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އާދީއްތަ

ގަވާއިދު ނަންބަރުު2013/R-27 :

އެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ އިޢުލާންތަކާއި ،ދެންނެވުންތަކާއި ،ނޫސްބަޔާންތައް ފަދަ ލިޔުންތަކެވެ.
 ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.
 ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ .އަދި ބުރާސްފަތި

ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :
އީމެއިލްgazette@po.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :

ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ .ލިޔުންތައް
 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ
މައިކްރޯސޮފްޓް ވާރޑުގައި ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

މަގުސަދު

.2

އެކްރެޑިޓްކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް

.3

(ހ)

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 01/2013ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  54ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ [އެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ

(ށ)

ގަވާއިދު] އެވެ.

މިގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ؛
(ހ)

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  28ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ،ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން
ދެމެހެއްޓުމާއި،

ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން

އެއްވުންތައް ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެ ފުރުޞަތު
ފަހިކޮށްދިނުން
(ށ)

އެއްވުންތައް ކަވަރުކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ،ނޫސްވެރިންނަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ
ފަރާތުން ބޭނުންވާ ހިމާޔަތާއި އެއްބާރުލުން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން

(ނ)

އެއްވުންތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހާ މީޑިއާ ތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު
ފަހިކޮށްދިނުން

(ރ)

އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކްރެޑިޓްކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.
(ހ)

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ އޯގަނައިޒޭޝަންތައް

(ށ)

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް

(ނ)

ފްރީލާންސް ނޫސްވެރިން

3

އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ އުސޫލުތައް

.4

މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތައް އެކްރެޑިޓްކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ
(ހ)

އެއްގޮތަށެވެ.

އުސޫލުތަކާ

މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކުރާ [ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ އޯގަނައިޒޭޝަން]ތައް
އެކްރެޑިޓްކޮށްދެވޭނެ އުސޫލުތައް
.1

އެކްރެޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ
ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.2

އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކާޑު،
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.3

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާތަކާއި އޮންލައިން ނިއުސް
ސައިޓްތަކުން އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއެއްގައި އެ
ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން (އެޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީގެ
ކޮޕީ) ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ [ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާގެ
ފަރާތްތައް]
.1

އެކްރެޑިޓްކޮށްދެވޭނެ

އުސޫލުތައް

އެކްރެޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާ އޯގަނައިޒޭޝަނެއް
ތަމްސީލުކުރާ

ފަރާތެއްކަން

ބަޔާންކުރާ،

އެ

އޯގަނައިޒޭޝަނެއްގެ

ލިޔުމެއް

ހު ށަ ހަ ޅަ ން ވާ ނެ އެ ވެ.
.2

އެކްރެޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފޯމު
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

(ނ)

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގައި ބަޔާންކުރާ [ފްރީލާންސް ނޫސްވެރިން]
އެކްރެޑިޓްކޮށްދެވޭނެ
.1

އުސޫލުތައް

އެކްރެޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ
ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.2

އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކާޑު،
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

4

.3

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާ ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަން
ނުވަތަ އޮންލައިން ނިއުސް ސައިޓަކުން އެ ފަރާތަކީ ފްރީލާންސް ނޫސްވެރިއެއްކަން
ބަލައިގަންނަކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ރ)

އެކްރެޑިޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން
( 3ތިނެއް) މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކްރެޑިޓްކޮށްދެވޭނެއެވެ.

އެކްރެޑިޓް ކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު

.5

އެކްރެޑިޓްކުރެވޭ ކާޑުގެ

.6

އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ

.7

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކްރެޑިޓްކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.
(ހ)

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ އޯގަނައިޒޭޝަން – އެކްރެޑިޓްކޮށްދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން މީލާދީ ( 1އެކެއް)
އަހަރު ދުވަހަށެވެ.

(ށ)

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް – އެކްރެޑިޓްކޮށްދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް)
މަސް ދުވަހަށެވެ.

(ނ)

ފްރީލާންސް ނޫސްވެރިން  -އެކްރެޑިޓްކޮށްދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 6ހައެއް) މަސް
ދު ވަ ހަ ށެ ވެ.

މިންގަނޑު

(ހ) ކާޑު ޕްރިންޓްކޮށްފައި އޮންނަން ވާނީ  GSM 80ސާފު ހުދު ކަރުދާހުގައި އެވެ.
(ށ) ކާޑުގެ ދިގުމިނުގައި  5.9އިންޗި އަދި ފުޅާމިނުގައި  4.1އިންޗި ހުންނަންވާނެއެވެ.
(ނ) ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ކާޑުގެ ނަމޫނާގައި މެރޫން ކުލަ ހިމެނޭ ބައިތަކުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ
އަންނަނިވި ކުލަ ކޯޑެވެR:142, G:24, B:27 .
(ރ) ކާޑުގައި ޖަހާ ފޮޓޯ ވާންވާނީ ފޮޓޯ ނެގިތާ  3މަސް ނުވާ ،ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ކުލަ
ފޮ ޓޯ އަ ކަ ށެ ވެ.
(ބ) ކާޑު ބޭނުންކުރަންވާނީ ލެމިނޭޓްކޮށްގެންނެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް ލިބޭ

ކަ ށަ ވަ ރު ކޮ ށް ދެ ވޭ ނެ އެ ވެ.

އިމްތިޔާޒުތައް

އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑު
އައުކުރުމާއި ބާޠިލުކުރުން

މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

އެކްރެޑިޓްކޮށްދެވޭ

ނޫސްވެރިންނަށް

އަންނަނިވި

.8

(ހ)

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ޚާއްޞަ ޙިމާޔަތް.

(ށ)

ހަލަބޮލި ހާލަތްތައް ހިނގާ ސަރަހައްދުތަކަށް ދެވޭ [އެކްސެސް].

(ނ)

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ލުއިފަސޭހަކަން.

(ހ)

ކާޑު އައުކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައެވެ.

5

އިމްތިޔާޒުތައް

.1

މުއްދަތު ހަމަވުން

.2

ގެއްލުން

.3

ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވުން( .ކާޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް
ސާ ފު ނު ވު ން)

.4

އެކްރެޑިޓްކޮށްދެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަގަކާ ނުލައި ކާޑު އާ ކޮށްދެވޭނީ ގިނަވެގެން
 2ފަހަރުއެވެ.

.5

މި މާއްދާގެ (ހ)ގެ  4ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތު ފިޔަވައި އެހެން ހާލަތެއްގައި ކާޑު
އާކޮށްދެވޭނީ ( 500/-ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުގައެވެ.

(ށ)

ކާޑު ބާޠިލުކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައެވެ.
.1

ކާޑު ބޭނުންކުރާ ފަރާތުން އެދިގެން

.2

އެކްރެޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ ނޫން ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވުން

.3

ކާޑު ބޭނުންކުރާ ފަރާތަށް ޖިނާއީ ކުށެއްގައި ޙުކުމެއް އައުން

.4

ކާޑު ބޭނުންކުރާ ފަރާތް ނިސްބަތްވާ މީޑިއާ އޯގަނައިޒޭޝަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ
ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން

މާނަކުރުން

.9

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު އަންނަނިވި
ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ ކުރާނީ ތިރީގައި އެވާ ގޮތަށެވެ.
(ހ)

[ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ އޯގަނައިޒޭޝަންތައް] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ރާއްޖޭގައި ނޫސް،
މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ޝާއިޢުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތައް ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ށ)

[ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު
ފެތުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ނ)

[ފްރީލާންސް ނޫސްވެރިން] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި
ވަކި ނިއުސް މީޑިއާ އޯގަނައިޒޭޝަނަކާ ނުގުޅި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ރ)

[އެކްސެސް] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެއްވުން ހިނގާ ސަރަހައްދާ ،ސަލާމަތީ ބާރުތައް
ހަރަކާތްތެރިވާ ހިސާބާ އެންމެ ގާތުން ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތަށެވެ.

6

އދު
ވ ި
ރމުގެ ޤަ ާ
ކރެޑިޓްކު ު
ވރިން އެ ް
ނސް ެ
ރވާ ޫ
ތތެ ި
7ރަކާ ް
އވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަ
އެ ް

1

އދު
ވ ި
ރމުގެ ޤަ ާ
ކރެޑިޓްކު ު
ވރިން އެ ް
ނސް ެ
ރވާ ޫ
ތތެ ި
8ރަކާ ް
އވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަ
އެ ް

2

ޖަދުވަލު 2

9

ރކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު
އެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަ ަ

1

ރކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު
އެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަ ަ
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