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 ނޫސްމަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ޝާއިޢު ކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު
 
 

 
 ކުރުންނޫސްމަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ

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

ޝާއިޢު ކުރައްވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ) ފޮޓޯކޮޕީ، އެލެކްޓްރޯިނކް، އޯޑިއޯ، ވީޑިއޯ
.  އާޓްސް ގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހުގައެވެ އެންޑްއިންފޮމޭޝަންލީގަލް ރިފޯމް، 

ރުގަިއ ރަޖިސްްޓީރ ކޮށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ސްކޫލްތަކާއި މީގެ ތެރޭގައި ސަރުާކ
ސަުރކާރުގެ ސްކޫލްތަކާއި ކިޔަވައިދޭ އިންސްޓިޓިއުޓް ތަކުގެ ދަރިވަރުްނ 

އެދަރިވަރުންެގ ކިޔެވުމާއިބެހޭ ގޮތުން ޝާއިޢުކޮށް ނެރެ ސްކޫލްގެ ނުވަތަ        
 .  އް ނުހިމެނެއެވެއިންސްޓިޓިއުޓްގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅޭ މިފަދަ ތަކެއްޗެ

 
ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްީރ ކޮށްދެވޭނީ، ެއކަމަށް އެދޭފަރާތުން .     2
އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްްސ ލީގަލް ރިފޯމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ) މަސްއޫލުވެރިޔާ(

ލީގަލް ރިފޯމް، އަށް ލިޔުމުން، އެކަމަށް ދޫުކރާ ފޯމް ފުރައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 .  ޝަން އެންޑް އާޓްސް އަށް ހުށަހެޅުމުްނނެވެއިންފޮމޭ

 
ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު .     3

) ބ(އާއި ) ރ( ވަނަ މާއްދާގެ 10އަދި ) 3(ގެ )ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 9މިޤަވާޢިދުގެ 
 ސާފުކުރުމަށް އާއި ގުޅޭގޮތުން، ސަރުާކރުގެ ކަމާއިބެހޭ ޮއފީސްތަކުން މަޢުލޫމާތު

އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް އިން ދޫކުރާ ފޯމެއް ލީގަލް ރިފޯމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އަދި އެޑިޓަރގެ ގޮތުގައި ހަމަޖަްއާސ . ފުރިހަމަ ކުރުަމށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 .ފަރާތުން އެޑިޓަރުކަން ޤަބޫލު ުކރާކަމުގެ ސިީޓ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ

 
 ފަދަ ތަކެތީގެ އިދާރާ އަކަށް ހުށަހަާޅތަނާއި، ނޫސް މަޖައްލާ.     4

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

 .     ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 

ސަރުކާރުގެ ލިޔުންތަކުގަިއ (ޖ 4 / 70ބަރ ޤާނޫނީ ނަމް.     5
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތީެގ ) ސްޓޭމްޕްޖެހުމުގެ ޤާނޫނު

 . ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕެއް ޖަހަންޖެހޭނެއެވ25ެ/-ރަޖިސްޓްރީގައި 
                                                

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

          
 ފަހަރު ނުވަތަ 1 ދުވާލަުކ ެދވޭނީ،ނޫސް ރަިޖސްޓްރީ ކޮށް) ހ       (
 .     ފަހަރު ނެރޭގޮތަށެވ1ެހަފްތާއަކު 

ވޭނީ، ނޫސް ފިޔަވައި ދެންހުިރ ބައިތައް ރަޖިސްޓްރީ ކޮްށދެ) ށ       (
 ފަހަރު، 4 ފަހަރު، އަހަރަކު 1 ފަހަރު، މަހަުކ 2 ފަހަުރ، މަހަކު 1ހަފްތާއަކު 
 ން ފަހަރު، މިއުޞޫލ1ު ފަހަރު، އަިދ އަހަރަކު 2 ފަހަރު، އަހަަރުކ 3އަހަަރކު 
 .ނެރުމަށެވެ



 3

  
ނޫހަށް ކިޔަން ހުށަހަޅަ ނަމަީކ، އަންނަނިވި ބާވަތުގެ ނަމަކަށް ) ހ: (ނަން) ނ (

 . ވެވެގެންނުވާނެއެ
 

I. ްރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނޫހެއްގެ ނަމެއ 
II. ަސްޓްރީ ކުުރމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނޫހެއްގެ ޖިރ

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

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

 ބާވަތުގެ ނަމެއް
V.  ްރާއްޖޭގެ އެއްވެސް މީޑިއާއެއްގައި އެމީޑިއާއަކުން އަމިއްލައަށ

ރޮގްރާމެްއގެ ނުވަތަ އުފައްދައިގެން ހިންގާ    މަޝްހޫރު ްޕ
 ކޮލަމެއްގެ ނަމެއް

 
ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނޫހަކަށް ކިޔާނަމެއް،  .ށ

އެނަން ރަޖިްސޓްރީ ކޮށްދެވިފައިވާ ފަރާތް ނޫން އެހެން 
ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްެދވޭނީ އެއެއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓްީރ 

ވާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި.  މަސްދުވަސް ފަހުންނެވ6ެއުވާލާތާ 
ނޫހެއްގެ މަސްއޫލުވެރިކަން އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރާ ޙާލަްތ 

 . މިއުސޫލުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ
 

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

ޓްީރޮކށްދެވޭނީ، އެފަރާތެއް ނޫހެއްގެ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސް
 . ތަމްސީލުކުރާ އެންމެ އިސްފަރާތުގެ ހުއްދައެއް ލިބިގެންނެވެ

  
ވަކި މުނާސަބަތަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަކިކަމެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން .     7

ލުއިފޮތެއް ނުވަތަ އަތްމަތީފޮތެއްގެ އެންމެ ޢަދަދެއް ޝާއިޢުކޮށް ނެރޭނަމަ، 
ނަމަވެސް އެޢަދަދެއް ނެރުމުގެ ުކރިން . ކަށް ނުޖެޭހނެއެވެރަޖިސްޓްރީ ުކރާ

 .  މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެ
 
 

 ރީ ކޮށްދެވޭ ބައިތައްޓްނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ރަޖިސް
 

ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ބައިތަކުގެ .     8
 .އްގައެވެތެރެއިން ބައެ

 

 ލުއިފޮތް
 

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

ނޑުތަކެެކވެ ނޑެއް ނުވަތަ ގަ  .  ކުރާ ގަ
 

 އަތްމަތީ ފޮތް
 

 އެއް މަޢުޟޫއެއްގެ ދަށުން ވަިކކަމެއް ނުވަަތ        އަތްމަތީ ފޮތަކީ
މަސައްކަތެއް ކުރާެނގޮތާއި ބެހޭ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ކަމެްއ 
ހިގައިދިޔަގޮތް ނުވަތަ އޮތްގޮތް ކުރުކޮށް ބަޔާންުކރުމަށް ނުވަތަ އެއްޗަކާއި ބެހޭގޮތުްނ 



 4

 ނުވަތަ ނަޞޭހަތް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް
 .   ތެރިވުމަށް ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއްޗެވެ

 

 މަޖައްލާ
 

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

 ފަހަރު ނޫންގޮތަށް 1ށްޓަކައި ދުވާލަކު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި، މުނިފޫހި ފިލުވުމަ
 .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 ަތކެއްޗެވެ
 

 

 ނިއުސްލެޓަރ
 

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

 .ގުޅޭ ތަފާތު ޚަބަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ޝާއިޢު ކުރާ ތަކެއްޗެވެ
 

 ްކޮމިކ
 

       ކޮމިކް އަކީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރެުހން ނުވަތަ ފޮޓޯިއްނ 
 .ދިނުމަށް ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއްޗެވެވާހަކަ ހުށަަހޅައި

 

 ޖާނަލް
 

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

މުގައި ކަމާގުޅޭ ދާިއރާތަކުން ުކިރން ޗެކްކޮްށ ފާސްކުރެވިފައިވަ ތަކެތި ކަ
 .ވާންޖެހޭނެއެވެ

 

 މަސްއޫލުވެރިޔާ
 

       ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ މަސްއޫލުވެރިޔަކު ކަމުަގއި ރަޖިސްޓްީރ 
ނޑައެޅިފައި ހުންނަ ވަކި މީހެއް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެފަރާތެއް،  ކޮށްދެވޭނީ އެަކމަށް ކަ

މްޢިއްޔާއެއް، ނުވަތަ ސަރުާކރުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީހެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޖަ
 . ކްލަބެއް، ޕާޓީއެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެކެވެ
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މަސްއޫލުވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ ތިީރގައިވާ )     ހ(
 .ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންނެވެ

  އަހަރު ފުރިފައިވުނ25ްޢުމުރުން )     1(
 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަުމގައިވުން)     2(
ނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއްގައި ނުވަތަ ޚިޔާނާތެްއކަމަްށ ދީނުގައި )     3( ޙައްދެއް ކަ

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

 މުަގއި ނުވުންރިކޯޑުގައި ގިނަމައްސަލަތަކެއް ހުރިމީަހކު ކަ
 
 ތަކެތީގެ މަސްއޫލުވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކްލަްބ، ފަދަނޫސް މަޖައްލާ )     ށ(

ޖަމްޢިއްޔާ، ާޕޓީ، ވިޔަފާރި ކުންފުނި ފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ 
އެތަނެއްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގަިއ ނޫސް މަޖައްލާ ާޝއިޢުކުރުން 

 .ހިމެނިފައިވާނަމައެވެ
 
 

 އެޑިޓަރ
 
ލީގަލް ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ޝާއިޢުކުރާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް .    10

އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ޮކށްފައިވާ އެޑިޓަރެްއ ރިފޯމް، 
ނޫސް މަޖައްލާގެ އެޑިޓަރ ކަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ުކރެވޭީނ . ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ

 .      ހެކެވެތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައްފުރިހަމަވެފައިވާ މީ
 
 
 . އަހަރު ފުރިފައިވުނ25ްޢުމުރުން )    ހ(
 .ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން)    ށ(

ނޫސް މަޖައްލާގެ އެޑިޓަރުކަން ކުރެވޭަވރުެގ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު )    ނ(
ހުރުމާއިއެކު ނޫސްވެިރކަމުގެ ޯކހެއް ހަދާފައިވުން ނުވަތަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގަިއ 

ރަޖިސްޓްރީ ުކރުމަށް ހުށަހަާޅއިުރ . ( އަހަރު ދުވަހު އުޅެފައިވުނ5ްމަދުވެގެން 
ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ނޫސްެވރިކަމުެގ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ 

 )ތަޖްރިބާ ދައްކުަވއިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ
ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްގައި ނުވަތަ ޚިޔާނާތެއްކަމަށް )    ރ( ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަ

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

 .އް ހުރިމީަހކު ކަމުަގއި ނުވުންރިކޯޑުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެ
 
 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީެގ 3ވޭތުވެދިޔަ )     ބ(

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

 .ރީޢަތަށް ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުަގއި ނުވުންޝަ
 
 
 

 ނޫސް މަޖައްލާ ޝާއިޢުކުރުން
 
ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ އެއްޗެތީގެ ފަރާތުން ސަޕްލިމަންޓް ނެރުއްވާނީ ނޫސް .    11

ނޫހާއި . މަޖައްލާފަދަ ތަެކތި ނުކުންނައިރު އެއައެކު އެއްޗެއްގެ ތެރޭ ހިމެނެ ގޮތަށެވެ
 ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ށްމަންޓް ނެރޭނަމަ، ނެރުމުގެ ކުރިްނ މިނިސްޓްރީ އަވަކިން ސަޕްލި

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

 .    އަދި އިދާރާ އެނގެން އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ



 6

 
 ކޮީޕ 2އިއެކު އެއެއްޗެއްގެ ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ޝާއިޢުކޮށް ނެރުމާ.    13

އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ލިގަލް ރިފޯމް، އެއެއްޗެއް ނެރޭ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޗެއް ނެރުމާއިއެކު އް މިގޮތުން މާލޭގައި ނަމަ އެއެ.ސް އަށް ހިލޭ ފޮނުވަންވާނެއެވެއާޓް

ީރ  ދުވަސް ތެރޭގައި މިނިސްޓ10ްޗެއް ނެރޭތާ އްއަދި ރާއްޖެ ތެރޭގައި ނަމަ އެއެ
 . ވާނެއެވެން އެންޑް އާޓްސް އަށް ފޮނުވަންއިންފޮމޭޝަލީގަލް ރިފޯމް، އޮފް 

  

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

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

ަކިއ ނުވަތަ މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަ. އެޚިލާފުވި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ
ލީގަލް ރިފޯްމ، ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 .މޭޝަން އެންޑް އާޓްސް އަށް ލިބިގެންވެއެވެއިންފޮ
 
 
ރައްިޔތުންގެ މަޖްލީހަށް ހުށަހެޅި މަޖްލީހުން ގޮތެއް ނުނިމި އޮންނަ ބިލެއް .    15

ުމެގ ނުވަތަ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެކަމެއް ނުނިމެނީސް އެކަމާއިމެދު ފާޑުކިޔު
 ޝާއިޢު ކުުރމަީކ މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ގޮތުން ނޫސް
 . ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެިމއާއި ޚިލާފަށް . މަނާކަމެކެވެ

 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ނޫހެއް ނުވަތަ މަޖައްލާއެއް ފަދަ އެއްޗެއްގައި .    16

 ލިޔުމެއް ނުވަތަ ބޭރުގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތަުކްނ ރެއް ނުވަތަލިޔެފައިވާ ޚަބަ
ނުވަތަ މަޢުލޫމާތުގެ އަސްލު ނުވަތަ ތަރުޖަމާއެއް ރާއްޖޭގައި ނެރޭ ފޮނުވާ ޚަބަރެއް 

 ޝާއިޢު ކޮށްގެން އުފެދޭ  މަޖައްލާއެއް ފަދަ އެއްޗެއްގައިނޫހެއް ނުވަތަ
މައްސަލައަކާއިމެދު އެލިޔުމެއް ލިޔުނުފަރާތާއި އެލިޔުން ޝާއިޢުކުރި ނޫސް މަޖައްލާގެ 

 .އެޑިޓަރ ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ
 
 
މަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ރާއްޖޭގައި ނޫސް .   17

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

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

 
ޝާއިޢުުކިރ ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގައި ވަކިފަރާތެއް ނޭނގޭގޮތަށް .    18

ނަމަ،  ބަޔާނަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެމަޒުމޫނެއް ނުވަތަ
 ތަކެތީގެ އެޑިޓަރު ނުވަތަ އެމަޤާމާިއ  އުފުލަންޖެހޭނީ އެފަދައެކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު،

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

މެއްނަަމ ލިޔުން ތަކެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ލިޔު ލިޔުމެއް ނުވަތަ
 ނަމާއި އެއީ ތަރުޖަމާއެއްކަމާއި އަިދ  ނުވަތަ ލިޔުންތަކުގެބެލި ލިޔުން އަސްލަކަށް

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

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

 . ރުފިާޔއިން ޖޫިރމަނާ ކުރެވޭނެއެވ300ެ/-ތިންވަނަ ފަހަރު 
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އް ނުވަތަ ބަޔާނަކާއި ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގައި ޝާއިޢުކުރި މަޒުމޫނެ.    21
 އެއްވެސް ކަހަލަ ނޭދެވޭ ނަތީޖާއެއް  އެވާހަކައެއް ޝާިއޢު ކުރުމުންގުޅޭގޮތުން

ނުކުމެއްޖެނަމަ، އެމަޒުމޫނު ނުވަތަ ބަޔާން ލިޔުނު މީހަކާއި އެލިޔުން ޝާއިޢުކުރި 
ނޫސް މަޖައްލާގެ އެޑިޓަރު އާއި މެދު އެކަމުގެ ބޮޑު ކުޑަމިނުގެ ނިސްބަތުން 

 .ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ
 
ދޭ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަާކ އުފެ ދީނީ ގޮތުން މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ޚިލާފު.    22
 މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގައި އެކިއެކި މަޒުމޫނު ނުވަތަ ބަޔާން ޝާއިޢު ގޮތުން ނޫސްބެހޭ

ކުރުމާއި އަދި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޝަޚްސިއްޔަތަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ލިބިދާފަދަ 
ރުަމީކ ލިޔުމެއް ފޮޓޯއެއް އިޝްތިހާރެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ފަދަ އެއްޗެއް ޝާއިޢު ކު

ިމއާޚިލާފަށް ޢަމަލު ކޮށްފިނަމަ އެލިޔުން ލިޔުނު ފަރާތަކާއި އަދި . މަނާކަމެކެވެ
 .އެލިޔުން ޝާއިޢުކުރި ނޫސް މަަޖއްލާގެ އެޑިޓަރާއި މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

 
ގެ هللاނޫސް މަޖައްލާގައި ޝާއިޢުކުރާ އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި .    23

ދީޡްއެއް އްގެ އާޔަތެއް ނުވަތަ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙައިސްމުފުޅާއި ކީރިތި ޤުރުއާނެ
 ޙަދީޡްއެއްގެ ބައެއްވިޔަސް، ލިޔާނަމަ ލިޔެފައި ނުވަތަ އާޔަތެއް ނުވަތަ

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

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

ޮކށް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދުގައި އޮންނަ ޞައެއްވެސް ޤައުަމކާއި، ޚާއް
މުގެ ުގޅުމަށް ބުރޫއަާރފަދަ ދޮގު ޚަބަރެއް، ނުވަތަ ދޮގު ބަޔާނެއް، ނުވަތަ އެކުވެިރކަ

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

 ރުފިާޔއިން 300/-ފިޔައިން، ތިންވަނަ ފަހަރު  ރ200ު/-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
 

ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ އެޑިޓަރ ރަށުން ބޭރަށްދާނަމަ، ނުވަތަ .    26
ޤާނޫނީގޮތުން ނުވަތަ ޝަރުއީ ގޮތުން ބަންދެއްވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެޑިޓަރ 
ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުއުފުލޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ 

ގައި އެކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެޑިޓަރ ވަޒީފާއިން ވަކިވާނަމަ، އެޑިޓަރުގެ ބަދަލު
އުފުލާނެ މީހަކު ހަމަޖައްސައި އެކަން ހަވާލުވި ފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ 

އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް ލީގަލް ރިފޯމް، ސިޓީއަކާއިއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 .އަށް މަސްއޫލުވެރިޔާ އަންގަންޖެހޭނެއެވެ

  
ދަލުކުރަން ޖެހިއްެޖ ހާލަތެއްގައި އެކަން ނޫސް މަޖައްލާގެ އެިޑޓަރ ބަ.    27

އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް އަށް ލީގަލް ރިފޯމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެޑިޓަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ އާއެޑިޓަަރުކ 

 .ވެޤަވާޢިދުން ހަމަޖެހެންދެން އެނޫސް މަޖައްލާއެއް ޝާއިޢު ކުރުމަީކ މަނާކަމެކެ
 
ރަޖިސްޓްރީ ޮކށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ، މަސްއޫލުވެިރޔަކު .    28

 15ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަންދެއްގައި ހުންނަތާ 
ދުވަސްވެއްޖެނަމަ، ނުވަަތ ނޫސް މަޖައްލާއެއްގެ މަސްއޫލުވެރިޔެްއކަމުގައި ރަޖިްސްޓީރ 

އް ނުވަތަ ޕާޓީއަކާއިމެުދ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅެއް ކުރެވިފައިވާ ްކލަބެއް، ޖަމްޢިއްޔާއެ
އެޅިއްޖެނަމަ، އެފަރާތެއްގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުަގއި ރަޖިސްޓްީރ ކޮށްފައިވާ ނޫސް 

މިފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެނޫސް މަޖައްލާއެއްެގ . ލެވޭނެއެވެމަޖައްލާ އުވާ
އިންފޮމޭޝަން މް، ލީގަލް ރިފޯނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް  އެޑިޓަރ އެކަން މާލޭގައި
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 ދުވަހުެގ 3ނަމަ އެއަތޮޅެއްގެ އަތޮޅުއޮފީހަށް  އެންޑް އާޓްސް އަށް ރާއްޖެތެރޭގައި
 .ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ

 
 ފަހަުރ 3ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ޤަވާޢިދުން .    29

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

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

ލީގަލް ރިފޯމް، ޓްރީ އޮފް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ނަމަ، މިނިސ3ްއެކަން 
 ރާއްޖެތެޭރގައިނަމަ އެއަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު އޮފީހަްށ ންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް އަށް،އި

 .  ލިޔުމަކުން އަންގަންވަނެއެވެ
 

 
 
 :ނޯޓް

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

 


