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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

:  ހޯމަ :  2016 ނޮވެންބަރު  14 – 1438 ޞަފަރު 14ތާރީޚު 174އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  އަބުރު ރަްއކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

  ލު ސޫދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުމާބެހޭ އު ވަނަ ބާުބގެ ހަ
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  އޮފީސްޓަރނީޖެނެރަލްގެ އެ

 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

  
  އަބުރު ރަްއކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ލު ސޫވަނަ ބާުބގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުމާބެހޭ އު ހަ
  

  ބައި  ފުރަތަމަ

  ފެށުން 
  
(އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  15/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ (ހ) .1  ޢާރުފާއި ނަން ތަ

) ގެ  ވަނަ ބާބުގައި ހަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނުގެ  34މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު
ބަޔާންކުރާ ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ 

  ލެވެ.ސޫގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ އު މުއައްސަސާއިން ޢަމަލުކުރަންވީ
  

"އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ، ލަށް ކިޔާީނސޫމި އު (ށ)    
  އެވެ." ލުސޫވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުމާބެހޭ އުހަޤާނޫނުގެ 

  
މިނިވަންކަމުގެ ޞަދަކީ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ ޤްލުގެ މަސޫމި އު .2  ޞަދުމަޤު

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާ މީޑިއާަތކުގެ ނުވަތަ 
މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަށް  ،ރިޕޯޓަރުންގެ ޝަކުވާ

އެްއ ހުށަހެޅުމުން، ނުވަތަ އެ މުއައްސަސާގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން އެ މައްސަލަ
ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަޤީޤުކޮށް، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު އެ ޤާނޫނުގެ ތަޙު

ނޑައަޅައި، އެފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގައި  ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން ކަ
ނޑައެޅުމެވެ. ޢަމަލުކުރަންވީ   ގޮތް ކަ

  
 މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް
ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ 

 މުއައްސަސާ

ލުގައި މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ ކަމަށް ބުނެފައި ސޫމި އު .3
(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިާވ  16/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެވަނީ،

ވްސް މީޑިާއ (މޯލްޑި 15/2008މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް މީިޑއާ ކައުންސިލަށެވެ.ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނު
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ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާއި 
އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅު

ލިބިގެންވާ  ޞާޞްތިޚުއި
  މުއައްސަސާ

ޚިލާފު  އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާ  (ހ) .4
ލުގެ ދަުށން ޝަކުވާ ބަލައިގަނެ، ސޫކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތަކާމެދު، މި އު

ލިބިގެންވަނީ މޯލްޑިވްސް  ޞާޞްތިޚުއެފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަުޅ އެޅުމުގެ އި
  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށެވެ.

   
އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ފިޔަވައި،  (ށ)  

ޚިލާފު ކޮންޓެންޓެއް ޝާއިޢުކުރި މީޑިއާއަކާމެދު ނުވަތަ  މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާ 
ޝަކުވާ ބަލައިގަނެ، އެފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަުޅ ލުގެ ދަށުން ސޫރިޕޯޓަރަކާމެދު، މި އު

  ލިބިގެންވަނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށެވެ. ޞާޞްތި ޚުއެޅުމުގެ އި
  

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި 
  ތަޙުޤީޤުކުރުން

ވަނަ މާއްދާއާއި،  9ގެ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު .5
ގޮތުން ޝަކުވާ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ 11އަދި ވަނަ މާއްދާ  10

ކަމާބެޭހ  ،ލުސޫމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އު ޢަޤީޤުކުރުމުގައި ޅުމާއި އެފަދަ މައްސަލަތައް ތަޙުހުށަހެ
ނޑައަޅަ ިއ މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއިން ކަ

  ކުރަންވާނެއެވެ.އާންމު
  

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުާފޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ލުގެ ަދށުން، ސޫމި އު (ހ) .6  ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ފަރާތް
ޑިއާއެއް ނުވަތަ ކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މީޚިލާފު ކޮންޓެންޓެއް ޝާއިޢު ޤާނޫނާ

  ރިޕޯޓަރެއްގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.
  

އެފަދަ ކޮންޓެންޓެއް ރައްދުވި ފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާތެއް ލިޔުމުްނ  )1(    
  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް؛

  
  އަށް. ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާ )2(    

  
އަބުރު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،  (ށ)  

ޚިލާފު ކޮންޓެންޓެއް  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 
މައްސަަލ  ޑިއާއެއް ނުވަތަ ރިޕޯޓަރެއްގެ ކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މީޝާއިޢު

މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ 
  ވެ.ލު ހުރަހެއް ނާޅައެސޫމަތިން ބެލުމަށް މި އު

  
  

  ބައި  ދެވަނަ 

   ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ގިންތިތައް

  
ޚިލާފު ކޮންޓެންޓެއް  އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާ .7  ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ގިންތިތައް
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ތުްނ ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މީޑިއާއެއް ނުވަތަ ރިޕޯޓަރެއް ޖޫރިމަނާކުރުމާ ގުޅޭ ގޮޝާއިޢުކުރި 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  31ވަނަ މާއްދާ އަދި  30އާއި ވަނަ މާއްދާ 29އެ ޤާނޫނުގެ 

އާއި، ވަނަ މާއްދާ 8ލުގެ ސޫވާނީ މި އުޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އަސާސީ މިންވަރުތައް ތަންފީޛުކުރަން
ތަކާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ގިންތި 10ވަނަ މާއްދާ އަދި  9

  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
   

ނިޒާމާ ޚިލާފު  އާންމު
ކުރުމާއި އިޢު ކޮންޓެންޓް ޝާ

  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 

ވަނަ  11އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ  (ހ) .8
ކުރި ނުވަތަ އިޢުނިޒާމާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓެއް ޝާ އާންމުމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ސޫ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މީޑިއާ ޖޫރިމަނާކުރެވޭނީ އަންނަނިވި އު
  މަތިންނެވެ.

   
) ރުފިޔާއާއި  (ފަންސާސް 50,000/-  ،ފުރަތަމަ ފަހަރު )1(        250,000/-  ހާސް

) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  ލައްކަ ފަންސާސް (ދެ   ؛ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން އަހާސް
  

) ރުފިޔާއާއި  ލައްކަ ފަންސާސް (ދެ 250,000/-  ،ދެވަނަ ފަހަރު )2(        ާހސް
) ރުފިޔާއާ ދެމެ (ފަސް 500,000/-   ؛ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން އަދުގެ ލައްކަ

  
) ރުފިޔާއާއި 500,000/-  ފަހަރު،ތިންވަނަ  )3(        ހަތް( 750,000/- (ފަސްލައްކަ

  ޖޫރިމަނާކުރުން.ދަދަކުން އަ ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ހާސް ލައްކަ ފަންސާސް
  

 ހަތް ( 750,000/- ތިން ފަހަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، )4(      
) ރުފިޔާއާ  1,000,000/- އި) ރުފިޔާއާހާސް ލައްކަ ފަންސާސް (އެއް މިލިއަން

  ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.އަދެމެދުގެ 
  

ވަނަ  11މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ  (ށ)    
ކުރި ނުވަތަ އިޢުނިޒާމާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓެއް ޝާ އާންމުމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ސޫ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ރިޕޯޓަރު ޖޫރިމަނާކުރެވޭނީ އަންނަނިވި އު
  މަތިންނެވެ.

  
) ރުފިޔާއާއި (ފަންސާސް 50,000/- ،ފުރަތަމަ ފަހަރު  )1(        75,000/- ހާސް

  ؛ޖޫރިމަނާކުރުން ދަދަކުންއަ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ހާސް (ހަތްދިހަ ފަސް
  

) ރުފިޔާއާއި  (ހަތްދިހަ ފަސް 75,000/- ،ދެވަނަ ފަހަރު )2(        100,000/- ހާސް
  ؛ދަދަކުން ޖޫރިމާނާކުރުން އަދެމެދުގެ  ލައްކަ) ރުފިޔާއާ (އެއް
  

 100,000/-  ،އޭގެ އިތުރަށް ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކުތިންވަނަ ފަހަރާއި  )3(      
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ހާްސ)  ލައްކަ ފަންސާސް (އެއް  150,000/- ލައްކަ) ރުފިޔާއާއި (އެއް 
  ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.އަގެ އާ ދެމެދުރުފިޔާ
  

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް 
ފަދަ  ވާނެނުރައްކާ

ކުރުމާއި އިޢު ކޮންޓެންޓް ޝާ
  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 

ވަނަ  9ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ އަބުރު  (ހ) .9
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ކުރުވާނެ ކޮންޓެންޓެއް 

ލާ ސޫކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މީޑިއާ ޖޫރިމަނާކުރެވޭނީ އަންނަނިވި އުއިޢުޝާ
  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

  
) ރުފިޔާއާއި  (ފަންސާސް 50,000/-  ،ފުރަތަމަ ފަހަރު )1(        500,000/-  ހާސް

) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  (ފަސް   ؛ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން އަލައްކަ
  

) ރުފިޔާއާއި (ފަސް 500,000/- ،ދެވަނަ ފަހަރު )2(       (އެއް  1,000,000/- ލައްކަ
) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ    ؛ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުންއަމިލިއަން

  
) ރުފިޔާއާއި 1,000,000/-  ،ފަހަރުތިންވަނަ  )3(        1,500,000/- (އެއް މިލިއަން

ދަދަކުން އަ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ހާސް ސަޭތކަ ސްފަ މިލިއަން އެއް (
  ޖޫރިމަނާކުރުން.

 
ެއއް ( 1,500,000/- ތިން ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު،(4)      

)  2,000,000/- އިރުފިޔާއާ) ހާސް ސަތޭކަ ސްފަ މިލިއަން (ދެ މިލިއަން
  ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.އަރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

  
ވަނަ  9އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ  (ށ)    

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ކުރުވާނެ ކޮންޓެންޓެއް 
ލާ ސޫކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ރިޕޯޓަރު ޖޫރިމަނާކުރެވޭނީ އަންނަނިވި އުއިޢުޝާ

  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
  

) ރުފިޔާއާއި (ފަންސާސް 50,000/- ،ފުރަތަމަ ފަހަރު  )1(        75,000/- ހާސް
) ރުފިޔާއާ ދެމެ (ހަތްދިހަ ފަސް   ؛ޖޫރިމަނާކުރުން ދަދަކުންއަދުގެ ހާސް

  
) ރުފިޔާއާއި  (ހަތްދިހަ ފަސް 75,000/- ،ދެވަނަ ފަހަރު )2(        100,000/- ހާސް

  ؛ދަދަކުން ޖޫރިމާނާކުރުން އަދުގެ ދެމެ ލައްކަ) ރުފިޔާއާ (އެއް
  

 (އެއް  100,000/-  ތިންވަނަ ފަހަރާއި އޭގެ އިތުރަށް ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު )3(      
) ރުފިޔާއާއި ) ރުފިޔާެގ  (އެއް 150,000/-  ލައްކަ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް

  ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.އަ
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ފަދަ އެއްޗެއް  ބެހޭވޭ އަބުރާ
ކުރުމާއި އިޢުޝާ

  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 

ވަނަ  10އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ  (ހ) .10
ކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި އިޢުބަސް ޝާމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަބުރާބެހުމުގެ 

  ލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ސޫމީޑިއާ ޖޫރިމަނާކުރެވޭނީ އަންނަނިވި އު
  

) ރުފިޔާއާއި  (ފަންސާސް 50,000/-  ފުރަތަމަ ފަހަރު، )1(        500,000/-  ހާސް
) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  (ފަސް   ؛ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން އަލައްކަ
  

) ރުފިޔާއާއި (ފަސް 500,000/- ،ފަހަރުދެވަނަ  )2(       (އެއް  1,000,000/- ލައްކަ
) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ    ؛ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުންއަމިލިއަން

  
) ރުފިޔާއާއި 1,000,000/-  ،ފަހަރުތިންވަނަ  )3(        1,500,000/- (އެއް މިލިއަން

ދަދަކުން އަ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ހާސް ސަޭތކަ ސްފަ މިލިއަން އެއް (
  ޖޫރިމަނާކުރުން.

 
އެއް (  1,500,000/-  ތިން ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، )4(      

)  2,000,000/- އި) ރުފިޔާއާހާސް ސަތޭކަ ސްފަ މިލިއަން (ދެ މިލިއަން
  ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.އަރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

  
ވަނަ  10ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި  (ށ)    

ކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި އިޢުމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަބުރާބެހުމުގެ ބަސް ޝާ
  ލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ސޫރިޕޯޓަރު ޖޫރިމަނާކުރެވޭނީ އަންނަނިވި އު

  
) ރުފިޔާއާއި (ފަންސާސް 50,000/- ،ފުރަތަމަ ފަހަރު  )1(        75,000/- ހާސް

) ރުފިޔާއާ ދެމެ (ހަތްދިހަ ފަސް   ؛ޖޫރިމަނާކުރުން އަދަދަކުންދުގެ ހާސް
  

) ރުފިޔާއާއި  (ހަތްދިހަ ފަސް 75,000/- ،ދެވަނަ ފަހަރު )2(        100,000/- ހާސް
  ؛ޖޫރިމާނާކުރުން  އަދަދަކުންދުގެ ދެމެ (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއާ

  
 100,000/-  ،އޭގެ އިތުރަށް ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކުތިންވަނަ ފަހަރާއި  )3(      

)  ލައްކަ ފަންސާސް (އެއް  150,000/- (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއާއި އާ ރުފިޔާހާސް
  ޖޫރިމަނާކުރުން. އަދަދަކުންގެ ދެމެދު
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  ބައި  ތިންވަނަ 

  ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން 

  
މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް 
ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ 

މުއައްސަސާއަށް ލިބިގެންވާ 
  ބާރު

ލުެގ ސޫމަތިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި، މި އު ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ެދވަނަލުގެ ސޫމި އު .11
އެކަމަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައި،  14 އަދި ވަނަ މާއްދާ 13

ނޑައެޅިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ  ނޑުގެ ތެރޭގައި، އަ ކަ ޖޫރިމަނާގެ މިންވަރު މަދުކުރުމުެގ ދަދުގެ މިންގަ
މުއައްސަސާއަްށ  ނުވަތަ އިތުރުކުރުމުގެ ބާރު މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ

  ލިބިގެންވެއެވެ.
  

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ 
  ދިފާޢުތައް ލިބިގެންވުން 

ލުގެ ދަށުން މީޑިއާއަކާމެދު ނުވަތަ ރިޕޯޓަރަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން، އަބުރު ސޫމި އު .12
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދީފައިާވ 

މައަށް ދިފާޢުތަކަށް، މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއިން ފުރިހަ
  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

  
ދަދު އަޖޫރިމަނާގެ 

  މަދުކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް
ދަދު މަދުކުރުމުގެ އައަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޖޫރިމަނާގެ  .13

  ބާރު މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

ގޮތުން އެ މީޑިއަކުން ނުވަތަ  ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ ޝާއިޢުކުރި (ހ)    
  ؛ރިޕޯޓަރަކު މަޢާފަށް އެދިފައިވާނަމަ، އެކަން 

  
  ؛ޝާއިޢުކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓު އަނބުރާ ގެނެސްފައިވާނަމަ، އެކަްނ (ށ)    

  
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުިވ  ޝާއިޢުކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓެއް (ނ)    

  މިންވަރު؛
  

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ ހަމަތަކާ ޚިލާުފވި މީޑިއާއެއް ނުވަތަ ރިޕޯޓަރެއް އެފަދަ ޚިލާފުވުމެއް  (ރ)    
  ވެފައިވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަމަށްވާނަމަ، އެކަން؛ ނުވަތަ 

  
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވީ ރިޕޯޓަރެއް އެފަދަ ޚިލާފުވުމެްއ ވެފައިވަނީ ފުރަތަމަ  (ބ)    

އެފަދަ ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކުރި މީޑިއާއެއްގައި އޭނާ އަދާކުރާ ފަހަރަށް ކަމަށްވާނަމަ، 
  މަޤާމާއި ހައިސިއްޔަތު.

  
ދަދު އަޖޫރިމަނާގެ 

  އިތުރުކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް 
ދަދު އިތުރުކުރުމުގެ އަކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޖޫރިމަނާގެ އަންނަނިވި  .14

  ބާރު މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި  (ހ)  
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  ކޮންޓެންޓެއް ޝާއިޢުކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މިންވަރު؛ ލަތް އަދި އެސީވަ
  

ކަމެއް ރައްދުވި  ޝާއިޢުކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓެއްގެ ސަބަބުން އެ (ށ)  
  ފަރާތަށް އަސަރުކުރި މިންވަރު؛

  
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުިވ ޝާއިޢުކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓެއް  (ނ)  

  މިންވަރު؛
  

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި މީޑިއާއެއް ނުވަތަ ރިޕޯޓަރެއް ތަކުރާރުކޮށް ޤާނޫނާ  (ރ)  
  ޚިލާފުވެފައިވާނަަމ، އެކަން؛ ނުވަތަ

  
ޚަބަރު ފެތުރުމާއި ނޫސްވެރިކަމުގައި، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓެއް  (ބ)  

ޝާއިޢުކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މީޑިއާއެއް ނުވަތަ ރިޕޯޓަރެއް މުޖުތަމަޢިން 
  ބަލައިގަންނަ މިންވަރު.

  

  ވަނަ ބައިހަތަރު

  ބައިތައް އާންމު 
  

 މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ވަނަ މާއްދާގައި  3ލުގެ ސޫމި އުލު ތަންފީޛުކުރާނީ، ސޫމި އު .15  ލު ތަންފީޛުކުރުންސޫއު
  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކުންނެވެ. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ

  
ލަށް ޢަމަލުކުރަން ސޫއު

  ފެށުން
ލު ދިވެހިަސރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އު ސޫމި އު .16

 .   ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ
  

ނޑައެޅި .17  މާނަކުރުން  ގެން އެހެން މި އުސޫލުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަ
ޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު، ހިނދަކު  އިމާނައެއް ދޭހަނުވާހަ

  ޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުއެ 
  

(އަބުރު  2016/15"ޝާއިޢުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)    
ވަނަ މާއްދާގެ  40ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާުޅކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ނުހިމެނޭ ގޮތުން، ޝާއިޢުކުރުން ކަމަށް ގައި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން  (ރ)
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށެވެ.

  
(އަބުރު  2016/15"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)    

ވަނަ މާއްދާގެ  40ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާުޅކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 
  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށެވެ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށް(މ) ގައި 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


