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  ކުއިޒް ، "މޯލްޑިވްސް މީޑިއ  ކައުންސިލު  ކުރިއަށްގެންދ    ންކައުންސިލު   މީޑީއ    މޯލްޑިވްސް 
 އުސޫލު   " ގެ 2021

 
 

 ކުރިއަށް ޖުލައި ގެ ނިޔަލަށް  30ން ފެށިގެން ޖުލައި 1 ވަނަ އަހަރުގެ 2021މިއީ )ހ(   .1 ފު ތަޢ ރު

 ވެ.ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ކުއިޒްގެ އުސޫލެ

މޯލްޑިވްސް    "ކިޔ ނީ،    ށްއިޒަކު  ހިފައިވ ގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެސޫލުމި އު  (ށ)
 އެވެ. "2021މީޑިއ  ކައުންސިލު ކުއިޒް 

 ދަކީ:  ޞަކުއިޒްގެ މަޤްމި   .2 މަޤްޞަދު

 ލޫމ ތ އި، ހިންގ  ހަރަކ ތްތަކ އި އެހެނިހެން ކަންކަމ ޢު މަކައުންސިލްގެ  މީޑީއ    މޯލްޑިވްސް)ހ(  
 އި، މ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވު ންމުގުޅޭ ގޮތުން އ 

 އ ންމު މަސައްކަތްތަކ  ގުޅޭ ގޮތުން  ލޫމ ތ އި،  ޢުއ ންމު މަކައުންސިލްގެ    މީޑީއ    މޯލްޑިވްސް(  ށ)
 އި، މ ދެނެގަތު ގެނީ ކިހ  މިންވަރަކަށްކަންނލޫމ ތު އެޢުރައްޔިތުންނަށް މަ

 ލޫމ ތ އި، ހިންގ  ހަރަކ ތްތަކ އި އެހެނިހެން ކަންކަމ  ޢު މަކައުންސިލްގެ  މީޑީއ   މޯލްޑިވްސް(  ނ)
 މ އި، ަބޔަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުކުއިޒެއްގެ ޒަރީޢ އިން ވީހ ވެސް ގިނަ ، ލޫމ ތުޢުމަ ގުޅޭ

މި ދަނޑިވަޅުގައި   ވ ންޖެހިފައިތިެބ  ގޭގައި  ރައްޔިތުންނަށް  ސަަބުބން  ވަބ ގެ  ލަމީޢ   19-ކޯވިޑް  (  ރ)
ނެ ފުރުޞަތަކަށް، މިފަދަ  އިނ މެއް ލިޭބ  ކޮށްގެން  މަސައްކަތެއް  މަޢުލޫމ ތު ހިއްސ ކޮށްލުމުގެ

 ވެ.ށްދިނުމެމަގުފަހިކޮކުއިޒެއްގެ ޒަރީޢ އިން 

  ކުއިޒްގައި
ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް  

 ހުޅުވ ލުމ އި ަބއިވެރިވުން

 ން ފެށިގެން    15ޖޫން    2021ލ ނީ،  އިމި ކުއިޒްގައި ަބއިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީއަށް ހުޅުވަ)ހ(    .3
ލުމުން އެކަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއ  ކައުންސިލުގެ  އިނިޔަލަށެވެ. ރަޖިސްޓްރީއަށް ހުޅުވަ  15  ޖުލައި

 ފޭސްްބކް، އިންސްޓަރގްރ މް އަދި ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް އ ންމުކުރެވޭނެއެވެ.

ހުޅުވަ ރަޖިސްޓްރީއަށް  ރަޖިސްޓްރީކުރުން  ހަމަވުމުން  މުއްދަތުފައިވ   ލ އި)ށ(  ކުއިޒްގައި  މި   ،
   ަބންދުވ ނެއެވެ.

 
 ކައުންސިލް  މީޑިއ  މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރ އްޖެ  މ ލެ، 
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މޯލްޑިވްސް  މި)ނ(   ަބއިވެރިވުމަށް  ޕޭޖް  މީޑީއ   ކުއިޒްގައި  ފޭސްުބކް    ކައުންސިލްގެ 
https://www.facebook.com/mediacouncil  ްންޖެހޭނެއެވެ. ލައިކްކުރައަށ 

)ރ) މ އްދ ގެ  މި  އަމަލުކުރުމަށްފަހު  ނ(  ގޮތަށް  ަބޔ ންކޮށްފައިވ   ގައި  ކައުންސިލުން (  މި 
 ށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވ ނެއެވެ.ކުއިޒަ އ ންމުކޮށްފައިވ  ގޫގުލް ޝީޓް މެދުވެރިކޮށް

ކުއިޒް ކުރިއަށް ގެންދ ނެ 
 ގޮތް

ކުއިޒް  ކައުންސިލް  މީޑިއ   މޯލްޑިވްސް)ހ(    .4  ކުރަމުންދ ނީޢު  ޝ އި  ސުވ ލުތައް  ގެ  2021 
ން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ    1ޖުލައި    2021ކް ޕޭޖްގައެވެ.  ފޭސްުބ  ރަސްމީ  ކައުންސިލްގެ

 ގައި އެ ދުވަހެއްގެ ސުވ ލު ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ. 13:00

ނީ ދޭންވ   އިރުގެ ވަގުތު ދެވޭނެއެވެ. ޖަވ ުބޑިގަ  24)ށ( ކޮންމެ ސުވ ލަކަށްވެސް ޖަވ ުބ ދިނުމަށް  
 ފަރ ތުން ޝެއަރކޮށް   ވ ުބދޭޖައަދި    އ  ކައުންސިލުގެ އަސްލު ޕޯސްޓުގައެވެ.މޯލްޑިވްސް މީޑި 

ރަނގަޅު    ދޭއިރު ދޭންވ ނީޖަވ ުބ    ަބލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.  ދޭ ޖަވ ުބއ  ޕޯސްޓެއްގެ ގޮތުގައި  
    ނަންަބރެވެ.( 1,2,3,4ޖަވ ުބ ހިމެނޭ )

އަދި ދޭ ޖަވ ުބ ފަހަރުއެވެ.    ދޭންވ ނީ އެއް ސުވ ލަކަށް ޖަވ ުބ  )ނ( ކޮންމެ ަބއިވެރިއަކުވެސް އެއް
ޖަވ ުބ ަބދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ، ވަގުތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން   އެޑިޓްކޮށްގެން ނުވ ނެއެވެ. 

 .ވިދ ނެއެވެޖަވ ެބއް ދެށްފަހު އ  މަޑިލީޓް ކުރު ޖަވ ުބކުރީގެ 

ގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން އެ  އިރުޑިގަ  24ވެސް ޖަވ ުބ ދިނުމަށް ދެވިފައިވ     )ރ( ކޮންމެ ސުވ ލަކަށް
ސުވ ލެއްގެ ޖަވ ުބ މޯލްޑިވްސް މީޑިއ  ކައުންސިލުގެ ސޯޝަލް މީޑިއ  މަންސަތަކުގައި ޖެހިގެން 

 އަންނަ ދުވަހު ހިއްސ ކުރަމުންދ ނެއެވެ. 

 

ކުރ   )ހ(    .5 ޑިސްކޮލިފައިކުރުން ފަރ ތްތަކުން  ނޫން  ފަރ ތްތައް  ކޮށްފައިވ   ރަޖިސްޓަރ   ކޮމެންޓް ކުއިޒްގައި 
 ަބލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.  

 ،ފައިވ ނަމަދީއެއްފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ޖަވ ުބ  ޑިލީޓް ނުކޮށް،    ޖަވ ުބކުރިން ކޮށްފައިވ   )ށ(  
 އެފަރ ތެއް ޑިސްކޮލިފައިވ ނެއެވެ.

 މަ އެ ފަރ ތެއް ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެއެވެ.އެޑިޓްކޮށްފައިވ ނަ ޖަވ ުބ)ނ( 

 ތައްވެސް ަބލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. ޖަވ ުބގުޅޭ އެހެނިހެން އެކި އެކި އިޒ  ނު)ރ( ކު
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ކުއިޒްގައި ަބއިވެރި  
 ނުވެވޭނެ ފަރ ތްތައް 

ގުޅުން އޮންނަ ރަކ   ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް މެންަބރަކަށް، ނުވަތަ މެންަބ  މޯލްޑިވްސް މީޑިއ )ހ(    .6
މި ކުއިޒްގައި   ( އެއްަބނޑު އެއްަބފ  މީހުން/)މަންމަ/ަބއްޕަ/އަނިބމީހ /ފިރިމީހ /ދަރިން  ފަރ ތަކަށް
 ނުވެވޭނެއެވެ. އްއެަބއިވެރި

މުވައްޒަފަކ  ގުޅުން އޮންނަ  ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް، ނުވަތަ    )ށ( މޯލްޑިވްސް މީޑިއ 
މި ކުއިޒްގައި  (  އެއްަބނޑު އެއްަބފ  މީހުން  /)މަންމަ/ަބއްޕަ/އަނިބމީހ /ފިރިމީހ /ދަރިން  ފަރ ތަކަށް
 ނުވެވޭނެއެވެ. އްއެަބއިވެރި

ތުލުމ އި އިނ މު ޢަގުރު
 ދިނުން 

ގިނަ ޖަވ ުބ ރަނގަޅު  ވަނައަށް އެންމެ    އެއް  ތެރެއިން  ފަރ ތްތަކުގެ  ދިމ ކުރ   ޖަވ ުބ  ރަނގަޅު)ހ(    .7
ފަރ ތަކަށް    އެންމެ ގިނަ ޖަވ ުބ ރަނގަޅު ކުރ ރުފިޔ ، ދެވަނައަށް    3000ފަރ ތަކަށް    ކުރ 

ރުފިޔ     1000ފަރ ތަކަށް    އެންމެ ގިނަ ޖަވ ުބ ރަނގަޅު ކުރ  ރުފިޔ  އަދި ތިންވަނައަށް    2000
 ދެވޭނެއެވެ. 

ވ ުބ ރަނގަޅުކުރ  ފަރ ތްތަކުގެ އަދަދު އަށް އެންމެ ގިނަ ޖަ )ށ( އެއްވަނަ، ދެވަނަ، އަދި ތިންވަނަ
އެަބޔަކުން އިނ މު ދެވޭ ފަރ ތް ހޮވ ނީ،  ކަށްވެސް  އަވަނައެއިން ކޮންމެ    ،އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ

ލޫމ ތު މޯލްޑިވްސް  ޢުތު ނެގުމ  ގުޅޭ މަޢަތުންނެވެ. ގުރުޢަގުރުއެއްވަރުވީ މީހުންގެ މެދުގައި ނެގޭ  
 ކުރެވޭނެއެވެ.    މަންސަތަކުގައި ފަހުން އ ންމުމީޑިއ  ކައުންސިލުގެ ސޯޝަލް މީޑިއ  

ނެތްކަމެއް  ސޫލުގައިއު
 ދިމ ވުން

އު  .8 ކަމެއް  މި  އެ  ދިމ ވެއްޖެނަމަ،  ކަމެއް  ނުހިމެނޭ  މީޑިއ    ނިންމ ނީސޫލުގައި  މޯލްޑިވްސް 
 ކައުންސިލުންނެވެ. 

އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން 
 ފެށުން 

އަމަލުކުރަން   .9 އުސޫލަށް  އުފަށ ނީ،    މި  ޖަލްސ އަކުން މި  ކައުންސިލުގެ  މީޑިއ   ލު ސޫ މޯލްޑިވްސް 
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.  ކުރ ފ ސް

 

 2021 ޖޫން 02


