއޮލިމްޕަހު

ޝޯ އަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޖް ލައިޓް، ސްޕީކަރ/ޕީ.އޭ ސިސްޓަމް އަދި ލެޑް ޕެނަލް ފަދަ  )ށ(  

ތަންތަން އޮލިމްޕަހުގައި އެކަންކަމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ، އާލާތްތައް ބަހައްޓާ ހަރުކުރުމުގައި

އަދި ހަރުކޮށްފައިހުރި އެއްޗެއް  އެއްވެސް ތަނެއްގައި އެއްޗެއް ހަރުކުރުމާއި ޔަވައި އެހެންފި

 ނައްޓަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެއެއްޗެއް ނައްޓަންވާނީ އެން.ސީ.އޭ ގެ ހުއްދަލިބިގެން

ލިބިދާނެ  ގެއްލުންދަށުންނެވެ. އަދި އިމާރާތާއި ތަނުގެ މުދަލަށް އެން.ސީ.އޭ ގެ ބެލުމުގެ 

އޮލިމްޕަހުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން އެން.ސީ.އޭ ގެ ހުއްދަ  އެއްޗެއް އެއްވެސް ފަދަ

 ދަށުންނެވެ.އެން.ސީ.އޭ ގެ ބެލުމުގެ ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ކަމެއް ކުރަންވާނީ 

ެ ހަރަކާތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އ ،ގަޑިއިރު ތެރޭގައި )ސައުވީސް( 24ނިމޭތާ ހަރަކާތެއް  )ނ(  

، އުކާލަންޖެހޭ އެންމެހައި ތަކެތި ގެންގޮސް އަދި ކުނިފަދަސާމާނާއި އެންމެހައި  ގެނައި 

 ތަން ހުސްކޮށް ސާފު ކުރަންވާނެއެވެ.

މާރާތުގެ ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައި ޢިގައި ނުވަތަ ހޯލު އެއްވެސް އެއްޗެއްހަރަކާތްތަކަށް ގެންނަ  )ރ(  

 ާނެއެވެ.ހުރެގެން ނުވ

އޮލިމްޕަސް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުގެ އިހުމާލުން  )ބ(  

ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުން  ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުތަކެއްޗަށްވަސީލަތްތަކާއި  މާރާތާއިއި

 ޑިޕޮސިޓްގެ ދައްކަންޖެހޭނީ ގޮތުގައި ބަދަލުގެ އެން.ސީ.އޭ އަށް ދޭންވާނެއެވެ. ގެއްލުމުގެ

 މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވާ މިންވަރެވެ. ދައްކާފައިވާ ގޮތުގައި
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ހަރަކާތް ހިންގުމާއި 

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 

 ވަގުތު

ފިލްމު ސްކްރީންކުރުން ފިޔަވައި އޮލިމްޕަހުގައި ހަރަކާތެއް ހިންގަން ވާނީ ނުވަތަ  )ހ( .5

އާ ދެމެދު އެވެ.  12:00އާއި ރޭގަނޑު  8:00މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ ހެނދުނު 

 ނުވަތަ އެހެންވެސް ޝޯއެއްނަމަ ޝޯ ނިމެންދެނެވެ.  ނަމަވެސް ފިލްމު

ގައި  11:00ވަނަ ޝޯ ލަސްވެގެން ރޭގަނޑު  2ފިލްމު ޝޯ ދައްކާނަމަ  2ރޭގަނޑު  )ށ(  

  ފަށަންވާނެއެވެ.

 މިނިޓަށް މަސައްކަތް ނުވަތަ ހަރަކާތް މެދުކަނޑާލަން ވާނެއެވެ.  10ނަމާދު ވަގުތަށް  )ނ(  

އޮލިމްޕަސް ކުއްޔަށް 

 ދޫކުރުން

އޮލިމްޕަސް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމް އެން.ސީ.އޭ އަށް  )ހ( .6

 ،ރިކުއެސްޓު ކުރެއްވުމަށްފަހުހުށަހެޅުމުން ނުވަތަ އެން.ސީ.އޭ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް 

 ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުންނެވެ. 

އޮލިމްޕަސް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް  އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އޮލިމްޕަސް ލިބޭނެކަމުގައި  )ށ(  

 ާއަންގއެކަން އެފަރާތަށް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި)ދޭއް(  2ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ނަމަ،ވާ

 .އެގްރިމަންޓުގައި ސޮއި ކުރެވޭނެއެވެ

ރިސެޕްޝަނުން  ގެ އެން.ސީ.އޭއުސޫލު  ާއި އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމކުއްޔަށް ހިފަން  އޮލިމްޕަސް )ނ(  

އިން ލިބެންހުންނާނެއެވެ. އަދި އޮންލައިންކޮށް  www.nca.gov.mvއަދި ވެބްސައިޓް: 

 ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ރިކުއެސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. 

ހަރަކާތްތަކުގެ  

 ޝެޑިއުލް

އެން.ސީ.އޭ އިން އާންމުކުރާނެއެވެ. މިގޮތުން  ޝެޑިއުލްއޮލިމްޕަހުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ  .7

ބުނެވިދިޔަ ޝެޑިއުލްގެ މައުލޫމާތު އެން.ސީ.އޭ ގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ރިސެޕްޝަނުން ލިބެން 

 ހުންނާނެއެވެ.

http://www.nca.gov.mv/
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ފިލްމު އެޅުވުމަށް 

 ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

 

ފިލްމު  އެޅުވުމަށް އޮލިމްޕަސް ހޯލް ދޫކުރެވޭނީ ދުވާލަކު ދައްކަން ބޭނުންވާ ޝޯގެ އަދަދާއި  )ހ( .8

އެއްބަސްވުމުގައި ގަޑިތަކާއި މުއްދަތު އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް 

ސޮއި ކުރެވިގެންނެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޮލިމްޕަސް ހޯލު ހުސް ދަންފަޅިއެއްގައި 

ލިޔުމުން އެކަން ، ދައްކަމުންދާ ފިލްމުގެ ޝޯއެއް އިތުރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

އިތުރު އެއްބަސްވުމަކާއިނުލާ ޝޯގެ ފުރިހަމަ އަގު ދެއްކުމަށްފަހު  ހުށަހެޅުމުން، 

  އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

އެފިލްމެއް ޝޫޓުކުރުމަށް އެން.ސީ.އޭ އިން  ،ާއެކުއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމފިލްމު ދެއްކުމަށް  )ށ(  

 )ފިލްމުގެ ވެރިފަރާތް( ނުވަތަފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރ  ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއާއި

އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ  ފިލްމު ޑިސްޓްރިބިއުޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތުގެ

 ަޅަންވާނެއެވެ.ހުށަހ

ދުވަސް  2ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ފިލްމު އެޅުވުމުގެ ފިލްމު ދެއްކުމަށް އޮލިމްޕަސް  )ނ(  

ކުރިން ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން އިން ފިލްމު ކްލެސިފައިކޮށްފައިވާ ކަމުގެ 

ސެޓްފިކްޓްގެ ކޮޕީ އެން.ސީ.އޭ އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހަފްތާ ބަންދު ނުވަތަ އެހެންވެސް 

 ދިމާވާނަމަ ބަންދުވުމުގެކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކަކާއި 

ކުލި ދެއްކުމާއި  

 ރިފަންޑްބަލް ޑެޕޮސިޓް

ދިވެހި ފިލްމުނޫން އެހެނިހެން ހަރަކާތްތަކަށް އޮލިމްޕަސް ދޫކުރެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުލީގެ  )ހ( .9

ފައިސާއާއި ރިފަންޑްބަލް ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދެއްކުމާއިއެކު ކޮންޓްރެކްޓުގައި 

 ސޮއިކުރުމުންނެވެ. 

އަށްވާ ފައިސާ އާއި  50ދިވެހި ފިލްމު ދެއްކުމަށް އޮލިމްޕަސް ބުކް ކުރެވޭނީ ކުލީގެ % )ށ(  

ނޭޝަނަލް ) ތިންހާސް ރުފިޔާ(ގެ ޑެޕޮސިޓެއް  3000/-ރިފަންޑްބަލް ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި 

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުންނެވެ.، ައިދައްކސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް އަށް 
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) ތިންހާސް ރުފިޔާ( އަކީ މިއުސޫލުގެ  3000/-ޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ރިފަންޑްބަލް ޑިޕ )ނ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( ގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމާ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން  4

 ފަރާތަށް އެ ،ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ގޮތުގައި ޑިޕޮޒިޓްގެ ޚިލާފް ވެއްޖެނަމަ، ރިފަންޑްބަލް

 .ނުދެވޭނެއެވެ އަނބުރާ

ފައިސާ ދައްކާނީ  50ދިވެހި ފިލްމު ދެއްކުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ކުލީގެ ބާކީ % )ރ(  

ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ދުވަސްތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެދުވަހަކަށްވާ ކުލީގެފައިސާ އެދުވަހެއްގެ 

ގެ ކުރިން އެން.ސީ.އޭ އަށެވެ. ހަފްތާ ބަންދު ނުވަތަ އެހެންވެސް  1:30މެންދުރުފަހު 

މުގެ ކުރިއަށް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކަކާއި ދިމާވާނަމަ އެދުވަސްތަކުގެ ކުލި ބަންދުވު

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިފިލްމު ދެއްކުމަށް ކުއްޔަށްހިފާ މުއްދަތުގައި އެދުވަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ކުލި  )ބ(  

ގެ ޖޫރިމަނާ  20ީގެ %އެދުވަހުގެ ކުލި ދެން ބަލައިގަނެވޭނީ ކުލނުދައްކައިފިނަމަ 

 އިފިނަމަ،)ތިނެއް( ދުވަހު ފައިސާ ނުދައްކަ 3އާއިއެކުގައެވެ. ޖެހިޖެހިގެން 

އެދުވަހުންފެށިގެން އެގްރީމަންޓުގެ މުއްދަތުގެ ބާކީދުވަސްތައް ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ. 

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދެން ފިލްމު ދެއްކޭނީ އަލުން ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައަޅާ އައު 

 އެގްރިމަންޓެއްގެ ދަށުންނެވެ.

ދުރާލާ ބުކްކުރުމާއި 

 ކުންްއެޑްވާންސް ދެއ

 

 

އޮލިމްޕަސް ހޯލު ދުރާލާ ބުކްކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ބުކްކުރެވޭނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގެ  )ހ( .10

)އަށާރަ(  18ދެއްކުމަށްފަހު ގިނަވެގެން  50ކުލީގެ %، )ހައެއް( މަސްދުވަސް ކުރިއަށް 6

ގެ )އަށާރަ( ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށްނަމަ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ ކުލީ 18ދުވަހަށެވެ. 

( ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުއެވެ. އަދި މިގޮތުން ދައްކާ ފައިސާ ރީފަންޑު 100ޖުމްލަ )%

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.  
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 ނުދައްކައިވާ ފައިސާއެއް އެއްވެސް ދައްކަންޖެހޭ ގުޅިގެން ދޫކުރުމާ ކުއްޔަށް އޮލިމްޕަސް )ށ(  

 ދައްކައި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން އެ ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭނީ އޮލިމްޕަސް ފަރާތަކަށް

 .ޚަލާސްކުރުމުންނެވެ

 އޮލިމްޕްހުގެ ކުލި

 

މީގެ އިތުރުން ފިލްމު . ރުފިޔާ)ދެހާސް(  -/2,000ދިވެހި ފިލްމު ދެއްކުމަށް ޝޯ އަކަށް  )ހ( .11

 )ދެހާސް( 2000/-ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ސްޓޭޖު ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވާނަމަ ކުލީގެ އިތުރުން 

 ؛ ރުފިޔާ

 ؛ރުފިޔާ) ހަހާސް(  -/6,000ފިލްމު ދެއްކުމަށް ޝޯ އަކަށް  ފޮރިން )ށ(  

  ؛ރުފިޔާ)ފަސްހާސް(  -/5,000 އަކަށް ޝޯ ފެސްޓިވަލްބޭއްވުމަށް އަދި ޝޯ އެވޯޑް )ނ(  

 ؛ރުފިޔާ)ތިންހާސް(  3000/-ޝޯ އަކަށް ތަމްސީލު އަދި މިއުޒިކް  )ރ(  

 -/8,000ސެމިނާ އަދި ޕްރެސެންޓޭޝަންފަދަ ހަރަކާތްތަކަށް  ، ޖަލްސާއޮލިމްޕަސް ހޯލުގައި  )ބ(  

މީގެ އިތުރުން ސްޓޭޖު ސައުންޑު އަދި ލައިޓްސް ބޭނުންކުރާނަމަ  .ރުފިޔާ)އަށްހާސް( 

 ؛ހާސް( ރުފިޔާ )ފަންސަވީސް -/25,000ކުލީގެ އިތުރުން 

 ؛)އަށްހާސް(  ރުފިޔާ -/8,000އޮލިމްޕަސް ހޯލުގައި ސަރުކާރުން ބާއްވާ ޙަފްލާއަކަށް  )ޅ(  

އަދި މީގެއިތުރުން ސްޓޭޖު ސައުންޑު އަދި ލައިޓްސް ބޭނުންކުރާނަމަ ކުލީގެ އިތުރުން  )ކ(  

 .ހާސް( ރުފިޔާ )ފަންސަވީސް -/25,000
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އޮލިމްޕަސް ބެކްޔާޑުގައި މިއުޒިކު ޝޯ އަދި އެހެންވެސް އާޓްސް ދާއިރާގެ ޝޯތައް ބޭއްވުމަށް  )އ(  

 ާ؛)އެއްހާސް( ރުފިޔ -/1000ދުވާލާކު 

 -/6000އޮލިމްޕަސް ބެކްޔާޑުގައި އެހެނިހެން ކޯޕަރޭޓް އިވެންޓުތައް ބޭއްވުމަށް ދުވާލަކު  )ވ(  

 ؛)ހަހާސް( ރުފިޔާ

 ؛ރުފިޔާފަސްސަތޭކަ(   )ދެހާސް 2500/-އިވެންޓަށް ހޯލް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދުވާލަކަށް  )މ(  

އެންސީއޭއިން ހިންގާ ހަރަކާތް ތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެން.ސީ.އޭ އާއި ގުޅިގެން  )ފ(  

އޮލިމްޕަހުގައި ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށް އަގުނެގުމާއި ނުނެގުން މި އުސޫލުން ހުރަހެއް 

 ނާޅައެވެ. 

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ 

ށް އަނބުރާ ދުވަސްތަ

 ނެގުން

 

ދޫކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ނުވަތަ އޭގެ ތެރެއިން ދުވަސްތަކެއްގައި، ނުވަތަ އެ ކުއްޔަށް  .12

އޮލިމްޕަސް  ގުދުރަތީ ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން   ދުވަސްތަކުން ދުވަހެއްގައި

އޮލިމްޕަސް  ،ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމަކުން އެންގުމަށްފަހު ،ެ ހިނދެއްގައިބޭނުންވެއްޖ

ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެން.ސީ.އޭ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިޙާލަތުގައި އެހެން ތާރީޚެއްގައި އޮލިމްޕަސް 

މިފުރުސަތު ބޭނުންނޫންނަމަ ކެންސަލް ކުރެވޭ  ކުއްޔަށްހިފުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ.

ފައިސާ އަނބުރާ އެ ފަރާތަކަށް  50ދުވަސްތަކުގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ  %

 ލިބޭނެއެވެ.

އިތުރު ވިޔަފާރިއެއް 

 ކުރުން

ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުން އޮލިމްޕާހާއި އޮލިމްޕަސް ގޯތިތެރޭގައި އެއްވެސް އިތުރު ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރީގެ  .13

 މުޢާމަލާތެއް ކުރަންވާނީ އެން.ސީ.އޭ ގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބެގެންނެވެ. 
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ބަލައިގަތުމާއި ފައިސާ 

 ވަގުތު

އޮލިމްޕަހުގެ ކުލީގެ ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް އިންނެވެ. އަދި  .14

ން  9:00ގަޑިއަކީ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު ބަލައިގަންނަ ފައިސާ މި 

 .އާ ދެމެދުއެވެ  1:30މެންދުރުފަހު 

އޮލިމްޕަހުގައި  

 ރު ކުރުންއިޝްތިހާ

އޮލިމްޕަހުގައި އިޝްތިހާރު ކުރެވޭނީ އެން.ސީ.އޭ ގެ ބެލުމުގެދަށުން ތިރީގައި  )ހ( .15

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތާގައެވެ

 ؛އޮލިމްޕަސް މައި ގޭޓުގެ މަތި އިސްތިހާރު ހަރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖާގަ (1)   

 ؛މައި ގޭޓުގެ ދެ ފަރާތް (2)   

މައިގޭޓުގެ ހުޅަނގުން މަޖީދީމަގަށްވާގޮތަށް އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމަށް އޮލިމްޕަހުގެ  (3)   

 ؛ހަދާފައިވާޖާގަ

 ؛އޮލިމްޕަހުގެ ލޮބީގައި އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖާގަތައް (4)   

 ؛އޮލިމްޕަހުގެ ކޮރިޑޯތަކުގައި އިސްތިހާރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖާގަތައް (5)   

އިޝްތިހާރުގެ ގޮތުގައި އޮލިމްޕަހުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ދައްކާ ވީޑިއޯ ނުވަތަ  (6)   

ފޮޓޯ ހުންނަންވާނީ ހުރިހާ އުމުރުފުރާއަކަށް ބެލޭނެ ގޮތަށް، އެން.ބީ.ސީ އިން 

 ކްލެސިފައިކުރެވިފައެވެ.

އް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަންނޫން އެހެންތަނެއްގައި އިސްތިހާރެ )ށ(  

ބެހެއްޓުމާއި، ފިލްމު ޕްރިމިއަރ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސެޓްތައް ބަހައްޓަންވާނީ ލިޔުމުން 

 އެން.ސީ.އޭ ގެ ހުއްދަލިބިގެން އެން.ސީ.އޭ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. 
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އޮލިމްޕަހުގައި ބަހައްޓާ ހުރިހާ އިސްތިހާރެއްގައިވެސް އެވަގުތެއްގައި ދައްކާ ފިލްމާއި  )ނ(  

ދެންއަންނަންހުރި ފިލްމު އެނގޭނޭހެން "ދައްކަނީ" ނުވަތަ "އަންނަނީ" ދިވެހިބަހުން 

 ލިޔެފައިއޮންނަންވާނެއެވެ. ބޭނުންނަމަ އިނގިރޭސިބަހާއި ދެބަހުންވެސް ލިޔެވިދާނެއެވެ.

 ޓިކެޓް ކައުންޓަރުގެ ބިއްލޫރިޖަހާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި އެވަގުތު ޓިކެޓް ވިއްކަމުންދާ ފިލްމު )ރ(  

)އެކެއް( ޕޯސްޓަރ ހަރުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި  1ސައިޒުގެ  3ނުވަތަ އިވެންޓެއްގެ އޭ

 އިތުރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޓިކެޓް ކައުޓަރު ބިއްލޫރީގައި ހަރުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

)ސައްވިސް( ގަޑި  24އޮލިމްޕަސް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ މުއްދަތު ހަމަވާތާ ލަސްވެގެން  )ބ(  

ތެރޭގައި އިޝްތިހާރު ޕޯސްޓަރުތައް ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން އަނބުރާ ގެންދަވަން އިރުގެ 

 ވާނެއެވެ.

އޮލިމްޕަހުގައި އިސްތިހާރު ކުރެވޭނީ ފިލްމުގެ ނުވަތަ އެހަރަކާތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފާމުއްދަތުގެ  )ޅ(  

ނުންވާ އިތުރުން ޓިކެޓު ވިއްކަންފެށުމާއިއެކުއެވެ. އަދި ދުރާލާ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ބޭ

، )ތިނެއް( ހަފްތާކުރިން 3ފިލްމު ނުވަތަ އެކަމަކާ ގުޅޭ އިޝްތިހާރު ކުރެވޭނީ  ،ފަރާތަކުން

 އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖާގަތަކުގައެވެ.

ފިލްމު އިޝްތިހާރު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ސްޕޮންސަރ ފަދަ މަޢުލޫމާތު އިޝްތިހާރު  )ކ(  

 .ސީ.އޭ އާ ޙިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.ކަާމބެހޭ މަޢްލޫމާތު އެން ، ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިމަނާނަމަ

އޮލިމްޕަހުގައި ހިންގުން 

މަނާ ހަރަކާތްތަކާއި އެ 

ހަރަކާތްތަކާ 

ގުޅުވައިގެން ކުރުން 

 މަނާ ކަންކަން

އަދި ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި، އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ކަންކަމާއި ތަކެތި )ހ( .16

މުޖުތަމަޢުގެ ޢާންމު އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ކަންކަމާއި ތަކެތި ހިމެނޭ، ނުވަތަ 

އެއިން ކަމަކަށް ހިތްވަރުދޭ އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ނުވަތަ ތަސްވީރު ނުވަތަ އިޝާރަތް 

 ؛އެކުލެވޭ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް
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 ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް؛ )ށ(  

 .ހުއްދަނުކުރާ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ސަލާމަތީ ބާރުތައް )ނ(  

ލާ ޚިލާފްވާ ފަތާތްތަކަށް އޮލިމްޕަސް އަދި އެން.ސީ.އޭ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެއްވެސް ސޫއު މި .17 އުސޫލާ ޙިލާފުވުން

 ތަނެއް ކުއްޔަށް ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެން.ސީ.އޭ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި އުސޫލު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކުރާ ތާރީހުން މި  .18

 ފެށިގެންނެވެ.

 

              


