ނޫސް މަޖައްލާފަދަތަކެތި ޝާއިޢު ކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު
ނޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެ ް
ޖ
މާލެ ،ދިވެހިރާއް ެ

1

ނޫސްމަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ޝާއިޢު ކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު

ނޫސްމަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީކުރުން
.1

.4

މަސްއޫލުވެރިޔާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ

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

ފޮޓޯކޮޕީ ،އެލެކްޓްރޯނިކް ،އޯޑިއޯ ،ވީޑިއޯ) ޝާއިޢު ކުރައްވާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް

އިންފޮމޭޝަން ގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހުގައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގައި

ދ
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ސްކޫލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކާއި ކިޔަވައި ޭ
އިންސްޓިޓިއުޓް ތަކުގެ ދަރިވަރުން އެދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމާއިބެހޭ ގޮތުން ޝާއިޢުކޮށް
ދ
ނެރެ ސްކޫލްގެ ނުވަތަ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅޭ މިފަ ަ
ތަކެއްޗެއް ނުހިމެނެއެވެ.
.2

އިދާރާއަކަށް

.5

ރަޖިސްޓްރީގައި  25/-ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕެއް ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ.

މިޤަވާޢިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ( )3އަދި  11ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ)
ކރުމަށް
އާއި ގުޅޭގޮތުން ،ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އޮފީސްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފު ު
ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

އިންފޮމޭޝަނުން

ދޫކުރާ

ފޯމެއް

ދ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ ،ކަނޑައެޅޭ ވަކި
ނޫސްމަޖައްލާ ފަ ަ

މުއްދަތު ތަކެއްގައި ސިލްސިލާކޮށް ނެރުމަށެވެ.
(ހ) ނޫސް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ ،ދުވާލަކު  1ފަހަރު ނުވަތަ
ހަފްތާއަކު  1ފަހަރު ނެރޭގޮތަށެވެ.

ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު

ފުރިހަމަ

ޤާނޫނީ ނަމްބަރ 4 / 71ޖ (ސަރުކާރުގެ ލިޔުންތަކުގައި

ސްޓޭމްޕްޖެހުމުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގެ

(މަސްއޫލުވެރިޔާ) ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން އަށް ލިޔުމުން ،އެކަމަށް ދޫކުރާ

ފޯމް ފުރައި ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން އަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

އެތަނެއް

ހަމަޖއްސުމާމެދު

އެތާނގެ

ވެރިފަރާތުގެ

އިޢުތިރާޟެއް

ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.6

ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ ،އެކަމަށް އެދޭފަރާތުން

.3

ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ އިދާރާ އަކަށް ހުށަހަޅާތަނާއި،

ހ
ކުރުމަށްފަ ު

(ށ) ނޫސް ފިޔަވައި ދެންހުރި ބައިތައް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ،
ހަފްތާއަކު  1ފަހަރު ،މަހަކު  2ފަހަރު ،މަހަކު  1ފަހަރު ،އަހަރަކު  4ފަހަރު،
އަހަރަކު  3ފަހަރު ،އަހަރަކު  2ފަހަރު ،އަދި އަހަރަކު  1ފަހަރު ،މިއުޞޫލުން
ނެރުމަށެވެ.

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެޑިޓަރގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާ ފަރާތުން އެޑިޓަރުކަން
ޤަބޫލު ކުރާކަމުގެ ސިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
2

ނޫހެއްގެ

(ނ) ނަން( :ހ) ނޫހަށް ކިޔަން ހުށަހަޅަ ނަމަކީ ،އަންނަނިވި
ބާވަތުގެ ނަމަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.

ނަމެއްގެ

ގޮތުގައި

ތަމްސީލުކުރާ އެންމެ އިސްފަރާތުގެ ހުއްދައެއް ލިބިގެންނެވެ.

 .Iރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނޫހެއްގެ ނަމެއް

.7

 .IIރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނޫހެއްގެ

ލުއިފޮތެއް

ނަމެއް

ރަޖިސްޓްރީ

 .IIIރާއްޖޭން ބޭރުގައި ނުކުންނަ މަޝްހޫރު ނޫހަކަށް ކިޔާނަމެއް

ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅާ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެ.

 .IVރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ،

ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނީ،

އެފަރާތެއް

ނުވަތަ

ރަޖިސްޓްރީ

ވަކި މުނާސަބަތަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަކިކަމެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން
ނުވަތަ
ކުރާކަށް

އަތްމަތީފޮތެއްގެ
ނުޖެހޭނެއެވެ.

އެންމެ

ޢަދަދެއް

ނަމަވެސް

ޝާއިޢުކޮށް

އެޢަދަދެއް

ނެރުމުގެ

ނެރޭނަމަ،
ކުރިން

ކުރުމަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ ،ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ނުކުންނަ މަޝްހޫރު
ނޫހެއްގެ ނަމާއެއްގޮތަށް ،ނުވަތަ އެނަމެއް ބޭނުންކޮށްފިނަމަ،
ވ
އެނޫހަކީ ބުނެވިދިޔަ ނޫހަކާ ގުޅުންހުރި ނޫހެއްކަން ދޭހަ ާ
ބާވަތުގެ ނަމެއް
 .Vރާއްޖޭގެ އެއްވެސް މީޑިއާއެއްގައި އެމީޑިއާއަކުން އަމިއްލައަށް
އުފައްދައިގެން ހިންގާ

މަޝްހޫރު ޕްރޮގްރާމެއްގެ ނުވަތަ

ކޮލަމެއްގެ ނަމެއް
ށ.
އެނަން

ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭ ބައިތައް
.8

ތެރެއިން ބައެއްގައެވެ.

ލުއިފޮތް

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނޫހަކަށް ކިޔާނަމެއް،
ރަޖިސްޓްރީ

ކޮށްދެވިފައިވާ

ފަރާތް

ނޫން

އެހެން

ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ އެއެއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ
ފހުންނެވެ .ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ަ
އުވާލާތާ  6މަސްދުވަސް

ލމާތު
ލުއިފޮތަކީ ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މަޢު ޫ
ޢ
ދިނުމަށްޓާކައި އެއް މަޢުޟޫއެއްގެ ދަށުން އެކަކު ނުވަތަ އެއްފަރާތަކުން ލިޔެ ޝާއި ު
ކުރާ ގަނޑެއް ނުވަތަ ގަނޑުތަކެކެވެ.

ނޫހެއްގެ މަސްއޫލުވެރިކަން އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރާ ޙާލަތް
މިއުސޫލުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ނ.

ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ބައިތަކުގެ

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ކިޔާ ނަމެއް،
ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް ކިޔާނަމެއް ،ނުވަތަ ގޯއްޗަކަށް ކިޔާ ނަމެއް،
3

އަތްމަތީ ފޮތް
އަތްމަތީ

ހަފްތާ ނޫސް
ފޮތަކީ

އެއް

މަޢުޟޫއެއްގެ

ދަށުން

ވަކިކަމެއް

ނުވަތަ

މަސައްކަތެއް ކުރާނެގޮތާއި ބެހޭ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ކަމެއް

ހަފްތާނޫހަކީ ،ޚަބާރާއި ،މަޒުމޫނާއި ،ރިޕޯޓާއި ޚިޔާލު ފަދަ ތަކެތި

ހިގައިދިޔަގޮތް ނުވަތަ އޮތްގޮތް ކުރުކޮށް ބަޔާންކުރުމަށް ނުވަތަ އެއްޗަކާއި ބެހޭގޮތުން

ޢ
ލިޔުންތަކައި އިޢުލާން އަދި އިޝްތިހާރު ހިމެނޭގޮތަށް ހަފްތާއަކު  1ފަހަރު ޝާއި ު

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ނަޞޭހަތް

ކުރާ ތަކެއްޗެވެ.

ތެރިވުމަށް ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއްޗެވެ.

ނިއުސްލެޓަރ

މަޖައްލާ
މަޖައްލާއަކީ ޚަބަރާއި ،ރިޕޯޓާއި ،ތަފާތު މަޢުޟޫއަށް ތަފާތު މީހުން
މއި ކުރެހުމާއި ،ފޮޓޯ ހިމެނޭ ގޮތަށް
ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނާއި ވަހަކަފަދަ ލިޔު ާ
މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ،މުނިފޫހި ފިލުވުމަށްޓަކައި ދުވާލަކު  1ފަހަރު ނޫންގޮތަށް
ޝާއިޢު ކުރާ ތަކެއްޗެވެ.

ދުވަހު ނޫސް
ތ
ތފާ ު
ދުވަހުނޫހަކީ ،ޚަބަރާއި ،މަޒުމޫނާއި ،ރިޕޯޓާއި ،ޚިޔާލު ފަދަ ަ
ލިޔުންތަކާއި އިޢުލާން އަދި އިޝްތިހާރު ހިމެނޭގޮތަށް ދުވާލަކު  1ފަހަރު ޝާއިޢު

ޔއަކުން
ނިއުސްލެޓަރ އަކީ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއް ާ
ނުވަތަ އޮފީހަކުން ހިންގާ ނުވަތަ ކުރާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ޚަބަރާއި އަދި އެފަރާތާއި
ގުޅޭ ތަފާތު ޚަބަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ޝާއިޢު ކުރާ ތަކެއްޗެވެ.

ކޮމިކް
ކޮމިކް އަކީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރެހުން ނުވަތަ ފޮޓޯއިން
ވާހަކަ ހުށަހަޅައިދިނުމަށް ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއްޗެވެ.

ޖާނަލް

ކުރާ ތަކެއްޗެވެ.

ލމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން
ޢ ޫ
ޖާނަލް އަކީ އެކަންކަމާއި ގުޅޭ ޢިލްމީ މަ ު
ޢިލްމުވެރިންގެ ލިޔުންތައް ހިމެނޭގޮތަށް ޗާޕްކުރާ ތަކެއްޗެވެ .މިފަދަ ލިޔުންތަކަކީ
ކަމާގުޅޭ

ދާއިރާތަކުން

ވާންޖެހޭނެއެވެ.
4

ކުރިން

ޗެކްކޮށް

ފާސްކުރެވިފައިވަ

ތަކެތި

ކަމުގައި

 .11އެޑިޓަރ

 .9މަސްއޫލުވެރިޔާ
ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ މަސްއޫލުވެރިޔަކު ކަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ
ކޮށްދެވޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ ވަކި މީހެއް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެފަރާތެއް،
ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީހެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް،
ކްލަބެއް ،ޕާޓީއެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެކެވެ.
(ހ)

މަސްއޫލުވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައިވާ

ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންނެވެ.
()1

ޢުމުރުން  25އަހަރު ފުރިފައިވުން

()2

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުން

()3

ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއްގައި ނުވަތަ ޚިޔާނާތެއްކަމަށް

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބެދި އަދަބެއް ލިބިފައި ނުވުމާއި ،އެމީހާގެ ކުށުގެ
ރިކޯޑުގައި ގިނަމައްސަލަތަކެއް ހުރިމީހަކު ކަމުގައި ނުވުން
(ށ)

ޖަމްޢިއްޔާ ،ޕާޓީ ،ވިޔަފާރި ކުންފުނި ފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ
އެތަނެއްގެ

މަސައްކަތްތަކުގެ

ހިމެނިފައިވާނަމައެވެ.

ނޫސް

މަޖައްލާ

ޝއިޢުކުރުން
ާ

ތަކެތި

އިންފޮމޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެޑިޓަރެއް ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ .ނޫސް
އެޑިޓަރ

މަޖައްލާގެ

ކަމުގައި

ކުރެވޭނީ

ރަޖިސްޓްރީ

ތިރީގައިވާ

ޝަރުތުތައްފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެކެވެ.

(ހ)

ޢުމުރުން  25އަހަރު ފުރިފައިވުން.

(ށ)

ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.
ނޫސް މަޖައްލާގެ އެޑިޓަރުކަން ކުރެވޭވަރުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ހުރުމާއިއެކު

ނޫސްވެރިކަމުގެ ކޯހެއް ހަދާފައިވުން ނުވަތަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 5
އަހަރު

ދުވަހު

އުޅެފައިވުން.

(ރަޖިސްޓްރީ

ހުށަހަޅާއިރު

ކުރުމަށް

މ
ތަޢުލީ ީ

ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ތަޖްރިބާ
ދައްކުވައިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ)
(ރ)

ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ މަސްއޫލުވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކްލަބް،
ތެރޭގައި

ނޫސް

(ނ)

ހިމެނޭ ކުށެއްގައި ނުވަތަ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގައި ވޭތުވެދިޔަ 5

މަޖައްލާ

ފަދަ

ޝާއިޢުކުރާނަމަ

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްގައި ނުވަތަ ޚިޔާނާތެއްކަމަށް

ހިމެނޭ ކުށުގައި ނުވަތަ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގައި ވޭތުވެދިޔަ 5
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބެދި އަދަބެއް ލިބިފައި ނުވުމާއި ،އެމީހާގެ ކުށުގެ
ރިކޯޑުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިމީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
(ބ)

ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ

އެޑިޓަރ ކަމުގައި ހުރިއިރު ޝާއިޢުކުރި އެއްވެސް އެޗަކާބެހޭގޮތުން ނުވަތަ އެފަދަ
މަޤާމެއްގައި

ހުރެގެން

ނޫނަސް

އެމީހަކު

ޝާއިޢު

ކުރިއެއްޗަކާއި

ޝަރީޢަތަށް ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
5

ބެހޭގޮތުން

ނޫސް މަޖައްލާ ޝާއިޢުކުރުން
.11

.15

ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ އެއްޗެތީގެ ފަރާތުން ސަޕްލިމަންޓް ނެރުއްވާނީ ނޫސް

މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ނުކުންނައިރު އެއައެކު އެއްޗެއްގެ ތެރޭ ހިމެނެ ގޮތަށެވެ .ނޫހާއި
ވަކިން ސަޕްލިމަންޓް ނެރޭނަމަ ،ނެރުމުގެ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އަށް ހުށަހަޅައި
ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެ.
.12

އަދި އިދާރާ އެނގެން އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.
.13
އެއެއްޗެއް

ނެރޭ

ގޮތުން ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝާއިޢު ކުރުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ .މިއާއި ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ،ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

އިންފޮމޭޝަން

އަށް

ލ
ހި ޭ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ނޫހެއް ނުވަތަ މަޖައްލާއެއް ފަދަ އެއްޗެއްގައި

ލިޔެފައިވާ ޚަބަރެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ބޭރުގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތަކުން
ފޮނުވާ ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތުގެ އަސްލު ނުވަތަ ތަރުޖަމާއެއް ރާއްޖޭގައި ނެރޭ
ނޫހެއް

ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ޝާއިޢުކޮށް ނެރުމާއިއެކު އެއެއްޗެއްގެ  2ކޮޕީ
ފަރާތުން

ގ
ނުވަތަ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެކަމެއް ނުނިމެނީސް އެކަމާއިމެދު ފާޑުކިޔުމު ެ
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ފދަ ތަކެތީގެ ކޮންމެ ޢަދަދެއްގައި ނަމްބަރާއި ،ތަރީޚް
ނޫސް މަޖައްލާ ަ

ލހުން ގޮތެއް ނުނިމި އޮންނަ ބިލެއް
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަށް ހުށަހެޅި މަޖް ީ

ނުވަތަ

މަޖައްލާއެއް

ފަދަ

އެއްޗެއްގައި

ޝާއިޢު

ކޮށްގެން

އުފެދޭ

މައްސަލައަކާއިމެދު އެލިޔުމެއް ލިޔުނުފަރާތާއި އެލިޔުން ޝާއިޢުކުރި ނޫސް މަޖައްލާގެ
އެޑިޓަރ ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ.

ފޮނުވަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން މާލޭގައި ނަމަ އެއެއްޗެއް ނެރުމާއިއެކު އަދި ރާއްޖެ
ފ
ތެރޭގައި ނަމަ އެއެއްޗެއް ނެރޭތާ  11ދުވަސް ތެރޭގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ ް
އިންފޮމޭޝަނަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

އާންމުކުރާ ބަޔާނެއް ،ނުވަތަ ލިޔުމެއް ޝާއިޢުކުރަންވާނީ ،އެއީ މިވެނި ފަރާތަކުން

ނޫސް މަޖައްލާގައި ޝާއިޢުކުރާ ލިޔުމާއި އެހެނިހެން ތަކެތި
.14

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކާއި ޚިލާފަށް ޚަބަރެއް ،ފޮޓޯއެއް،

ދ
ފ ަ
ފދަ އެއްޗެއް ނޫސް މަޖައްލާ ަ
ކުރެހުމެއް ،މަޒުމޫނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ަ
ތަކެތީގައި ޝާއިޢު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .މިފަދަ އެއްޗެއް ޝާއިޢުކޮށްފިނަމަ
އެޚިލާފުވި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ .ނުވަތަ މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި
ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ލިބިގެންވެއެވެ.

.17

ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ރާއްޖޭގައި

އިންފޮމޭޝަންއަށް

ފޮނުވި ބަޔާނެއްކަން ނުވަތަ ލިޔުމެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށެވެ .ލިޔުނުފަރާތް
ނޭނގޭގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުން ބެލެވޭނީ އެނޫސް ނުވަތަ މަޖައްލާގެ ފަރާތުން
ނ ކަމަށެވެ.
ލިޔެފައިވާ ލިޔު ް
.18

ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގައި ވަކިފަރާތެއް ނޭނގޭގޮތަށް ޝާއިޢުކުރި

ލއެއް ޖެހިއްޖެނަމަ،
މަޒުމޫނެއް ނުވަތަ ބަޔާނަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މައްސަ ަ
އ
އެކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ،އުފުލަންޖެހޭނީ އެފަދަ ތަކެތީގެ އެޑިޓަރު ނުވަތަ އެމަޤާމާ ި
ޙަވާލުވެހުރި މީހެކެވެ.
6

.23
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ނޫސް މަޖައްލާގައި ޝާއިޢުކުރާ އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ﷲގެ

ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގައި ޝާއިޢުކުރާ ލިޔުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ

އިސްމުފުޅާއި ކީރިތި ޤުރުއާނެއްގެ އާޔަތެއް ނުވަތަ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޡްއެއް

ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުން ތަކެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްނަމަ

ނުވަތަ

ލިޔެފައި

އަސްލަކަށް ބެލި ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުންތަކުގެ ނަމާއި އެއީ ތަރުޖަމާއެއްކަމާއި އަދި

އޮންނަންޖެހޭނީ ޢަރަބި އަކުރުން ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ފިލިޖަހާފައެވެ.

އާޔަތެއް

ނުވަތަ

ޙަދީޡްއެއްގެ

ބައެއްވިޔަސް،

ލިޔާނަމަ

ތަރުޖަމާކުރި އަސްލު ލިޔުމުގެ ނަމާއި ލިޔުނު ފަރާތް އެގެން އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.
.24
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ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގައި ޝާއިޢުކުރި ލިޔުމެއް އެއީ ދޮގު

ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުންނާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ޚިދުމަތް

މަޒުމޫނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ ސިފައިގައި ވިޔަސް އިޝްތިހާރު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ކަމުގައިވެއްޖެނަމަ ،އެކަމުގައި ޒިންމާ އެލިޔުން ލިޔުނު ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.
ނޫސް މަޖައްލާގައި ޢާންމުކޮށް ރާއްޖެއާ ސިޔާސީގޮތުން ގުޅިފައިވާ

މިގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރު  111/-ރުފިޔާއިން ،ދެވަނަ ފަހަރު  211/-ރުފިޔާއިން،

.25

ތިންވަނަ ފަހަރު  311/-ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

އެއްވެސް ޤައުމަކާއި ،ޚާއްޞަކޮށް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދުގައި އޮންނަ
އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާފަދަ ދޮގު ޚަބަރެއް ،ނުވަތަ ދޮގު ބަޔާނެއް ،ނުވަތަ

ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގައި ޝާއިޢުކުރި މަޒުމޫނެއް ނުވަތަ ބަޔާނަކާއި

އެފަދަ އެއްޗެއް ޖަހައިފިނަމަ ކަމުގެ ބޮޑުކުޑަމިނަށް ބަލައި ،އެލިޔުން ލިޔުނު ފަރާތާއި

.21

ގުޅޭގޮތުން އެވާހަކައެއް ޝާއިޢު ކުރުމުން އެއްވެސް ކަހަލަ ނޭދެވޭ ނަތީޖާއެއް

އެލިޔުން ޝާއިޢުކުރި ނޫސް މަޖައްލާގެ އެޑިޓަރ ،ފުރަތަމަ ފަހަރު 111/-

ނުކުމެއްޖެނަމަ ،އެމަޒުމޫނު ނުވަތަ ބަޔާން ލިޔުނު މީހަކާއި އެލިޔުން ޝާއިޢުކުރި

ރުފިޔާއިން ،ދެވަނަ ފަހަރު  211/-ރުފިޔައިން ،ތިންވަނަ ފަހަރު  311/-ރުފިޔާއިން

ނޫސް މަޖައްލާގެ އެޑިޓަރު އާއި މެދު އެކަމުގެ ބޮޑު ކުޑަމިނުގެ ނިސްބަތުން

ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ .ތިންވަނަ ފަހަރަށް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ފަހުން އެފަދަ ޢަމަލެއް

އވެ.
ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ެ

ކޮށްފިނަމަ ޤަވާއިދުން މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ،ނިންމޭނެއެވެ.
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ދީނީ ގޮތުން މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ޚިލާފު އުފެދޭ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކާ

ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ނެރުން މަނާވުމާއި އުވާލުން

ޢ
ބެހޭގޮތުން ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގައި އެކިއެކި މަޒުމޫނު ނުވަތަ ބަޔާން ޝާއި ު
ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ އެޑިޓަރ ރަށުން ބޭރަށްދާނަމަ ،ނުވަތަ

ދ
ކުރުމާއި އަދި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޝަޚްސިއްޔަތަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ލިބިދާފަ ަ

.26

ލިޔުމެއް ފޮޓޯއެއް އިޝްތިހާރެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ފަދަ އެއްޗެއް ޝާއިޢު ކުރުމަކީ

ޤާނޫނީގޮތުން ނުވަތަ ޝަރުއީ ގޮތުން ބަންދެއްވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެޑިޓަރ

ދ
މަނާކަމެކެވެ .މިއާޚިލާފަށް ޢަމަލު ކޮށްފިނަމަ އެލިޔުން ލިޔުނު ފަރާތަކާއި އަ ި

ލތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ
ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުއުފުލޭ ފަދަ ހާ ަ

އެލިޔުން ޝާއިޢުކުރި ނޫސް މަޖައްލާގެ އެޑިޓަރާއި މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

އެޑިޓަރ ވަޒީފާއިން ވަކިވާނަމަ ،އެޑިޓަރުގެ ބަދަލުގައި އެކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ފރާތުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ
އުފުލާނެ މީހަކު ހަމަޖައްސައި އެކަން ހަވާލުވި ަ

7

ސިޓީއަކާއިއެކު

ޑިޕާޓްމަންޓް

އިންފޮމޭޝަން

އޮފް

އަށް

މަސްއޫލުވެރިޔާ

އަންގަންޖެހޭނެއެވެ.
.27

ނޫސް މަޖައްލާގެ އެޑިޓަރ ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފްއިންފޮމޭޝަން އަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އެޑިޓަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އުފުލާނެ

ފަރާތެއް

ނުވަތަ

އާއެޑިޓަރަކު

ޤަވާޢިދުން

ހަމަޖެހެންދެން

އެނޫސް

ނޯޓް:
މިޤަވާޢިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާއަށް  21އޯގަސްޓް  2117ން ފެށިގެން (ނ)
ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ.

މަޖައްލާއެއް ޝާއިޢު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
.28
ޤާނޫނީ

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ ،މަސްއޫލުވެރިޔަކު
ގޮތުން

ނުވަތަ

ޝަރުޢީ

ގޮތުން

ބަންދެއްގައި

ހުންނަތާ

15

ދުވަސްވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ނޫސް މަޖައްލާއެއްގެ މަސްއޫލުވެރިޔެއްކަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ
ކުރެވިފައިވާ ކްލަބެއް ،ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ޕާޓީއަކާއިމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅެއް
އެޅިއްޖެނަމަ ،އެފަރާތެއްގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނޫސް
މަޖައްލާ އުވާލެވޭނެއެވެ .މިފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެނޫސް މަޖައްލާއެއްގެ

އެޑިޓަރ އެކަން މާލޭގައި ނަމަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން އަށް ރާއްޖެތެރޭގައި
ނަމަ އެއަތޮޅެއްގެ އަތޮޅުއޮފީހަށް  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ.

.29

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ޤަވާޢިދުން  3ފަހަރު

ނުނެރި ހިނގައްޖެނަމަ އުވާލެވޭނެއެވެ .މިގޮތަށް އުވަލާ ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި
އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ އުވާލި ތާރީޚުން ފެށިގެން  6މަސްދުވަސް ވުމަށްފަހު
ޤަވާއިދުން ހުށަހެޅުމަށްފަހުއެވެ.
.31

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ނެރުން ހުއްޓާލާނަމަ،

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