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 އުސޫލު  ދިވެހި މީޑީއާގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ 
 

ގަވާއިދު( ގެ  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ) R-4/2011ގަވާއިދު ނަްނބަރު: )ހ( މިއީ،  .1 ތަޢާރަފު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ނެރޭ ނޫސް  59
ތަރު އެކުލަވާލައި މަޖައްލާތަކާއި، ބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ވަސީލަތްތަކުގެ ދަފު

 ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާާލފައިވާ އުސޫލެކެވެ. 

" އުސޫލު ބެލެހެއްޓުމުގެ އެކުލަވާލުމާއި ދަފުތަރު މީޑީއާގެ ދިެވހިކިޔާނީ، "ސޫލަށް މި އު (ށ)

 .އެވެ

ޑިއާ ކައުންސިލަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ މީޑިއާއެއްގެ ބަލަދުވެރި މޯލްޑިވްސް މީ)ހ(   .2 މަޤްޞަދު
ނޫސްމަޖައްލާތަްއ ހިނދު ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްކަމުގައި ވީ

 ދެނެގަތުން.

 ބެލެހެްއޓިފައި މިހާތަނަށް ދަފުތަރުކޮށް މީޑިއާތައް  ރާއްޖޭގެ ތެރެއިން ނިޒާމެއްގެ ކަނޑައެޅޭ )ށ(
 ކުރިއަށް މަސައްކަތްތައް މައްސަލަތަކާއި އެކިއެކި ގުޅޭ މީޑިއާތަކާ ސަބަބުން ނެތުމުގެ

 ނިންމުމުގައި ކަންކަން ންޖެހޭނިންމަ ކައުންސިލުން މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް ގެންދިއުމުގައި

 .ހައްލުުކރުން ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ

 ވެ. ދަފުތަރު" އެދިވެހި މީޑިއާގެ"މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެކުަލވާލާ ދަފުތަރުގެ ނަމަކީ )ހ(   .3 ދަފުތަރު ދިވެހި މީޑިއާގެ

ތަރުގައި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގަމުްނ ފުދަ)ށ( މި އުސޫލުގެ ދަުށން އެކުަލވާލާ 

އަންނަ މީޑިއާތަކުގެ އާއްމު މައުލޫމާތާއި މީޑިއާތައް ނިސްބަތްވާ ކެޓަގަރީ ނުވަތަ 

 ގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.ނހާއްސަވެފައިވާ ދާއިރާ އެ

ރުގައި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ތަމި އުސޫލުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ދަފު)ނ(  
ތަކާއި، ރަޖިސްްޓރީކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މީޑިއާ ޚިދުމަތްެދމުންދާމީޑިއާތަކުގެ ތެރެއިން 

 ެއނޭގނެހެން ވަކިވަކީން ނުަވތަ އެއްކޮށް އާންމުކުރެވިދާނެއެވެ. ހިންގަމުން ނުދާ މީޑިއާތައް

 
 ކައުންސިލް  މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރާއްޖެ  މާލެ،



    
 

2 
 

ހިންގަމުންދާ މީޑިއާއެއް 

ބަލާނެ ކަމުގައި 

 މިންގަނޑު

ތަރުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑަކީ، ފުއެ މީޑިއާއަކީ ހިންގަމުންދާ މީޑިއާއެއްކަމުގައި ދިވެހި މީޑިއާގެ ދަ  .4

)ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެްސ މިފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ  R-3/2018ޤަވާއިދު ނަންބަުރ، 
ސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ބައިތަކުގައި މީޑިއާއެއް ރަޖި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 6ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު( ގެ 

 މީޑިއާއަކަށްވުމެވެ. ހިންގަުމންދާ ނުވަތަ ނެރެމުންދާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި އެއްގޮތަށް 

ހިންގަމުންދާ މީޑިއާއެއް 
ނޫންކަމުގައި ބަލާނެ 

 މިންގަނޑު

ތަރުގައި ބަލާެނ ކަމުގައި ދިވެހި މީޑިއާގެ ދަފުނޫން މީޑިއާއެއްއެ މީޑިއާއަކީ ހިންގަމުންދާ   .5
ޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެިތ )ނޫސް މަ R-3/2018މިންގަނޑަކީ، ޤަވާއިދު ަނންބަރު، 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ މީޑިއާ އެއް ރަޖިސްޓްރީ  6ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު( ގެ 

ނުވަތަ ދާ ނެރެމުންނުކޮށްފައިވާ ބައިތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި އެއްގޮތަށް 

 މީޑިއާއަކަށްވުމެވެ. ހިންގަމުންނުދާ 

އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީޑިއާގެ މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ަފށާ ތާރީޚުންފެށިގެން މީލާީދ   .6 ދަފުތަރު އެކުލަވާލުން 

 ުފރަތަމަ ފަހަރަށް މި ދަފުތަރު އެުކލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނީދަފުތަރު އެކުލަވާލަން ވާނެއެވެ. 

  ޓީއަކުންނެވެ.ބައްދަލުވުމަކުން ކަނޑައަޅާ ކޮމިކައުންސިލުގެ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  

އެކުލަވާލުމަށްފަހު ބަލަހައްާޓނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ދަފުތަރު  މި)ހ(   .7 ދަފުތަރު ބެލެހެއްުޓން 

 ސެކްރެޓޭރިއެޓް އިންނެވެ.

 މަދުވެގެން މަހަކު އެއް ފަަހރު މި ދަފުތަރު އަދާހަމަކުރަންވާނެއެވެ.)ށ( 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށް ފެންނަޮގތަށް މި ދަުފތަރު )ނ( 

 .ވާނެއެވެޝާއިޢުކުރަން

ނެތްކަމެއް  ސޫލުގައިއު

 ދިމާވުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  ނިންމާނީސޫލުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ، އެ ކަމެއް މި އު  .8

 ކައުންސިލުންނެވެ. 

އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 

މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަންފަށާނީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއަކުން މި އުޞޫލު   .9

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ކުރާފާސް
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