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  ނޫސްމަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ޝާއިޢު ކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު 
  
  

 
  ނޫސްމަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީކުރުން

  
އަތުން ލިޔެ، ޗާޕް، (ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި އެއްވެސް ވަޞީލަތަކުން .     1

ިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޝާއިޢު ކުރައްވާނީ ޑ) އޯ، ވީޑިއޯފޮޓޯކޮޕީ، އެލެކްޓްރޯިނކް، އޯޑި
މީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާުރގައި . ގައި ރަޖިސްޓްރީުކރުމަށްފަހުގައެވެ އިންފޮމޭޝަން

ރަޖިސްޓްރީ ކޮްށފައިވާ ޕްރައިވެޓް ސްކޫލްތަކާއި ސަުރކާރުގެ ސްކޫލްތަކާއި ކިޔަަވއިޭދ 
އިޢުކޮްށ އިންސްޓިޓިއުޓް ތަކުގެ ދަރިަވުރން އެދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމާއިބެޭހ ގޮތުން ޝާ

އުޓްގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅޭ މިފަދަ އިންސްޓިޓި ނެރެ ސްކޫލްގެ ނުވަތަ 
  .ތަކެއްޗެއް ނުހިމެނެއެވެ

  
ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްީރ ކޮށްދެވޭނީ، ެއކަމަށް އެދޭފަރާތުން .     2
އިންފޮމޭޝަން އަށް ލިޔުމުން، އެކަމަށް ދޫުކާރ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް) މަސްއޫލުވެރިޔާ (

  .  ންފޮމޭޝަން އަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެއިޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ފޯމް ފުރައި، 
  

ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު .     3
) ބ(އާއި ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  10އަދި ) 3(ގެ )ހ(ަވނަ މާއްދާގެ  9މިޤަވާޢިދުގެ 

މަށް އާއި ގުޅޭގޮތުން، ސަރުާކރުގެ ކަމާއިބެހޭ ޮއފީސްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރު
ދޫކުރާ ފޯމެއް ފުރިހަމަ ކުުރމަށްފަހު  ނުންއިންފޮމޭޝަޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

އަދި އެޑިޓަރގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާ ފަރާތުން އެޑިޓަރުކަްނ . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  .ޤަބޫލު ކުރާަކމުެގ ސިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ

  
ނާއި، ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ އިދާރާ އަކަށް ހުށަހަޅާތަ.     4

މަސްއޫލުވެރިޔާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުެރވިފައިވާ ތަނެއް ކަމުގައި ނުވާނަަމ 
އިދާރާއަކަށް އެތަނެއް ހަމަޖއްސުމާމެދު އެތާނގެ ވެރިފަާރތުގެ އިޢުތިރާޟެއް 

  .     ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

 ސަރުކާރުގެ ލިޔުންތަކުގައި (ޖ 4/  70ޤާނޫނީ ނަމްބަރ .     5
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތީެގ ) ސްޓޭމްޕްޖެހުމުގެ ޤާނޫނު

  .ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕެއް ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ 25/-ރަޖިސްޓްރީގައި 
                                                 

ނޑައެޅޭ ވަކި .    6  ނޫސްމަޖައްލާ ފަދަ ަތކެތި ރަިޖސްޓްރީ ކޮށްދެޭވނީ، ކަ
  .މުއްދަތު ތަކެއްގައި ސިލްސިލާކޮށް ނެރުމަށެވެ

           
ފަހަރު ނުވަތަ  1ދުވާލަުކ  ެދވޭނީ،ނޫސް ރަިޖސްޓްރީ ކޮށް) ހ(       
  .    ފަހަރު ނެރޭގޮތަށެވެ 1ހަފްތާއަކު 
ނޫސް ފިޔަވައި ދެންހުރި ބައިތައް ރަޖިސްޓްރީ ކޮްށދެވޭނީ، ) ށ(       
ފަހަރު،  4ފަހަރު، އަހަރަކު  1ފަހަރު، މަހަުކ  2ފަހަުރ، މަހަކު  1ހަފްތާއަކު 
 ން ފަހަރު، މިއުޫޞލު 1ފަހަރު، އަިދ އަހަރަކު  2ފަހަރު، އަހަަރުކ  3އަހަަރކު 
  .ނެރުމަށެވެ
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ނޫހަށް ކިޔަން ހުށަހަޅަ ނަމަކީ، އަންނަނިވި ) ހ: (ނަން) ނ(                 
  . ބާވަތުގެ ނަމަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ

  
I.  ްރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނޫހެއްގެ ނަމެއ  

II. ަސްޓްރީ ކުުރމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނޫހެއްގެ ޖިރ
 ނަމެއް 

III. ްރާއްޖޭން ބޭރުގައި ނުކުންނަ މަްޝހޫރު ނޫހަކަށް ކިޔާނަމެއ 
IV. ާނުވަތަ ރަޖިސްޓްީރ ކުރުމަްށ ، ރަޖިސްޓްީރކޮށްފައިވ

ހުށަހަޅާފައިވާ، ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ނުކުންނަ މަޝްހޫުރ 
ނޫހެއްގެ ނަމާއެއްގޮތަށް، ނުވަތަ އެނަމެއް ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، 
އެނޫަހކީ ބުނެވިދިޔަ ނޫހަކާ ގުޅުންހުރި ނޫެހއްކަން ދޭަހާވ 

 ބާވަތުގެ ނަމެއް 
V. ްމީޑިއާއެއްގައި އެމީޑިއާއަކުން އަމިއްލައަށް  ރާއްޖޭގެ އެއްވެސ

އުފައްދައިގެން ހިންގާ    މަޝްހޫރު ޕްރޮގްރާމެްއގެ ނުވަތަ 
 ކޮލަމެއްގެ ނަމެއް 

 
ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނޫހަކަށް ކިޔާނަމެއް،   .ށ

އެނަން ރަޖިްސޓްރީ ކޮށްދެވިފައިވާ ފަރާތް ނޫން އެހެން 
ނީ އެއެއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓްީރ ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްެދވޭ

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ . މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ 6އުވާލާތާ 
ނޫހެއްގެ މަސްއޫލުވެރިކަން އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރާ ޙާލަްތ 

  . މިއުސޫލުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ
  

ރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްްޓީރކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ކިާޔ ނަމެއް،  . ނ
ށް ކިޔާނަމެއް، ނުވަތަ ގޯއްޗަކަށް ކިޔާ ނަމެއް، ރާއްޖޭގެ ރަށަކަ 

ނޫހެއްގެ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްީރޮކށްދެވޭނީ، އެފަރާތެއް 
  . ތަމްސީލުކުރާ އެންމެ އިސްފަރާތުގެ ހުއްދައެއް ލިބިގެންނެވެ

     
ވަކި މުނާސަބަތަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަކިކަމެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން .     7

އް ނުވަތަ އަތްމަތީފޮތެއްގެ އެންމެ ޢަދަދެއް ޝާއިޢުކޮށް ނެރޭނަމަ، ލުއިފޮތެ
ނަމަވެސް އެޢަދަދެއް ނެރުމުގެ ުކރިން . ރަޖިސްޓްރީ ުކރާކަށް ނުޖެޭހނެއެވެ

  .  ހުށަހަޅާ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެޑިޕާޓްމަންޓަށް 
  
  

  ރީ ކޮށްދެވޭ ބައިތައްޓް ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ރަޖިސް 
  

މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ބައިތަކުގެ ނޫސް .     8
  .ތެރެއިން ބައެއްގައެވެ

  

  ލުއިފޮތް 
  

ލުއިފޮތަކީ ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުުކރުމުގެ މަްޤޞަދުގައި މަޢުލޫމާތު        
ދިނުމަށްޓާކައި އެއް މަޢުޟޫއެއްގެ ދަށުން އެކަކު ނުވަތަ އެއްފަރާތަކުން ލިޔެ ޝާއިޢު 

ނޑުތަެކެކވެ ނޑެއް ނުވަތަ ގަ   .  ކުރާ ގަ
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  އަތްމަތީ ފޮތް 
  

ދަށުން ވަކިކަމެއް ނުވަަތ  އަތްމަތީ ފޮތަކީ އެއް މަޢުޟޫއެއްގެ       
މަސައްކަތެއް ކުރާނެގޮތާއި ބެހޭ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ކަމެްއ 
ހިގައިދިޔަގޮތް ނުވަތަ އޮތްގޮތް ކުުރކޮށް ބަޔާންުކރުމަށް ނުވަތަ އެއްޗަކާއި ބެހޭގޮތުްނ 
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ނަޞޭހަތް 

  .   ތެރިވުމަށް ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއްޗެވެ
  

  މަޖައްލާ 
  

މަޖައްލާއަކީ ޚަބަރާއި، ރިޕޯޓާއި، ތަފާތު މަޢުޟޫއަށް ތަފާތު މީހުން        
ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނާއި ވަހަކަފަދަ ލިޔުމާއި ކުރެހުމާިއ، ފޮޓޯ ހިމެނޭ ގޮތަށް 

ފަހަރު ނޫންގޮތަށް  1މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި، މުނިފޫހި ފިލުވުމަށްޓަކައި ދުވާލަކު 
  .ޝާއިޢު ކުރާ ތަކެއްޗެވެ

  
  

  ދުވަހު ނޫސް 
  

ދުވަހުނޫހަީކ، ޚަބަާރއި، މަޒުމޫނާއި، ރިޕޯޓާއި، ިޚޔާލު ފަދަ ތަފާތު        
ފަހަރު ޝާއިޢު  1ލިޔުންތަކާއި އިޢުލާން އަދި އިޝްތިހާރު ހިެމނޭގޮތަށް ދުވާލަކު 

  .ކުރާ ަތކެއްޗެވެ
  
  
  
  

  

  ހަފްތާ ނޫސް 
  

ހަފްތާނޫހަީކ، ޚަބާާރއި، މަޒުމޫނާއި، ރިޕޯޓާއި ޚިޔާލު ފަދަ ތަކެތި        
ފަހަރު ޝާއިޢު  1ލިޔުންތަކައި އިޢުލާން އަދި އިޝްތިހާރު ހިެމނޭގޮތަށް ހަފްތާއަކު 

  .ކުރާ ތަކެއްޗެވެ
 

  

  ނިއުސްލެޓަރ
  

ނިއުސްލެޓަރ އަީކ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން        
ނުވަތަ އޮފީހަުކން ހިންގާ ނުވަތަ ކުރާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ޚަަބރާއި އަދި އެފަރާތާއި 

  .ގުޅޭ ތަފާތު ޚަބަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ޝާއިޢު ކުރާ ތަކެއްޗެވެ
  

  ކް ކޮމި
  

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރެުހން ނުވަތަ ފޮޓޯިއްނ ކޮމިކް އަކީ        
  .ވާހަކަ ހުށަަހޅައިދިނުމަށް ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއްޗެވެ

  

  ޖާނަލް 
  

ޖާނަލް އަކީ އެަކންކަމާއި ގުޭޅ ޢިލްމީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން        
ންތަަކީކ މިފަދަ ލިޔު . ޢިލްމުވެރިންގެ ލިޔުންތައް ހިމެނޭގޮތަށް ޗާޕްކުރާ ތަކެއްޗެވެ

ކަމާގުޅޭ ދާިއރާތަކުން ުކިރން ޗެކްކޮްށ ފާސްކުރެވިފައިވަ ތަކެތި ކަމުގައި 
  .ވާންޖެހޭނެއެވެ
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  މަސްއޫލުވެރިޔާ  .9
  

ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ މަސްއޫލުވެރިޔަކު ކަމުގައި ރަޖިސްޓްީރ        
ނޑައެޅިފައި ހުންނަ ވަކި މީހެއް ނުވަތަ ސަރުކާރު ގެފަރާތެއް، ކޮށްދެވޭނީ އެަކމަށް ކަ

ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީހެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް، 
  . ކްލަބެއް، ޕާޓީއެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެކެވެ

  
މަސްއޫލުވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ ތިީރގައިވާ )     ހ(

  .ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންނެވެ
  އަހަރު ފުރިފައިވުން  25ޢުމުރުން )     1(
  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަުމގައިވުން )     2(
ނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއްގައި ނުވަތަ ޚިޔާނާތެއްކަމަށް   )  3( ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަ

 5ހިމެނޭ ކުށެއްގައި ނުވަތަ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ުކށުގައި ވޭތުވެދިޔަ 
ލިބިފައި ނުވުމާއި، އެމީހާގެ ކުށުެގ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ެބދި އަދަބެއް 

  ރިކޯޑުގައި ގިނަމައްސަލަތަކެއް ހުރިމީަހކު ކަމުަގއި ނުވުން 
  
ތަކެތީގެ މަސްއޫލުވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކްލަްބ،  ފަދަނޫސް މަޖައްލާ )     ށ(

ޖަމްޢިއްޔާ، ާޕޓީ، ވިޔަފާރި ކުންފުނި ފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކޮްށދެވޭނީ 
ތްތަކުގެ ތެރޭގަިއ ނޫސް މަޖައްލާ ާޝއިޢުކުރުން އެތަނެއްގެ މަސައްކަ

 .ހިމެނިފައިވާނަމައެވެ
  
  
  
  

  

  އެޑިޓަރ. 10
 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ޝާއިޢުކުރާނަަމ    
ނޫސް . ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެޑިޓަރެއް ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ ގައިއިންފޮމޭޝަން

ޓްރީ ުކރެވޭނީ ތިރީގައިވާ މަޖައްލާގެ އެިޑޓަރ ަކމުގައި ރަޖިސް
  .      ޝަރުތުތައްފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެކެވެ

  
  
  .އަހަރު ފުރިފައިވުން 25ޢުމުރުން )    ހ(
  .ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން)    ށ(
ނޫސް މަޖައްލާގެ އެޑިޓަރުކަން ކުރެޭވވަރުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ހުުރމާއިއެކު )  ނ(

 5ވުން ނުވަތަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިާރގައި މަދުވެގެން ނޫސްވެރިކަމުގެ ކޯހެއް ހަދާފައި
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ަތޢުލީމީ . (އަހަރު ދުވަުހ އުޅެފައިވުން

ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ނޫސްވެރިކަމުެގ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ތަޖްރިާބ 
  )ދައްކުވައިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްގައި ނުވަތަ ޚިޔާނާތެއްކަމަށް ދީނުގަ)    ރ( އި ޙައްދެއް ކަ
 5ހިމެނޭ ކުށުގައި ނުވަތަ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ުކށުގައި ވޭތުވެދިޔަ 

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ެބދި އަދަބެއް ލިބިފައި ނުވުމާއި، އެމީހާގެ ކުށުެގ 
  .ކަމުަގއި ނުވުން ރިކޯޑުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިމީަހކު

  
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީެގ  3ވޭތުވެދިޔަ )     ބ(

އެޑިޓަރ ކަމުގައި ހުރިއިރު ޝާއިޢުކުރި އެއްވެސް އެޗަކާބެހޭގޮތުން ނުވަތަ އެފަދަ 
މަޤާމެއްގައި ހުރެގެން ނޫނަސް އެމީހަުކ ޝާއިޢު ކުރިއެއްޗަކާއި ބެހޭގޮުތްނ 

  .ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުަގއި ނުވުންޝަރީޢަތަށް 
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  ނޫސް މަޖައްލާ ޝާއިޢުކުރުން
  
ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ އެއްޗެތީގެ ފަރާތުން ސަޕްލިމަންޓް ނެރުއްވާނީ ނޫސް .    11

ނޫހާއި . މަޖައްލާފަދަ ތަެކތި ނުކުންނައިރު އެއައެކު އެއްޗެއްގެ ތެރޭ ހިމެނެ ގޮތަށެވެ
ހުށަހަޅައި  ށްއަ ޑިޕާޓްމަންޓްވަކިން ސަޕްލިމަންޓް ނެރޭނަމަ، ނެރުމުގެ ކުރިން 

  .ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެ
  
ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ ކޮންމެ ޢަދަދެއްގައި ނަމްބަރާއި، ތަރީޚް .    12

  .    އަދި އިދާރާ އެނގެން އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ
  
ކޮީޕ  2ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ޝާއިޢުކޮށް ނެރުމާއިއެކު އެއެއްޗެއްގެ .    13

އަށް ހިލޭ އިންފޮމޭޝަން  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފްއެއެއްޗެއް ނެރޭ ފަރާތުން 
ޗެއް ނެރުމާއިއެކު އަދި ރާއްޖެ އްމިގޮތުން މާލޭގައި ނަމަ އެއެ . ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  ދުވަސް ތެރޭގައި  10ޗެއް ނެރޭތާ އްތެރޭގައި ނަމަ އެއެ
  .ފޮނުވަން ވާނެއެވެނަށް އިންފޮމޭޝަ

   

  ނޫސް މަޖައްލާގައި ޝާއިޢުކުރާ ލިޔުމާއި އެހެނިހެން ތަކެތި 
  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކާއި ޚިލާފަށް ޚަބަރެއް، ފޮޓޯއެްއ،  .   14

ކުެރހުމެއް، ަމޒުމޫނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ފަދަ އެއްޗެއް ނޫސް މަޖައްލާ ފަަދ 
މިފަދަ އެއްޗެއް ޝާއިޢުކޮށްފިނަމަ . ތަކެތީގައި ޝާއިޢު ކުރުމަީކ މަނާކަމެކެވެ

ަކިއ ނުވަތަ މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަ. ވެއެޚިލާފުވި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެ
އިންފޮމޭޝަންއަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  ކަމާބެހޭ ފަރާތަަކށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

  .ލިބިގެންވެއެވެ

  
  
ރައްިޔތުންގެ މަޖްލީހަށް ހުށަހެޅި މަޖްލީހުން ގޮތެއް ނުނިމި އޮންނަ ބިލެއް .    15

މެނީސް އެކަމާއިމެދު ފާޑުކިޔުުމެގ ނުވަތަ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެކަމެއް ނުނި
ގޮތުން ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝާއިޢު ކުުރމަީކ 

  . ިމއާއި ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. މަނާކަމެކެވެ
  
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ނޫހެއް ނުވަތަ މަޖައްލާއެއް ފަދަ އެއްޗެއްގައި .    16
ފައިވާ ޚަބަރެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ބޭރުގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތަުކްނ ލިޔެ

ފޮނުވާ ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތުގެ އަސްލު ނުވަތަ ތަރުޖަމާއެއް ރާއްޖޭގައި ނެރޭ 
ނޫހެއް ނުވަތަ މަޖައްލާއެއް ފަދަ އެއްޗެއްގައި ޝާއިޢު ކޮށްގެން އުފެދޭ 

ފަރާތާއި އެލިޔުން ޝާއިޢުކުރި ނޫސް މަޖައްލާގެ މައްސަލައަކާއިމެދު އެލިޔުމެއް ލިޔުނު
  .އެޑިޓަރ ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ

  
  
ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ރާއްޖޭގައި .   17

އާންމުުކރާ ބަޔާނެއް، ނުވަތަ ލިޔުމެއް ޝާއިޢުކުރަންވާނީ، އެއީ މިވެނި ފަރާތަކުްނ 
ލިޔުނުފަރާްތ . ލިޔުމެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށެވެފޮނުވި ބަޔާނެއްކަން ނުވަތަ 

ނޭނގޭގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުން ބެލެވޭނީ އެނޫސް ނުވަތަ މަޖައްލާގެ ފަރާތުން 
  .ލިޔެފައިވާ ލިޔުން ކަމަށެވެ

  
ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގައި ވަކިފަރާތެއް ނޭނގޭގޮތަށް ޝާއިޢުުކިރ .    18

ގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ، މަޒުމޫނެއް ނުވަތަ ބަޔާނަކާ ގުޅޭ
އެކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު، އުފުލަންޖެހޭނީ އެފަދަ ތަކެތީގެ އެޑިޓަރު ނުވަތަ އެމަޤާމާިއ 

  .   ޙަވާލުވެހުރި މީހެކެވެ
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ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގައި ޝާއިޢުކުރާ ލިޔުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްެގ .    19

ތަކެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްނަަމ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުން 
ބެލި ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުންތަކުގެ ނަމާއި އެއީ ތަރުޖަމާއެއްކަމާއި އަިދ  އަސްލަކަށް

  .ތަރުޖަމާުކރި އަސްލު ލިޔުމުގެ ނަމާއި ލިޔުނު ފަރާތް އެގެން އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ 
  
 ލިޔުމެއް އެއީ ދޮގު ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގައި ޝާއިޢުކުރި.    20

. ކަމުގައިވެއްޖެނަމަ، އެކަމުގައި ޒިންމާ އެލިޔުން ލިޔުނު ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ
ރުފިޔާއިން،  200/-ރުފިޔާއިން، ދެވަނަ ފަހަރު  100/-މިގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރު 

  .ރުފިާޔއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ 300/- ތިންވަނަ ފަހަރު 
  
ފަދަ ތަކެތީގައި ޝާއިޢުކުރި މަޒުމޫނެއް ނުވަތަ ބަޔާނަކާއި ނޫސް މަޖައްލާ.    21

ގުޅޭގޮތުން އެވާހަކައެއް ޝާިއޢު ކުރުމުން އެއްވެސް ކަހަލަ ނޭދެވޭ ނަތީޖާއެއް 
ނުކުމެއްޖެނަމަ، އެމަޒުމޫނު ނުވަތަ ބަޔާން ލިޔުނު މީހަކާއި އެލިޔުން ޝާއިޢުކުރި 

ކުޑަމިނުގެ ނިސްބަތުން ނޫސް މަޖައްލާގެ އެޑިޓަރު އާއި މެދު އެކަމުގެ ބޮޑު 
  .ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ

  
އުފެދޭ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަާކ  ދީނީ ގޮތުން މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ޚިލާފު.    22

ބެހޭގޮތުން ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގައި އެކިއެކި މަޒުމޫނު ނުވަތަ ބަޔާން ޝާއިޢު 
އުނިކަމެއް ލިބިދާފަދަ ކުރުމާއި އަދި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޝަޚްސިއްޔަތަށް އެއްވެސް 

ލިޔުމެއް ފޮޓޯއެއް އިޝްތިހާރެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ފަދަ އެއްޗެއް ޝާއިޢު ކުރުަމީކ 
ިމއާޚިލާފަށް ޢަމަލު ކޮށްފިނަމަ އެލިޔުން ލިޔުނު ފަރާތަކާއި އަދި . މަނާކަމެކެވެ

  .އެލިޔުން ޝާއިޢުކުރި ނޫސް މަަޖއްލާގެ އެޑިޓަރާއި މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ
  

ގެ هللاނޫސް މަޖައްލާގައި ޝާއިޢުކުރާ އެކިެއކި ލިޔުންތަކުގައި .    23
އިސްމުފުޅާއި ކީރިތި ޤުރުއާނެއްގެ އާޔަތެއް ނުވަތަ ކީރިިތ ރަސޫލާގެ ޙަދީޡްއެއް 
ނުވަތަ އާޔަތެއް ނުވަތަ ޙަދީޡްއެއްގެ ބައެއްވިޔަސް، ލިޔާނަމަ ލިޔެފައި 

  .އެނގޭގޮތަށް ފިލިޖަހާފައެވެ އޮންނަންޖެހޭނީ ޢަރަބި އަކުރުން ސާފުކޮށް ކިޔަން
  
ކުން ލިބޭ ޚިދުމަްތ ތަދުމަތްދޭ ފަރާތްޚިރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުންނާއި ޞިއްޙީ .    24

  .މަޒުމޫނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ ސިފައިގައި ވިޔަސް އިޝްތިހާުރ ކުރުމަކީ މަނާަކމެކެވެ
  
ވާ ނޫސް މަޖައްލާގައި ޢާންމުކޮށް ރާއްޖެއާ ސިޔާސީގޮތުން ގުޅިފައި .    25

ޮކށް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދުގައި އޮންނަ ޞައެއްވެސް ޤައުަމކާއި، ޚާއް
ނުވަތަ ، އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާފަދަ ދޮގު ޚަބަރެއް، ނުވަތަ ދޮގު ބަޔާނެއް

އެފަދަ އެއްޗެއް ޖަހައިފިނަމަ ކަމުގެ ބޮޑުކުޑަމިނަށް ބަލައި، އެލިޔުން ލިޔުނު ފަރާތާިއ 
 100/- އެލިޔުން ޝާއިޢުކުރި ނޫްސ މަޖައްލާގެ އެޑިޓަރ، ފުރަތަމަ ފަހަރު 

ރުިފޔާއިން  300/- ރުފިޔައިން، ތިންވަނަ ފަހަރު  200/-ރުފިޔާއިން، ދެވަނަ ފަހަރު 
ތިންވަނަ ފަހަރަށް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ަފުހން އެފަދަ ޢަމަލެްއ . ޖޫރިމަނާ ކުރެޭވނެއެވެ

  . ކޮށްފިނަމަ ޤަވާއިދުން މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅައިގެން، ނިންމޭނެއެވެ
  

  ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ނެރުން މަނާވުމާއި އުވާލުން 
  

ތަ ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ އެޑިޓަރ ރަށުން ބޭރަށްދާނަމަ، ނުވަ.    26
ޤާނޫނީގޮތުން ނުވަތަ ޝަރުއީ ގޮތުން ބަންދެއްވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެޑިޓަރ 
ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުއުފުލޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ 
އެޑިޓަރ ވަޒީފާއިން ވަކިވާނަމަ، އެޑިޓަރުގެ ބަދަލުގައި އެކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ޒެއް ނެތްކަމުގެ ހަވާލުވި ފަރާތުގެ އިޢުތިރާ އުފުލާނެ މީހަކު ހަމަޖައްސައި އެކަން
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އިންފޮމޭޝަން އަށް މަސްއޫލުވެިރޔާ ސިޓީއަކާއިއެުކ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 
  .އަންގަންޖެހޭނެއެވެ

   
ނޫސް މަޖައްލާގެ އެޑިޓަރ ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން .    27

އެޑިޓަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  އިންފޮމޭޝަން އަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
އުފުލާނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ އާއެޑިޓަރަކު ޤަވާޢިދުން ހަމަޖެހެންދެން އެނޫސް 

  .މަޖައްލާއެއް ާޝއިޢު ކުރުމަކީ ަމނާކަމެކެވެ
  
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ، މަސްއޫލުވެިރޔަކު .    28

 15އްގައި ހުންނަާތ ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ގޮުތން ބަންދެ
ދުވަސްވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ނޫސް މަޖައްލާއެއްގެ މަސްއޫލުވެރިޔެްއކަމުގައި ރަޖިްސޓްީރ 
ކުރެވިފައިވާ ްކލަބެއް، ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ޕާޓީައކާއިމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅެއް 
އެޅިއްޖެނަމަ، އެފަރާތެއްގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުަގއި ރަޖިސްޓްީރ ކޮށްފައިވާ ނޫސް 

މިފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެނޫސް މަޖައްލާއެއްެގ . ލެވޭނެއެވެޖައްލާ އުވާމަ
 އަށް ރާއްޖެތެރޭގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ނަމަ  އެޑިޓަރ އެކަން މާލޭގައި

  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ 3ނަމަ އެއަތޮޅެއްގެ އަތޮޅުއޮފީހަށް 
  
ފަހަުރ  3ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ޤަވާޢިދުން .    29

މިގޮތަށް އުވަލާ ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި . ނުނެރި ހިނގައްޖެނަމަ އުވާލެވޭނެއެވެ
މަސްދުވަސް ވުަމށްފަހު  6އަލުން ރަޖިސްްޓރީ ކޮށްދެވޭނީ އުވާލި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

  .ޤަވާއިދުން ހުށަހެޅުމަށްފަހުއެވެ
  
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ނެރުން ހުއްޓާލާނަމަ، .    30

އޮފް އިންފޮމޭޝަން އަށް،  ޑިޕާޓްމަންޓް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ނަމަ،  3އެކަން 
 .  ރާއްޖެތެރޭގައިނަމަ އެއަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު އޮފީހަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވަނެއެވެ

 
  
  
  :ނޯޓް 

) ނ(ން ފެށިގެން  2007އޯގަސްޓް  21ވަނަ މާއްދާއަށް  6ދުގެ މިޤަވާޢި    
  . ވަނީ އިތުރުުކެރވިފައެވެ

 
 


