
 

 

 

 

The council is an independent legal entity with a separate seal, possessing power to 

sue and suit against and to make undertakings in its own capacity provides for the 

establishment of a Council called the “Media Council of the Maldives”. 

 

Main Function of the Council 

The main function of the council is to preserve, promote and maintain the freedom 

of press, within the legal frame work of the Country and to encourage the growth 

of a sense of responsibility, public service, ethics and a high standard of 

professionalism among all those engaged in the profession of Journalism. 

 

Main Objectives of the Council 

a) To preserve, maintain and improve the freedom of press in Maldives. 

b) To establish and maintain a code of conduct for newspapers, news agencies 

and journalists in accordance with high professional standards. 

c) To ensure that the media maintain a high standard of responsibility, ethics 

and a code of conduct. 

d) To receive, investigate and deal with complaints regarding media in general. 

 

Appointment of Members 

The council consists of total 15 members, 8 representing media organizations and 7 

from the general public. The members are elected in a meeting organized by the 

government institute that it’s mandated with media issues. Every registered 

newspaper and broadcaster is eligible to send one representative to vote in this 

meeting. The first election of the council was held on 28th April 2010. 

 

 

 

G. Billoorijehige, 2nd Floor, Majeedhee Magu, Male’ 20131 

Phone: (+960) 3003886, 3003995 Fax: (+960) 3003994 

info@mmc.org.mv 



Responsibilities of the Council  

The responsibilities of the Council are as follows 

a) To promote and aware the public on the freedom of expression as a fundamental right. 

b) Resolve with the assistance of the concerned agency and disputes regarding obstruction 

to the freedom of expression and information by the government, media or any other 

party. 

c) Conduct study and research on any legal, political, trade or economic developments 

likely to restrict the supply and dissemination of news to the public and to assist in the 

reform of such issues through the concerned government agencies. 

d) Establish and maintain a code of conduct for all those engaged in the profession of 

journalism. 

e) Encourage the public to submit any complains to the council regarding any publications, 

visuals information or news disseminated to the public by the media.  

f) To enquire and investigate the complaints submitted to the Council and publicly 

announce the outcome or decisions of the Council regarding the issue. 

g) Provide necessary training facilities and opportunities to media Personnel with assistance 

from foreign countries. 

 

Main Duty of the Council 

To ensure, aware and encourage all those involved in the profession of journalism, that 

freedom of press is higher responsibility than mere dissemination of news to the public 

and the accountability of the media to the public, and as public service. 

To recognize that the right of media publications to supply and dissemination of 

information to the public is part of freedom press and to observe this as fundamental right 

of the media in a democratic society and that this right involves publications and 

dissemination of news by the media not withstanding any outside influence prejudice and 

partiality. 

 

Rights of the Council 

The Council has the right to receive, inquire and investigate complaints from a person or persons 

or representatives of a person regarding any publications of the media which has or may likely 

infringe a personal right or freedom. 

 

 



 ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ޤަނޫނުން ލިބިދޭ މިނިވަންކަން ދިރުވައި އާލާކުރުމަށާއި އެކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން  .1

 އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ބަލައިގަތުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ސަރުކާރުންނާއި މީޑިއާއާއި  .2

 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ކުރާކަންކަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ޙައްލުކުރުން. 
ންކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އެނގުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ޢާންމުކޮށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މިނިވަ .3

ސިޔާސީ، ނުވަތަ ޤާނޫނީ، ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަންކަން ދިރާސާކޮށް 
 އިސްލާޙުކުރުން.ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް އެކަންކަން 

ނޑުތައް އެކަށައަޅައި މީޑިއާގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް  .4  މީޑިއާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އަޚުލާޤީ މިންގަ
 ހިފެހެއްޓުން. 

ހޭގޮތުން ކައުންސިލަށް މީޑިއާއިން ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއްޗާއި ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އިވޭއަޑުތަކާއި މީޑިއާއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާ ބެ  .5
 ހުށަހަޅާ އެކިއެކި ޝަކުވާތައް، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ހިތްވަރުދިނުން.

މީޑިއާގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ އެކިއެކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ އެކިއެކި ޝަކުވާތައް ބަލައި ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތައް ޢާންމުކޮށް  .6
 އިޢުލާންކުރުން.

ރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަން ހޯދުމަށް ޤައުމުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކާ މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކު .7
 ގުޅައިގެން އެފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން.

 ކައުންސިލުން ހިފަހައްޓާނެ ހަމަތައް 
ޙައްޤަށްވުރެ މާމަތީ ޒިންމާތަކަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އެނގުމަށް ލިބިގެންވާ  .1

ކަން އެކުލެވިގެންވާކަމެއްކަން ޤަބޫލުކުރުމާއި، މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވާންޖެހޭ ޒިންމާއެއް
 ޤަބޫލުކުރުން.

ދޭ މިނިވަންކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އެނގުމަށް އޮތް ޙައްޤާއި މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އެކިއެކި ކަންކަން ޝާއިޢުކުރުމަށް ލިބި  .2
މުޖުތަމަޢުއެއްގައި މީޑިއާއަށް ލިބެންވާ މަޤާމްގެ އަސާސަކީ  ލުކުރުމާއި، މިނިވަން ދިމިޤްރާތީއެއްފަދަ މިނިވަންކަމެއްކަމަށް ޤަބޫ

މާތު މީޑިއާގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ލިބިދޭ ޙައްޤާއި ވަކި ފަރާތަކަށް މިއީކަމުގައި ބެލުމާއި، ޚަބަރެއްކަމުގައި ބެލެވޭ އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫ
ޖެހުމެއްނެތި، ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި، ނުވަތަ ވަކިފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއްނެތި، އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމަށް 

 ލިބިދޭ ފުރުޞަތުވެސް، އެމިނިވަންކަމުގައި ހިމެނިގެންވާކަން ޤަބޫލުކުރުން.

 ބަލައި ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ ބާރު 
، ނުވަތަ މީޑިއާގެ ވަޞީލަތެއްގައި ޝާއިޢުކުރި އެއްޗަކާގުޅިގެން ވަކި ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ

ނޑައެޅިގެން އުނިކަމެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ބުނެ، ވަކިފަރާތަކުން ނުވަތަ  ބަޔަކު ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ، ނުވަތަ ބައެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ކަ
 ފަރާތުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން، އެކަމެއް ބެލުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.



 ދިވެހިރާއްޖެ، 23131މަޖީދީމަގު، މާލެ ، ފިލާވަނަ ފަންގި 2 ބިލްލޫރިޖެހިގެގ.                         
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އޮންނަ މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޙްޞެކެވެ. ކައުންސިލުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަކީ ވަކި ސިއްކައެއް 
އުންސިލަށް ދަޢުވާ ލިބުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތުވެސް ކަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ކައުންސިލުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް 
އާލާކޮށް  ކައުންސިލުގެ މައިނގަޑު މަސައްކަތަކީ މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ޤާނޫނު ތަންދޭ ގޮތުގެމަތިން ވީހާވެސް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އެކަށައަޅައި

. އަދި ހަމައެހެންމެ މީޑިއާގައި ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ދެމެހެއްޓުމެވެ. އަދި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާއެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމެވެ
 ޤަބޫލުކުރާ އެންމެމަތީ އަޚްލާޤީ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކެއް ހިފަހައްޓާ މީޑިއާއެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމެވެ.

 ކައުންސިލުގެ މަޤްޞަދުތައް 
ނޑު މަޤްޞަދުތަކަކީ:  -ކައުންސިލުގެ މައިގަ

 ޖޭގައި އެކަށައަޅައި ދެމެހެއްޓުމާއި، އެމިނިވަންކަމަށް އުނިކަން އަންނަ ކަންކަން ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުން.މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ރާއް .1
ނޑުތައް އެކަށައެޅުން.  .2  މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ޢަމަލުކުރަންވީ ހަމަތަކާއި، އެފަރާތްތަކުގެ އަޚްލާޤީ ސުލޫކީ މިންގަ
ނޑުގެ ތެރޭގައިކަން މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް  .3 ތައް މަސައްކަތްކުރަނީ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި އަޚްލާޤީ ސުލޫކީ މިންގަ

 ކަށަވަރުކުރުން.
ނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ހިނގާ  .4 ޤާނޫނުގައި ހިމެނިގެންވާ އުސޫލުތަކާއި، ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކަށައަޅާ ހަމަތަކާއި، އަޚްލާޤީ މިންގަ

 އް ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުން.ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަ
 

 ކައުންސިލު އެކުލެވިގެންވާގޮތް 
 7މެންބަރުންނާއި ޢާންމުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ  8ކައުންސިލު އެކުލެވިގެންވަނީ މީޑިއާގެ އިދާރާތައް ތަމްސީލުކުރާ 

އްޗަށެވެ. ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވެނީ މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް ހިންގެވުމަށް މެންބަރުންގެ މަ 15މެންބަރުންނާއެކު ޖުމްލަ 
 ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ އިދާރާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓުދީގެންނެވެ. މި ޖަލްސާގައި ވޯޓުދެއްވަނީ 

ޑްކާސްޓް ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ފަރާތެއް ތަމްސީލްކުރާ އެކަކަށެވެ. ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނޫސްތަކާއި ބްރޯ
 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 28އޭޕްރީލް  2313އިންތިޚާބު ބޭއްވުނީ 

 މޯލްޑިވްސްް

 މީޑިއާްކައުންސިލް


