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ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
ތަޢާރުފު

.1

އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް

.2

އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބަލަހައްޓާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ފަރާތުންނެވެ.

.3

މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލިކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 15/2008މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނު) ގެ  5ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
އު ސޫ ލެ ވެ.

އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ
ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

(ހ)

އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލިކަން އިޢުލާންކުރާނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓާއި ،ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މެދުވެރިކޮށެވެ.

(ނ)

މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރެވޭ އިޢުލާނަށް މަދުވެގެން 7
(ހަތެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

އާންމުންގެ  7ގޮޑިއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރު އެނގޭނޭގޮތަށް
ސިޓީއަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒް އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ބ)

އާންމުންގެ  7ގޮޑިއަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ މީޑިއާއާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް
ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ޅ)

އާންމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމުގައި ތިރީގައި މިވާ
ކަންކަމަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
.1

ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ދިވެހި ބަހުގެ ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ
ދާއިރާއިން ނުވަތަ ދީނީ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ސައިންސަސްގެ
ދާއިރާއަކުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

3

.2

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއާއި ދުޅަހެޔޮ ކަން (ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ކުޑަކުދިންނާއި،
އަންހެނުންނާއި ،ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރުން ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ
ގޮތެއްގައި

މެންބަރުންގެ ސިފަތައް

.4

ޕްރޮކްސީ ގަބޫލުނުކުރުން

.5

މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން).

(ހ)

ދިވެހިރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން.

(ށ)

އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވުން.

(ނ)

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ
މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

(ރ)

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

(ބ)

ކުޑަކުދީންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި
ނުވުން.

(ޅ)

ވޭތުވެދިޔަ ( 2ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް
ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

(ކ)

ޚިޔާނާތުގެ ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު
ކަމުގައި ނުވުން.

(އ)

މުޖްތަމަޢު ގަބޫލުކުރާ މިންގަނޑުތަކުން ،އަބުރުވެރި ،އަޚްލާޤު ރަނގަޅު މީހެއްކަމުގައިވުން.

(ވ)

ފާއިތުވެދިޔަ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނޫސް މަޖައްލާއެއްގައި އެމީހަކު ލިޔުނު
އެއްޗަކާބެހޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

ވޯޓުލުން ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ތަން .6

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮކްސީ ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ވޯޓުލުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނާއި ،ތާރީޚާއި ގަޑި ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހުގެ މަދުވެގެން
( 7ހަތެއް) ދުވަސް ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.

ވޯޓު ކަރުދާސް

.7

ރަޖިސްޓްރީކުރުން ވޯޓުލާން

.8

(ހ)

ވޯޓުލާންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ތައްޔާރުކުރާ ކަރުދާހެއްގައެވެ.

(ށ)

ވޯޓުލާ ކަރުދާހުގައި ކެނޑިޓޭޓުންގެ ނަންތައް ހުންނާނީ ނަން ހުށަހެޅި ގޮތުގެ ތަރުތީބުންނެވެ.
ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާއި ދިމާލުގައި ފާހަގަލާނެ ގޮޅިއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

ފެށުމާއި ވޯޓުލައި ނިންމުން

(ހ)

ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހުގެ  3ދުވަސް ކުރިން ވޯޓުލުމަށް އެދި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ވޯޓުލުމަށްޓަކައި  1ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ދެވޭނެއެވެ.

(ނ)

ވޯޓުލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްގަޑިއިރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ވޯޓުލުމަށް ހާޒިރުވެތިބި ހުރިހާ

4

މީހުން ވޯޓުލައިނިމިއްޖެނަމަ ،އެހިސާބުން ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރެވޭނެއެވެ.
(ރ)

ވޯޓުލާ ގަޑިނިމޭއިރު ހާޒިރުވެތިބި މީހުން ވޯޓުލައި ނުނިމޭނަމަ ،ހާޒިރުވެތިބި މީހުން ވޯޓުލާ
ނިމެންދެން ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

ވޯޓު ދިނުން

.9

ވޯޓު ބާޠިލުވާނެގޮތް

.10

ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުން،

.11

(ހ)

މޯލްޑިވްސް

ކައުންސިލްގެ

މީޑިއާ

މެންބަރުކަމަށް

ވޯޓުދެވޭނީ

މިނިސްޓްރީގައި

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނޫސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މަސްއޫލު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ކޮންމެ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ އެކަކަށެވެ.
(ށ)

ވޯޓުލުމުގައި އެކަކަށް އެއް މީޑިއާ އަށްވުރެ ގިނަ މީޑިއާ ތަމްސީލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

(ނ)

މިއުސޫލުގެ ދަށުން ނެގޭނީ ސިއްރު ވޯޓެކެވެ.

(ރ)

ވޯޓުދޭންވާނީ ވޯޓުކަރުދާހުގައި އެމީހަކު ވޯޓުދޭން ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާއި
ދިމާގައިވާ ގޮޅީގައި ( )ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހައި ވޯޓުލާން ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޮށްޓަށް
ވޯޓުކަރުދާސް

(ބ)

ވައްޓާލައިގެންނެވެ.

ވޯޓުލާން އަންނައިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި ،ތަމްސީލުކުރާ މީޑިއާއެއްގެ
ތައްގަޑު ޖެހި ލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.

ވޯޓު ބާޠިލުވާނީ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމައެވެ.
(ހ)

ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖަހަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ ގިނައިން ނުވަތަ
މަދުން ފާހަގަޖަހާފައިވުން.

(ށ)

ވޯޓުލުމަށް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ކަރުދާސް ނޫން ކަރުދާހެއްގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވުން.

(ނ)

މިއުސޫލުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފާހަގަނޫން އެހެން ފާހަގައެއް
ވޯޓުކަރުދާހުގައި ޖަހާފައިވުން.

އޮބްޒާވްކުރުން އަދި ނަތީޖާ
އިޢުލާންކުރުން

(ހ)

ވޯޓުގުނާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ފަރާތުންނެވެ.

(ށ)

ވޯޓު ގުނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނުގައެވެ.

(ނ)

ވޯޓުލައި ނިމޭތާ ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވޯޓުގުނައި ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ވޯޓުލާތަނުގަޔާއި ވޯޓުގުނާތަނުގައި ކެންޑިޑޭޓަށް ނޫނީ އޭނާ ކަނޑައަޅާ މީހަކަށް
އޮބްޒާވްކުރަން

ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން .12

ހުރެވިދާނެއެވެ.

އިންތިޚާބު ހިނގަމުންދާއިރު މި އުސޫލުގައި ބަޔާންވެގެންނުވާ ކަމެއް ނުވަތަ މި އިންތިޚާބާގުޅޭ ކަމެއް
ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

5

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

.13

މާނަކުރުން

.14

މިއުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.
މި އުޞޫލުގައި “މަތީ ތަޢުލީމު” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުމަށެވެ.

6

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން  7:45އަށް

