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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އަންގާރަ  :  2018 ޖަނަވަރީ 30 – 1439 ޖުމާދަލްއޫލާ 13ތާރީޚު 3އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

  ކުރުމުގެ ަގާވއިދު  ރަޖިސްޓަރީޫނސް މަޖައްލާއާިއ މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި 
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

  ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ރަޖިސްޓަރީނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި 

   

ވަނަ މާއްދާގެ  1 މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު" ގެ "ނޫސް  78/47މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .1  ތަޢާރަފު 
  .ލެވިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެދަށުން އެކުލަވައި 

  
"ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ  78/47މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)   

"ގެ ދަށުން ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި  ޝާއިުޢ ކޮށް ރަޖިސްޓަރީޤާނޫނު
  ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.

  
" ރަޖިސްޓަރީމި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ "ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި   .2  ނަން  ކުރުމުގެ ގަވާއިދު

  އެވެ.
  

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ (ހ)  .3  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން
  ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

  
ކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ކުރިން ޢަމަލު ކުރަމުން ދިޔަ، "ނޫްސ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު (ށ)    

" ބާޠިލުވީއެވެ.ތަކެތި ޝާއިޢުކުރުމާ ފަދަ މަޖައްލާ   ބެހޭ ގަވާއިދު
  

ނޫސް ަމޖައްލާ 
  ކުރުން ރަޖިސްޓަރީ

(އަތުން އެއްވެސް ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ، ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި (ހ)  .4
)، ފޮޓޯކޮޕީ ހަދައިގެން، ޗާުޕކޮށްގެން، ލިޔެގެން ޝާއިޢު ކުރަންވާނީ  އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް

. މީގެ ތެރޭގައި ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތަކުން  ރަޖިސްޓަރީމިނިސްޓްރީގައި  ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ
  . ޝާއިޢުކޮށް ކިޔެވުމާ ބެހޭގޮތުން ނެރެ އެތަންތާނގައި ގެންގުޅޭ މިފަދަ ތަކެއްޗެއް ނުހިމެނެއެވެ

  
ނޑައަޅާ އިދާރާގައި (ށ)      ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި ޝާއިޢުކުރުމަށް ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ( 2011/9ނޫހެއްގެ ނަން ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެ
) އާ ޤާނޫ .  ނު   އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހިބަހުން ޢާންމުކޮށް ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ
  

ކަމެއް ފާހަގަ ުކރުމުގެ ގޮތުން ލުއިފޮތެއް ނުވަތަ  ވަކި މުނާސަބަތަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަކި (ނ)    
ދަދެއް ޝާއިޢުކޮށް ނެރޭނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެފަދަ ތަކެތި އައަތްމަތީފޮތެއްގެ އެންމެ 
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  ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީ
  

އެދޭ ކޮށްދެވޭނީ، އެކަމަށް ރަޖިސްޓަރީނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި  (ރ)    
  ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

  
އި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި އާނޫސް މަޖައްލާ ،ަގއިވާ 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )1(      

  ؛ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުރަޖިސްޓަރީ
  

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަްށ ) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ 1މި މާއްދާގެ ( )2(      
  ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް.އެ ފޯމު

  
ނޑައެޅޭ ވަކި  ރަޖިސްޓަރީނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި  (ބ)     ކޮށްދެވޭނީ، ކަ

  މުއްދަތު ތަކެއްގައި ސިލްސިލާކޮށް ނެރުމަށެވެ.
                                                           

ނޫސް ަމޖައްލާތަކަށް 
މިނޫންވެސް ނުވަތަ 

 ަނން މިފަދަ ތަކެއްޗަށް
  ކިޔުން 

ކިޔަންވާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް  ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެއްޗަށް ނަން (ހ)  .5
 .   ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުއެވެ

  
ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހަޅާ ނަމަކީ، ރާއްޖޭގައި  )1(    

ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ އެއްޗަކަށް ރަޖިސްޓަރީ
  ކިޔާ ނަމެއް ކަމުގައި ނުވުން؛

  
ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހަޅާ ނަމަކީ، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މިހާރު ނެރެވެމުންދާ، ނުވަތަ  )2(      

ކުރިން ނެރެފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ އެއްޗަކަށް ކިޔާ ނަމަކަށް 
 .   ނުވުން

  
ނޫސް މަޖައްލާއަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެއްޗަށް ކިޔުމަށްޓަކައި، ރަޖިސްޓަީރ  )3(      

ނޑުތަކަށް ފެތޭ ގަކުރަން ހުށަހަޅާ ނަމަކީ، މުޖުތަމަޢު  ބޫލުކުރާ އަޚުލާޤީ މިންގަ
 .   ނަމަކަށްވާންވާނެއެވެ

  
އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައި ވަނަ ނަންބަރުގައި  1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ށ)    

ނަން  ނަމެއް، އެ ކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ެއއްޗަކަށް ކިޔާރަޖިސްޓަރީ
އެ ނޫސް  ،ކޮށްދެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ކޮށް  ރަޖިސްޓަރީ

ދުވަްސ (ހައެއް) މަސް 6އްޗެއް އުވާލިތާ އެ  އެނޫންވެސް އެފަދަމަޖައްލާއެއް ނުވަތަ 
 . ކޮށްފައިވާ ނޫހެއްގެ މަސްއޫލުވެރިކަން އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރާ ރަޖިސްޓަރީފަހުންނެވެ

  މި އުސޫލުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ގައިލަތުހާ
  

ކިޔާ ނަމެއް،  ފަދަ ތަނަކަށް ނުވަތަ ގޯއްޗަކްަށކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓަރީރާއްޖޭގައި  (ނ)    
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ނޫސް މަޖައްލާއެއްގެ ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ ެއއްޗެއްގެ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި 
  ކޮށްދެވޭނީ، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އެ ގޯއްޗެއްގެ ވެރި ފަރާތަށެވެ. ރަޖިސްޓަރީ

  
ގަވާއިދުގެ މަޤްަޞުދ  މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މި (ރ)    

 ،ލުކުރުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ ޝަޢާއިރުތަކާއި ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ތަންތަނަށް ކިޔާ ނަންހާސި
ނޫސް މަޖައްލާތަކަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެއްޗަށް ކިޔާ ނަމުގެ ގޮތުގައި 

  ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނުދެވޭނެއެވެ.
  

ނޫސް ަމޖައްލާ ނުވަަތ 
މިނޫންވެސް މިފަދަ 

ކޮށްދެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ތަކެތި
  ބައިތައް

ކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން  ރަޖިސްޓަރީނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި   .6
  ބައެއްގައެވެ.

  
: ދުވަހު ނޫހަކީ، ޚަބަރާއި، މަޒުމޫނާއި، ރިޕޯޓާއި، ޚިޔާލު ފަދަ ތަފާތު ލިޔުންތަކާއި  (ހ)   ދުވަހު ނޫސް

(އެކެއް) ފަހަރު ޕްރިންޓް މީޑިއާ ނުވަަތ  1އިޝްތިހާރު ހިމެނޭގޮތަށް ދުވާލަކު  ނާއިއިޢުލާ
  އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޝާއިޢު ކުރާ ތަކެއްޗެވެ.

  
: ހަފްތާ ނޫހަކީ، ޚަބަ (ށ)      ތަފާތު ލިޔުންތަކާއިޚިޔާލު ފަދަ  ،ރާއި، މަޒުމޫނާއި، ރިޕޯޓާއި ހަފްތާ ނޫސް

(އެކެއް) ފަހަރު ޕްރިންޓް މީޑިއާ ނުވަތަ  1ތާއަކު ހިމެނޭގޮތަށް ހަފު އިޝްތިހާރު ނާއި،އިޢުލާ
  އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޝާއިޢު ކުރާ ތަކެއްޗެވެ.

  
: މަޖައްލާއަކީ ޚަބަރާއި، ރިޕޯޓާއި، ތަފާތު މަ (ނ)     ތަފާތު މީހުން ލިޔެފައި ހުންނަ  ،ޟޫއަށް އުމަޖައްލާ

ށާއި، ކުރެހުމާއި، ފޮޓޯ ހިމެނޭ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަ ،ފަދަ ލިޔުމާއި މަޒުމޫނާއި ވާހަކަ
ނުަވތަ  ރު ނޫންގޮތަށް ޕްރިންޓް މީޑިއާ(އެކެއް) ފަހަ 1ފިލުވުަމށްޓަކައި ދުވާލަކު މުނިފޫހި

. މަޖައްލާގެ ތެރޭގައި ހަފުއިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޝާއިޢު ކުރާ ތަކެ ތާ އްޗެވެ
  އަހަރީ މަޖައްލާ ހިމެނެއެވެ. މަޖައްލާ، މަހު މަޖައްލާ އަދި

  
: ޖާނަލްއަކީ ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭ ޢިލްމީ މަ (ރ)     ެގ ލޫމާތު އާންމު ކުރުމުގެ ގޮތުން ޢިލްމުވެރިންޢު ޖާނަލް

. މިފަދަ ލިޔުންތައް ހިމެނޭގޮތަށް ޗާޕު ލިޔުންތަކަކީ ތަކެތީގައި ޝާއިޢުކުރާ ކުރާ ތަކެއްޗެވެ
  ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. ލިޔުންތައްކޮށް ފާސްކުރެވިފައިވާ މާގުޅޭ ދާއިރާތަކުން ކުރިން ޗެކު ކަ
  

: ކޮމިކް މަޖައްލާއަކީ މުނިފޫހިފިލުވުމުެގ މަޤްޞަދުގައި ކުރެހުން ނުވަތަ ފޮޓޯއިން ވާހަކަ  (ބ)     ކޮމިކް
ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް  ހަޅައިދިނުމަށް ޕްރިންޓް މީޑިއާނުވަތަ ޖޯކް ހުށަ

  ތަކެއްޗެވެ. ޝާއިޢުކުރާ
  

: ބްލޮގްއަކީ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތާއި ޚިޔާލު ހާމަކޮށް، ފެތުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޓްރޯނިކް  (ޅ)     ބްލޮގް
  މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ބްލޮގްތަކެވެ.

  
އޮންލައިން ނޫސް މަޖައްލާ ނުވަތަ މި ނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި: މިއީ އިންޓަރނެޓް  (ކ)    
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  ޝާއިޢުކުރާ އޮންލައިން ނޫސް މަޖައްލާ ނުވަތަ މި ނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެއްޗެވެ.މެދުވެރިކޮށް 
  

ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ އެއްޗެއްގެ މަސްއޫލުވެރިޔަކު ކަމުގައި  ގެނޫސް މަޖައްލާއެއް (ހ)  .7  މަސްއޫލުވެރިޔާ 
  ވެ.ކެނުވަތަ ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެ ހެއްކޮށްދެވޭނީ ވަކި މީ ރަޖިސްޓަރީ

  
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ނޫސް މަޖައްލާއެއްގެ ނުވަތަ މިނޫންވެސް  (ށ)    

ކުރަނީ ޤާނޫނީ ވަިކ  ރަޖިސްޓަރީމިފަދަ އެއްޗެއްގެ މަސްއޫލުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި 
ލަުތގައި އެ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ ފަރާތުން މަސްއޫލުވާނެ ތަބީޢީ ހާޝަޚްޞެއްނަމަ، އެފަދަ 

ނޑަ    އަޅަންޖެހޭނެއެވެ.ފަރާތެއް ކަ
  

ނޫސް މަޖައްލާއެއްގެ ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ އެއްޗެއްގެ މަސްއޫލުވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި  (ނ)    
ކޮށްދެވޭނީ އެތަނެއްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނޫސް ރަޖިސްޓަރީޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް 

  ހިމެނިފައިވާނަމައެވެ.މަޖައްލާ ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި  ޝާއިޢުކުރުން 
  

މަސްއޫލުވެރިޔާގެ 
  ޝަރުޠުތައް

 ކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންނެވެ. ރަޖިސްޓަރީމަސްއޫލުވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި   .8
  

) އަހަރު ފުރިފައިވުން 25މުރުން އު (ހ)    ؛(ފަންސަވީސް
  

 ؛ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުންދިވެހި (ށ)    
  

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުހިންގުުމެގ  (ނ)     ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަ
 ސާބިތުވެފައި ނުވުން؛  ކުށް
  

ނޫން ކުށެއް ކުރިކަން  މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި، އެ (ރ)    
ނޑައެޅުނު  ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ، އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ ނުވަތަ އެ ޙުކުމުން ކަ

) އަހަރުދުވަސް  5އަދަބު މަޢާފުކުރެވުނުތާ   ؛ވެފައިވުން(ފަހެއް
  

  ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހެއް ކަމަށްވުން. (ބ)    
  

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސް  ،ނޫސް މަޖައްލާއެއް ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ އެއްޗެއް ޝާއިޢުކުރާނަމަ  .9  އެޑިޓަރު
ފަަދ އެއްޗެއްގެ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި މިނޫންވެސް މިނުވަތަ  ގެމަޖައްލާއެއް

.  ރަޖިސްޓަރީމިނިސްޓްރީގައި    ކޮށްފައިވާ އެޑިޓަރެއް ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ
  

ނޫސް ނުވަތަ މަޖައްާލގެ 
  އެޑިޓަރުގެ ޝަރުޠުތައް

ކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް  ރަޖިސްޓަރީނޫސް ނުވަތަ މަޖައްލާއެއްގެ އެޑިޓަރު ކަމުގައި  .10
  .   ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެކެވެ

  
) އަހަރު ފުރިފައިވުން؛ 25މުރުން އު (ހ)       (ފަންސަވީސް
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  ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން؛ދިވެހި (ށ)    
  

ލުކޮށްފައިވުމާއެުކ ހާސިނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ޑިގްރީއެއް  (ނ)    
) އަހަރު 5ނޫހެއްގައި  ކޮށްގެން ޝާއިޢުކުރާރަޖިސްޓަރީމިނިސްޓްރީގައި  ދުވަހު (ފަހެއް

  ؛މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން
  

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ  (ރ)     ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަ
  ކުޑަކުދިންނާބެހުމުގެ އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތުވެފައި ނުވުން.

  
(އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަމުގެ  2016/15ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ބ)    

) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ސާބިތުވެފައި ނުވުން.  ޤާނޫނު
  

) ގެ ދަށުން ކުށެއް  2011/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ޅ)     (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ާޤނޫނު
ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އެ ކުށެއް ސާބިތުވެ ކުށުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުމަށްފަހު ނުވަތަ އެ 

) އަހަރު  5 ކުށުގެ އަދަބު މާފުކޮށްދެވުނުތާ  ދުވަސް ފާއިތުވެފައިވުން.(ފަހެއް
  

ޖާނަލްގެ އެޑިޓަރުގެ 
  ޝަރުޠުތައް

.  ރަޖިސްޓަރީޖާނަލްއެއްގެ އެޑިޓަރު ކަމުގައި  .11 ކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ މީެހކެވެ
  

) އަހަރު ފުރިފައިވުން؛ 25މުރުން އު (ހ)       (ފަންސަވީސް
  

  ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން؛ދިވެހި (ށ)    
  

)  5އިރާއެއްގައި އެ ދާ ،ލުކޮށްފައިވުމާއެކުހާސިދާއިރާއަކުން ޑިގްރީއެއް  ެނރެވޭ ޖާނަލް  (ނ)     (ފަހެއް
  ؛ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވުންއަހަރު
  

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ނުވަތަ  (ރ)     ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަ
  ކުޑަކުދިންނާބެހުމުގެ އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތުވެފައި ނުވުން.

  
(އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަމުގެ  2016/15ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ބ)    

) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ސާބިތުވެފައި ނުވުން.   ޤާނޫނު
  

(މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުށެއް ސާބިތުވެ  2011/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ޅ)    
)  5 ކުށުގެ އަދަބު މާފުކޮށްދެވުނުތާ ކުށުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުމަށްފަހު ނުވަތަ އެ  (ފަހެއް

  ދުވަސް ފާއިތުވެފައިވުން.އަހަރު
  

ކޮމިކްގެ އެޑިޓަރުގެ 
  ޝަރުޠުތައް

.   ރަޖިސްޓަރީކޮމިކްގެ އެޑިޓަރު ކަމުގައި  .12   ކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެކެވެ
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) އަހަރު  25މުރުން އު (ހ)       ފުރިފައިވުން؛(ފަންސަވީސް
  

  ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން؛ދިވެހި (ށ)    
  

)  5ދާއިރާއެއްގައި  ގެގްރެފިކްސް ނުވަތަ ޕްރޮޑިއުސިންގ (ނ)     ދުވަުހ އަހަރު(ފަހެއް
  ؛މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން

  
ނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ނުވަތަ  (ރ)     ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަ

  ކުޑަކުދިންނާބެހުމުގެ އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތުވެފައި ނުވުން.
  

(އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަމުގެ  2016/15ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ބ)    
) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ސާބިތުވެފައި ނުވުން.   ޤާނޫނު

  
(މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުށެއް ސާބިތުވެ  2011/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ޅ)    

)  5ކުށުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުމަށްފަހު ނުވަތަ އެ ކުށުގެ އަދަބު މާފުކޮށްދެވުނުތާ  (ފަހެއް
  އަހަރު ދުވަސް ފާއިތުވެފައިވުން.

  
 ޑިޓަރު ޝަރުޢީގޮތުން ބަންދުކުރުންދަ އެއްޗެއްގެ އެނޫސް މަޖައްލާއެއް ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަ (ހ) .13 އެޑިޓަރު މަޤާމުން ވަިކވުން

ލަތެއް ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެޑިޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުއުފުލޭ ފަދަ ހާފަދަ 
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެޑިޓަރުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުން ނުވަތަ އެ މަޤާމުްނ 

ލަތެއް މެދުވެރިވާ ތާރީޚުްނ ހާއެފަދަ  އްޖެނަމަ،ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފަދަ  ދިނުންއިސްތިޢުފާ
) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ފެށިގެން  ނޫސް މަޖައްލާ ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ އެއްޗެއްެގ ، (ތިނެއް

މިނިސްޓްރީއަށް ، މަސްއޫލުވެރިޔާ އެކަން ލިޔުމަކުން ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް
  އަންގަންވާނެއެވެ.

  
ުނވަތަ މިނޫންވެސް  އެއްގެއެ ނޫސް މަޖައްލާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)    

(ތިނެއް)  3މިފަދަ އެއްޗެއްގެ އެޑިޓަރު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އިސްތިޢުފާދީފިނަަމ، 
މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑިޓަރު އެކަން 

  ގަންވާނެއެވެ.އަން
  

ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެޑިޓަރުގެ ހާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  (ނ)    
ވާލުވި ފަރާތުގެ ހައެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ، މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އުފުލާނޭ މީހަކު ހަމަޖައްސައި

ކުރާ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުމި ގަވާއިދުގައި އެޑިޓަރުގެ  ،ތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ސިޓީއަކާއިއުއި
) ދުވަހުެގ  3ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަމުގެ ލިޔުންތަކާއެކު، އެ ކަމެއް ހިނގާތާ  (ތިނެއް

   ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް މަސްއޫލުވެރިޔާ އަންގަންވާނެއެވެ.
  

ގަވާއިދުގައި މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އެޑިޓަރު ކަމަށް ހަމަޖައްސާ މީހަކު ވާންވާނީ މި  (ރ)    
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  ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހަކަށެވެ.
  

ނޫސް ަމޖައްލާއާއި 
މިނޫންވެްސ މިފަދަ ަތކެތި 

  ޝާއިޢުކުރުން 

ޕްރިންޓް މީޑިއާގެ ޒަރީއާއިން ޝާއިޢުކުރާ ނޫސް މަޖައްލާ ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި  .14
ށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، މިނިސްޓްރީްނ ޝާއިޢުކުރުމުން، އެފަދަ އެއްޗެއްގެ ކޮޕީ މިނިސްޓްރީއަ

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3އަންގާތާ    އެ އެއްޗެއްގެ ކޮޕީ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.، (ތިނެއް
  

ނޫސް ަމޖައްލާ ނުވަަތ 
މިނޫންވެްސ މިފަދަ 
ތަކެތީގައި ޝާއިޢު 

  ނުކުރެވޭނެ ލިުޔންތައް 

ޚިލާފު ޚަބަރެއް، ފޮޓޯއެއް، ކުރެހުމެއް، ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނޫސް މަޖައްލާ ނުވަތަ  އިސްލާމްދީނާ (ހ) .15
  މިނޫންވެސް މިފަދަ އެއްޗެއްގައި ޝާއިޢު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

  

ލަކާ ޚިލާފު ޚަބަރެއް، ފޮޓޯއެއް، ކުރެހުމެއް، ނުވަތަ ސޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އު (ށ)  
ނޫސް މަޖައްލާ ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ އެއްޗެއްގައި ޝާއިޢު ކޮށްގެން  ،ލިޔުމެއް

 .   ނުވާނެއެވެ
  

މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) އާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ ޝާއިޢުކުރި ޚަބަރެއް، ފޮޓޯއެއް،  (ނ)    
ޝާއިޢުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި ކުރެހުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް 

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބެއް އެ ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.    ކަ
  

 އޮންނަ ދެމެދުގައި ޤައުމަކާ ރާއްޖެއާ  އެއްވެސް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީގޮތުން ރާއްޖެއާ (ރ)    
މަޖައްލާ  ނޫސް، މަޢުލޫމާތެއް ދޮގު ނުވަތަ ޚަަބރެއް ދޮގު ބުރޫއަރާފަދަ ގުޅުމަށް އެކުވެރިކަމުގެ

  ތަކެތީގައި ޝާއިޢުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މިފަދަ މިނޫންވެސް ނުވަތަ
  

ނޫސް ަމޖައްލާ ނުވަަތ 
މިނޫންވެްސ މިފަދަ 

އެއްޗެއްގައި ޝާއިޢުކުރާ 
  ލިޔުމާއި އެެހނިެހން ަތކެތި

ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ރާއްޖޭގަިއ  ،ނޫސް މަޖައްލާ ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތީގައި (ހ) .16
އާންމުކުރާ ބަޔާނެއް، ނުވަތަ ލިޔުމެއް ޝާއިުޢ ކުރަންވާނީ، އެއީ މިވެނި ފަރާތަކުން ފޮނުވި 
ބަޔާނެއްކަން ނުވަތަ ލިޔުމެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށެވެ. ލިޔުނު ފަރާތް ނޭނގޭގޮތަށް 

ުނވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ އެއްެޗްއެގ  ލިޔެފައިވާ ލިުޔން ބެލެވޭނީ އެއީ އެ ނޫސް މަޖައްލާ
  ފަރާތުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުން ކަމަށެވެ.

  
ނޫސް މަޖައްލާ ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ އެއްޗެއްގައި ޝާއިޢުކުރާ އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި  (ށ)    

 ޘްތައް ނުވަތަ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީ ތްތަކާއި،އާޔަ ނުގެކީރިތި ޤުރުއާ ުޅތަކާއި،ގެ އިސްމުފުهللا
ބައެއްވިޔަސް، ލިޔާނަމަ ލިޔެފައި އޮންނަންޖެހޭނީ  ޘެއްގެނުވަތަ ޙަދީބައެއް  ގެނުވަތަ އާޔަތެއް 

   ޢަރަބި އަކުރުން ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ފިލިޖަހާފައެވެ.
  

ނޫސް ަމޖައްލާ ނުވަަތ 
މިނޫންވެްސ މިފަދަ ަތކެތި 

  އުވާލުން 

އެއްވެސް ، ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ އެއްޗެއް ކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާއެއްރަޖިސްޓަރީ (ހ) .17
އެ ނޫސް  (ތިނެއް) ފަހަރު ނުނެރެވިއްޖެނަމަ 3ހިގެން މަގުބޫލު އުޒުރެއްނެތި، ގަވާއިދުން ޖެހިޖެ

  ކުރެވޭނެއެވެ. ބާޠިލު ޓަރީ މަޖައްލާއެއް ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ އެއްޗެއްގެ ރަޖިސް
  

މަޖައްލާއެއް ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ އެއްޗެއްގެ ކޮށްފައިވާ ނޫސް ރަޖިސްޓަރީ (ށ)    
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 ބަންދުވާތާ ދުވެއްޖެނަމަ،މަސްއޫލުވެރިއަކު ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުވަތަ ޝަރުޢީގޮތުން ބަން
(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނޫސް މަޖައްލާ ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ އެއްޗެއްގެ  15

ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް  ރަޖިސްޓަރީކޮށް، މަސްއޫލުވެރިކަމަށް އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަނު 
  ނޫންވެސް މިފަދަ އެއްޗެއް އުވާލެވޭނެއެވެ.އެ އެ ނޫސް މަޖައްލާއެއް ނުވަތަ ، ހުށަނާޅައިފިނަމަ

  
ނެރުން  އެއްޗެއްކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާއެއް ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ  ރަޖިސްޓަރީ  (ނ)    

  ޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.  ހުއްޓާލާނަމަ، އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ލި
  

 2011/4މި ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާއި އެއްވެސް މީހަކު ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  .18  ފިޔަވަޅު އެޅުން 
 2000/-ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން،  20(މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނު) ގެ 

  ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން އެމީހަކު ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.އަށްވުރެ ރުފިޔާ )(ދެ ހާސް
  

 ހިނދަކު: ްނގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައިގަވާއިދުގައި އެހެ .19  މާނަކުރުން 
  

" ކަމަށް ބުނެފައި (ހ)      އެވަނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. "ނޫސް
  

: ދުވާލަކު  )1(        އެއްފަހަރު ޝާއިޢު ކުރާ ނޫސް.ދުވަހު ނޫސް
  

: ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ޝާއިޢު ކުރާ ނޫސް.ހަފު )2(        ތާ ނޫސް
  

  އޮންލައިން ނޫސް: އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޝާއިޢުކުރާ ނޫސް. )3(      
  

" ކަމަށް ބުނެފައި (ށ)       ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އެވަނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތައް "މަޖައްލާ

: ހަފު )1(        ތާއަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ ދެފަހަރު ޝާއިޢުކުރާ މަޖައްލާ.ހަފުތާ މަޖައްލާ
  

: މަހަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ ދެފަހަރު ޝާއިޢުކުރާ )2(        .މަޖައްލާ މަހު މަޖައްލާ
  

 ހަފަހަރު ޝާއިޢުކުރާ އަހަރީ މަޖައްލާ: އަހަރަކު ތިންފަހަރު ނުވަތަ ހަތަރުފަހަރު ނުވަތަ  )3(      
 .މަޖައްލާ

  
: އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޝާއިޢުކުރާ މަޖައްލާ. )4(       އޮންލައިން މަޖައްލާ

  
އެވަނީ، ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށްޓަކައި  "މި ނޫންވެސް މި ފަދަ ތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފައި  (ނ)    

ންމުކުރެވޭ ލިޔުންތަކާއި، އާޕްރިންޓް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރު ފެތުރުމަށް 
އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާގެ މެދުވެރިކޮށް ޝާއިޢުކުރާ ވެބްސައިޓާއި ޕޭޖާއި ބްލޮގްތައް ހިމެނޭ 

 .   ގޮތުންނެވެ
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"  (ރ)     ދަ އެވަނީ، ނޫސްމަޖައްލާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަ ކަމަށް ބުނެފައި"މަސްއޫލުވެރިޔާ
މަޖައްލާެގ  ނޫސް ،ވާލުވެހަކަންތައްތަކާ ޤާނޫނީ ގޮތުން  އެއްޗެއް ހިންގުމުގެ އެންމެހައި 

  ކުރެވޭ ފަރާތަށެވެ. ރަޖިސްޓަރީމަސްއޫލުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގައި 
  

ވަތަ މިނޫންވެސް އެފަދަ މަޖައްލާއެއް ނު އެވަނީ، ނޫސް ބުނެފައި"އެޑިޓަރު" ކަމަށް  (ބ)    
 ނޫސް  އުފުލުމަށް، ކުރެވޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ޝާއިޢުކުރުމުގެ ޒިންމާއިޢުގައި ޝާއެއްޗެއް

  ކުރެވޭ ފަރާތަށެވެ. ރަޖިސްޓަރީމަޖައްލާގެ އެޑިޓަރުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގައި 
  

ލިއްޔަުތ އޫކުރުމުގެ މަސްރަޖިސްޓަރީމަޖައްލާތައް  އެވަނީ، ނޫސް އި"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފަ (ޅ)    
  ވާލުވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.ހަވަގުތަކު  އެ
  

" ކަމުގައި ބުނެފައި (ކ)      އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންގެންދާ  "ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާ
މަދަރުސާތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ހުއްަދ  ތަކާއި،ސްކޫލް

.  މަރުކަޒުތައްދީގެން ހިންގާ އެހެނިހެން ތަޢުލީމީ    ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ
  
  

" ކަމަށް ބުނެފަ (އ)       ،ތަކާއި ބްލޮގް ،އެވަނީ، ވެބްކާސްޓާއި  އި"އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާ
އިންޓަރނެްޓ  ،އޮންލައިންކޮށް ޝާއިޢުކުރާ ނޫސް މަޖައްލާތަކާއި ،ޕޭޖުތަކާއި ،ވެބްސައިޓުތަކާއި

 .   މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ
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  1ޖަދުވަލު 

` 

  
  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

  މާލެ،          
  ދިވެހިރާއްޖެ          

  
  ތަކެތި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު  ފަދަ ނުވަތަ މިނޫންވެސް މި  ނޫސް މަޖައްލާ 

  
  
  
  

 ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު:މިނޫވެސް މިފަދަ ނުވަތަ  މަޖައްލާ  ،ނޫސް ކުރުމަށް އެދޭ  ރަޖިސްޓަރީ 
 

 :   --------------------------------------- ިއނިގރޭިސ ބަހުްނ)ނަްނ (             -- -------------------------------------ނަން

:   ------------------------------------ބާވަތް

 :   ------------------------------------ އިދާރާ

: ޗާޕު   --------------------- ----------ކުރާަތން

:   ------------------------------------------ނެރުަމށް ހަަމޖެިހފައިާވ ބަސް

: ށްނެރުމަ    -------------------------------------------ހަަމޖެިހފައިާވ ގޮތް

:   ------------------------------------------------------------މަޤްޞަދު

  

  :މަޢުލޫމާތު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލު 

  

:   ---------------------------------------------------------------------------ފުރިހަަމ ަނން
: :    -------------------------------------------------------------- ދާިއމީ އެޑްރެސް   ------------------------------ އަތޮާޅއި ރަށް

:    ---------------------------------------------------- :މިހާުރގެ ުފރިަހމަ އެޑްރެސް   ------------------------------ އަތޮާޅއި ރަށް
: ރަްއޔިެތއްކަން އަްނގަިއދޭ ާކޑު ދިެވހި   --------------------------------- ަނންބަރު

: :    ------ ---------------------------------------------------------އަދާކުާރ ަވޒީފާ   ------------------------------------ އުމުރު
:   ------------------------------------- ނޫސްެވރިކަުމގަިއ ޚިދުަމތްކޮށްަފއިާވ މުްއދަތު

:ފޯނު   -------------------------------------------------------- /މޮަބއިލް ނަްނބަރު
:- އީ   --------------------------------------- --------------------މެއިލް އެޑްެރސް

  މެއިލް -ފެކްސް ައދި އީ  ަނންބަރު، ުގޅޭެނ ފޯނު  ެގ ފުރިަހމަ ނަާމއި އެޑްރެާހއި،ކުްނފުންެޏއްަނމަ ިހއްާސދާުރން ،އަކީ ވެިރޔާމަސްއޫލު 

  

 ރަޖިސްޓަރީ އަލަށް 
  ކުރަން 

 ރަޖިސްޓަރީ   
  އައުކުަރން 

 ރަޖިސްޓަރީ   
  ގެއްިލގެން 

މަސްއޫލުވެރިޔާ   
  ބަދަލުކުރަން 

އެިޑޓަރު   
  ބަދަލުކުރަން 
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  :އެޑިޓަރުގެ މަޢުލޫމާތު 
  

:ފުރިހަަމ    ----------------------------------------------------------------------------------------ަނން
: :    ---------------------------------------------------------ދާިއމީ އެޑްރެސް   ----------------------------------- ައތޮޅާިއ ރަށް

: :     -----------------------------------------------މިހާުރގެ ުފރިަހމަ އެޑްރެސް   ----------------------------------- އަތޮާޅއި ރަށް
: ރަްއޔިެތއްކަން އަްނގަިއދޭ ާކޑު ދިެވހި   --------------------------------- ަނންބަރު

: :  --------------------------------------------------------------- އަދާކުާރ ަވޒީފާ   ----------------------------------------- އުމުރު
:   ------------------------------------- ނޫސްެވރިކަުމގަިއ ޚިދުަމތްކޮށްަފއިާވ މުްއދަތު

:ފޯނު   -------------------------------------------------------- /މޮަބއިލް ނަްނބަރު
:- އީ   ---------------------------------- -------------------------މެއިލް އެޑްެރސް
  
  
  

ެވރިަކމާއި މަްސއޫލުވެިރޔާ އަިދ އެޑިަޓރުެގ ފަރާތުްނ ....................................... / ............................................. ެގ މަސްއޫލު 
ތަކެތި  ަފދަ ަމޖައްާލއާިއ ިމނޫްނވެްސ މި ނޫސް " ---------------------------------------------------ުކރެޭވ  ރަޖިސްަޓރީ އެޑިޓަުރގެ ދަުށަގއި

. -------------------------ެއއްޮގތްާވގޮުތެގ މަތިްނ ނެރުަމށް  އި " އާަގވާިއދުކުރުުމގެ  ރަޖިސްޓަރީ    ެއއްބަްސވަެމވެ
  

 :   މަސްއޫުލވެިރޔާާއިއ އެޑިޓަުރެގ ފަރާުތން
ރުކަުމގެ ދަުށގައި ރަޖިސްަޓީރ ................................................ ގެ މަސްއޫުލވެރިކަާމއި، ........................................... ގެ އެޑިޓަ

ިތ ރަޖިސްޓަީރ ކުުރމުެގ "ނޫސް މަަޖއްލާާއއި މިޫންނވެސް މިފަަދ ތަކެ ،  ---------------------------------------------------ކުރެޭވ 
. " ާއ ެއްއގޮްތވާޮގުތގެ މަިތން ނެރުަމށް އެްއބަސްވަެމވެ   ގަާވއިދު

  
 
 

  :އެޑިޓަރު             :ވެރިޔާ މަސްއޫލު 
  

: :              ނަން   ނަން
  

: :              ތާރީޚް   ތާރީޚު
  

: :              ސޮއި   ސޮއި
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  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
  

. (ހުށަހަޅުއްވާ ލިޔުފޯމާއެކު    )!ތައް ފާހަގަ ކުރައްވާންތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ
  

  :ވެރިޔާ މަސްއޫލު 
  

ހިންގާ  އަސާސީގަވާއިދާއި، ތަނެއްގެއްޔާ، ޕާޓީ، ވިޔަފާރި ކުންފުނި ފަދަ ތަންތަން ނަމަ އެ ޢި މަސްއޫލުވެރިޔާއަކީ ކުލަބް ޖަމް
   ގަވާއިދު

    
  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  
އަދި ވިޔަފާރި ނަމެއްގެ ގޮތުގައި  ،ކޮށްފައިވާ ނަމެއް ކަމުގައިވުން ރަޖިސްޓަރީނޫހަށް ކިޔާ ނަމަކީ ވިޔަފާރި ނަމެއްގެ ގޮތުގައި 

  ގެ ކޮޕީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ
  
ހުށަހަޅާ ތަނަކީ، މަސްއޫލުވެރިޔާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއް ފަދަ ތަކެތީގެ އިދާރާއަކަށް  މަޖައްލާ  ނޫސް

ތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމާއި، މެދު އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ އިޢުރާއަކަށް އެތަނެއް ހަމަޖެއްސުމާކަމުގައި ުނވާނަމަ އިދާ
  ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ  އެތަނުގެ

  
  ފޯމު ކުށުގެ ރެކޯޑް

  
  ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް  25/- ގައި ޖެހުމަށްރަޖިސްޓަރީ ގެނޫސް މަޖައާްލ

  
  :އެޑިޓަރު 

  
  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  
ދުވަހު އުޅެފައިވާ އަހަރު 5ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  ނޫސްވެރިކަމުގެ ކޯހެއް ހަދާފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ނޫސްވެރިކަމުގެ

  ކަމުގެ ލިޔުން
  

 މާމެދު އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ ބޫލުކުރުގަނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ އެޑިޓަރަކަށް ހަމަޖައްސާ ފަރާތުން، އެޑިޓަރުކަން 
  ލިޔުން
  

  ފޯމު ކުށުގެ ރެކޯޑް
  

  ުކުރީގައި  ފޯމަކާއެކު އައު  އެހެން ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވާނަމަ މިނޫން ނުވަތަ މަސްއޫލުވެރިޔާ ބަދަލުވެގެން ނުވަތަ  އެޑިޓަރ
 ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 


