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 ބޭރަށް ނުކުތުން މަނާގަޑިތަކުގައި  ގައާއި ގަޑިތަކުދުއްވުން މަނާ  ފަހަރު އުޅަނދުއެއްގަމު 

 ނޫސްވެރިން ބޭނުންކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ޚާއްސާ ފާހެއް ދޫކުރުމާބެހޭ 

 އުސޫލު 
 

އަޅާފައިވާ ޚާއްސަ އިން ޖެންސީހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭއާ ގުޅިގެން  19-ކޯވިޑް )ހ( މިއީ،  .1 ތަޢާރަފު 
ތަކުގައާއި ބޭރަށް ނުކުުތްނ ގަޑި ދުއްވުން މަނާ  އުޅަނދުފަހަރުއެއްގަމު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، 

ނޫސްވެރިން ބޭުނންކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ޚާއްސާ ފާހެއް މަނާގަޑިތަކުގައި 

 އުސޫލެވެ.  ގުޅޭ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކުރާ ދޫކުރުމާ

ތަކުގައާއި ބޭރަށް ނުކުތުްނ ގަޑިދުއްވުން ަމނާ  އުޅަނދުފަހަރުއެްއގަމު "ސޫލަށް ކިޔާނީ، މި އު (ށ)

މަނާގަޑިތަކުގައި ނޫސްވެރިން ބޭުނންކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ޚާއްސާ ފާހެއް 

 އެވެ. އުސޫލު"  ދޫކުރުމާބެހޭ

އަދި ބޭރަށް ކުގައި ގަޑިތަދުއްވުން މަނާ  އުޅަނދުފަހަރުއާ ގުޅިގެން ެއއްގަމު  19-ވިޑްކޯ)ހ(   .2 މަޤްޞަދު
 ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދިޔުުމގެ ނުކުތުން މަނާގަޑިތަކުގައި 

 .މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން

އަދި ބޭރަްށ ތަކުގައި ގަޑިދުއްވުން މަނާ  އުޅަނދުފަހަރުއާ ގުޅިގެން އެއްގަމު  19-ވިޑްކޯ( ށ)
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ނޫސްވެރިންނުކުތުން މަނާ ގަޑިތަކުގައި 

 .ަމށް މަގުފަހިކޮށްދިނުންބޭނުންކުރު އުޅަނދުފަހަރުއެއްގަމު ބޭރަށް ނުުކތުމާއި ތެރެއިން، 

 .ހުރިހާ މީޑިއާއަކަށްވެސް ހަމަހަމަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ޚާއްސަ ފާސް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން( ނ)

ސް މީޑިއާ މޯލްޑިވް

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ 

 މީޑިއާ ޚާއްސަ ފާސް 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޫކުރާ "ނަމަކީ  ފާހުގެ ދޫކުރާ ޚާއްސަމި އުސޫލުގެ ދަށުން )ހ(   .3

ފޮޯޓ މި ފާހުގައި، ފާސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގެ އާންމު މައުލޫމާތާއި   ފާސް" އެވެ.މީޑިއާ ޚާއްސަ 

 ނެއެވެ. ނޭހިމެ

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގަމުން އަންނަ ކޮންމެ މީޑިއާއަކުންވެސް، އެ މީޑިއާއަކުން )ށ( 
 މީޑިއާގައި ފްރޮންޓްލައިންަގިއ އެ ،ނޫސްވެރިންނާއި ވާކަމަށް ަކނޑައަޅާފާސް ބޭނުން

ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަްށ  ކައުންސިލުން އެދޭމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފާސް ހޯދުމަށް އެދި 

 އެދެވިދާނެއެވެ.

 
 ކައުންސިލް  މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރާއްޖެ  މާލެ،



    
 

2 
 

)ނ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް މި ކައުްނސިލުން އިއުލާންކުރާ މުއްދަތުެގ 

 ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އަދަދަކަށް  ީމޑިއާއަކަށްވެސް މީޑިއާ ތެރޭގައި ފާހަށް އެދޭ ހުރިހާ

ކަނޑައެޅިފައިާވ  ،ފާސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ީމޑިއާތަކާއި

 ޅާފައިނުވާ މީޑިއާތަކަށް ޚާއްސަ ފާސް ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.ސުންގަޑިއަށް ހުށަހަ

އަޕްޑޭޓް ނުވާ ަޤވާއިދާ އެއްގޮތަށް )ރ( މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

 ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.އޮންލައިން މީޑިއާތަކަށް ފާސް 

 މީޑިއާ ސްމޯލްޑިވް
 ދޫކުރާ ކައުންސިލުން

 ފާސް ޚާއްސަ މީޑިއާ

ބޭނުންކުރުމުގައި 

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ 

 މިންގަނޑު

އަްނނަިނވި ފާސް ބޭނުންކުރުމުގައި  ޚާއްސަ މީޑިއާ ދޫކުރާ ކައުްނސިލުން މީޑިއާ ސްމޯލްޑިވް)ހ(   .4

 ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް އެ ފާސް ޭބނުންކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ތަބާވާންވާނެއެވެ.

 19-ކޯވިޑްބޭނުންކުރަންވާނީ، ފާސް  ޚާއްސަ މީޑިއާ  ދޫކުރާ ކައުންސިލުން މީޑިއާ  ސް މޯލްޑިވް. 1

 އަދި ބޭރަށް ނުކުތުން ތަކުގައި ގަޑިދުއްވުން މަނާ  އުޅަނދުފަހަރުއާ ގުޅިގެން އެއްގަމު 
ށް ކޮންމެހެން ބޭުނންކުރަންޖެހިްއެޖ ޫނސްވެރިންގެ މަސައްކަތަހަމައެކަނި މަނާގަޑިތަކުގައި 

 ހާލަތުތަކުގައެވެ.

 ވަގުތުތަކުގައި ޚާއްސަ ފާސް ބޭނުންކުރާ ޚާއްސަ މީޑިއާ ދޫކުރާ ކައުންސިލުން މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް. 2

 އައިޑީ ކާޑުވެސް އަތުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ފާހާއިއެކު އެ ފަރާތެއްގެ 

ކޮށްެގްނ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ފާސް ޚާއްސަ މީޑިއާ ދޫކުރާ ކައުންސިލުން މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް. 3
އަދި ނަހަމަ ގޮތުގައި ކާޑު ބޭނުންކުރާކަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ވަގުތުން  ނުވާނެއެވެ.

 ރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާ

 ،     އްދަތަކީ މުގެފާހުށުން މޯލްޑިްވސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ޚާއްސަ ސޫލުގެ ދައު މި  .5 ގެ މުއްދަތު ފާހުޚާއްސަ 
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު  ޙަތުގެސިއްއާންމު ށްފައިވާ އާ ގުޅިގެން އިއުލާނުކޮ 19-ކޯވިޑް

 ޑައެޅުމާކަނމުއްދަތެއް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަކި  ށްމުގެ ނިޔަލައުވާލު

  ހަމަޔަށެވެ. 

ފާސް ޚާއްސަ 

ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް 
އަށް  19-ކޯވިޑް

ތަ ން ނުވަވުޕޮޒިޓިވް

 ވުން ކަރަންޓީނު

-ކޯވިޑް،ފާސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ޚާއްސަ ށުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ސޫލުގެ ދައު މި  .6

، ިއތުރު ފާހެއް އެ މީޑިއާއަކުްނ ޓީނުވުމާ ގުޅިގެންވުމާގުޅިގެން ނުވަތަ ކަރަންއަށް ޕޮޒިޓިވް 19
ްށ އެހެން ފަރާތަކަބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ، އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި 

 ލިބިގެންވެއެވެ.  ފާސް ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް

ފާސް  ޚާއްސަ

 ކެންސަލްކުރުން
ވަނަ ނަްނބަރުގެ  3ވަނަ ނަންބަުރން ފެށިގެން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  4މި އުސޫލުގެ )ހ(   .7

 ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ ފާސްނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސްކަމަކާ ޚިލާފުވާ 

 ކެންސަލްކުރެވޭނެއެވެ.
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އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ފާސް ކެންސަލްކުރުމަށް އެދި އެ މީޑިއާއަކުން  )ށ( ޚާއްސަ ފާސް ދޫކޮށްފައިވާ

  ކެންސަލްކުރެވޭނެއެވެ. ކައުންސިލުގައި އެދިއްޖެނަމަ، ޚާއްސާ ފާސް

ނެތްކަމެއް  ސޫލުގައިއު

 ދިމާވުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިާއ  ނިންމާނީސޫލުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ ކަމެއް މި އު  .8

 ކައުންސިލުންނެވެ. 

އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 
ލު ސޫ ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއަކުން މި އުފަށާނީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން   .9

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ކުރާފާސް
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