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 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާްއޖެ. 

 ކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން   އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް

ދުވަސްވަރުޚާއިންތި  ،ިމއީ ސިޔާސީ    ،ބުގެ  ކަވަރުކުރުާމއި،  ޚަބަރުތައް  ސިޔާސީ 
ބްރޯޑްކާސްޓް ބަޔާންކުރާ    ކޮންޓެންޓް  ހަަމތަކާއި އުސޫލުތައް  ވެ.  ގައިޑްލައިނެކުރުުމގެ 

ނަންބަރު  ގައިޑްލައިނަކީ،  މި   ޢާންމު ޚާއިންތި)  2008/11ޤާނޫނު       ބުތަކާބެހޭ 
ޓަކައި    ކުރުަމށްލުސިސަދުތައް ހާ ގުވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމ  30ގެ  (  ޤާނޫނު
ގައިޑްލައިނެކެފައިވާވައިލައިއެކުލަ ކިޔަނީގައިޑްލައިނަމި    ވެ.  ބުގެ  ޚާ"އިންތި  ،ށް 

 ކުރުުމގެ ގައިޑްލައިން" ިމހެންނެވެ. ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް

1 .  ތަޢާރުފާިއ ނަން  

ަމޢުލޫާމތު ރައްޔިތުންނަށް ގުޅޭ    ބުގެ ކަންކަމާ ޚާއިންތިމި ގައިޑްލައިނުގެ ަމގުސަދަކީ،  
ކެްމޕެއިން   ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ސިޔާސަތުތަކާއި  ޕާޓީތަކުގެ  ސިޔާސީ  ފޯރުކޮށްދީ، 

ހޭލުންތެރިކުރުވަ  ،ވަޢުދުތަކަށް ފަރާތްތައް  ފަރާތަކަށް  އި،ވޯޓުލާ    ، ނުެޖހި ވަކި 
 .ބާރުއެޅުެމވެ  ކޮށްދިނަުމށްއްޙަ ަމޢުލޫާމތު ފޯރުޞަހަަމހަަމކަާމއި އިންސާފުވެރިކަާމއެކު  

ރިޢާޔަތްކޮށްއަދި   މިންގަނޑުތަކަށް  ހަަމތަކާއި  ގެ ބުއިންތިޚާ  ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ބްރޯޑްކާސްޓް  ކޮންޓެންޓް  ސިޔާސީ  އުސޫލުތައް    ދުވަސްވަރު  ހަަމތަކާއި  ކުރުުމގެ 

ާމއި،  މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ސަލާަމތާއި ރައްކައުތެރިކަން  ޅުކަނޑައެ
ާމޙައުލެއް   ފެތުރުުމގެ  ަމޢުލޫާމތު  ޚަބަރާއި  މިނިވަންކަާމއެކު  ކަށަވަރުކޮށްދީ، 

 ޤާއިްމކޮށްދިނުެމވެ. 

2 .  މަގުސަދު  

ަމޢުލޫާމތު ފެތުރުުމ ، ތިރީގައި ބަޔާންވެފައި ގައި ގެންގުޅެންވީ ިމންގަނޑުތައްޚަބަރާއި 
 ިމވަނީއެވެ.

3 .  ގަިއޑްލަިއނުގެ ހަމަތަްއ  
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ގައި ގެންގުޅެންވީ މިންގަނޑުތައް މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމު ޚަބަރާއި    

ޓަކައި    ަމޢުލޫާމތު ގެނެސްދިނުަމށް  ކަާމއި އިންސާފުވެރިކަާމއެކު ޚަބަރާއިހަަމހަަމ
ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު އަިމއްލަ   ކޮންމެ  ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު  އެ  ސުލޫކީ    ވެސް 

 ލުން. ވައިގައިޑްލައިނެއް އެކުލަ

   )ހ( 

އެކުލަ ގޮތުން  "ބްރޯޑްކާސްޓް ވައިމި  ގައިޑްލައިނަކީ  އޮފް    ލާ  ކޯޑް  ކުރުުމގެ 
އާއި އެކުލަ  ،ޕްރެކްޓިސް"  ކޮިމޝަނުން  "އިންތިޚާބުގެ ވައިލައިމި  ފައިވާ 

ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް  ސިޔާސީ  އާ    ދުވަސްވަރު  ގައިޑްލައިން"  ކުރުުމގެ 
 ތައާރުޒުވާ އެއްޗަކަށް ނުވުން.

   )ށ( 

އިންސާފުވެރިކަާމެމ ކަެމއްގައި  ސްޓޭޝަނުގެ  އެއްވެސް  އުފެދޭނެ  ސުވާލު  ދު 
ޕްރެ ނުވުން. ޒެނޫސްވެރިންނާއި  ބައިވެރި  ގޮތުންވެސް  އަިމއްލަ        ންޓަރުން 

ބާއްވާ  ހޯދުަމށް  ތާއީދު  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ޕާޓީތަކާއި  ސިޔާސީ  ިމގޮތުން 
ލިބޭ  މީހުންނަށް  އެ  ޕްރެޒެންޓަރުން،  ނޫސްވެރިންނާއި  ހަރަކާތްތަކުގައި، 

   .ހުސްވަގުތުތަކުގައި ވެސް ބައިވެރި ނުވުން

   )ނ( 

އިސް އިންތިޚާބުގެ  ދައުލަތުގެ  ކުރިަމތިލާނަމަ،  އިންތިޚާބަށް  އޮފިޝަލަކު 
ދުވަސްވަރު އެ ީމހަކު ބާއްވާ ރަސްމީ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތަކާއި އިވެންޓްތައް 

ޕްރެ ނޫސްވެރިންނާއި  ފަދަ ޒެކަވަރުކުރާއިރު  މި  އަދި  ސަާމލުވުން.  ންޓަރުން 
 ،ނުވަތަ އިވެންޓެއްގައި ސިޔާސީ ބަޔާނެއް ދީފިނަަމޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި  
 ޑިޑޭޓުންނަށް ދިނުން.ތު، ވާދަވެރި ކެންޞައެއަށް ރައްދު ދިނުުމގެ ފުރު

   )ރ( 

ދިރާސާ    އާއިޚިޔާލާއި ކޮެމންޓްރީ  ، ގައިޓުޚަބަރާއި ޚަބަރު ގަޑިތަކުގައި ދައްކާ ރިޕޯ
 އެކަން ސާފުކޮށް އެނގޭނޭހެން ގެނެސްދިނުން. ،ހިމެނޭނަމަ 

   )ބ( 

ކަންތައްތަކުގައި   ގުޅޭ  ހިަމނައިގެން  އާއިންތިޚާބާ  ޚިޔާލު  ރައްޔިތުންގެ  ންމު 
ކުރުަމށް    ޒް ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްއާފައިވާ ޚަބަރާއި ޕަބްލިކް އެފެދައިއުފައް

 ނުން.   ސަމާލުކަން ދި

   )ޅ(

އި ަމޢުލޫާމތު ފެތުރުުމގެ ހަހަަމކަާމއި  ޚަބަރާ  ،ސޯޝަލް މީޑިޔާ ބޭނުންކުރުުމގައި
 އެއްކިބާވުން. އިންސާފުވެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަންކަުމން

   )ކ( 
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ހޭލުންތެރިކުރުުމގެ   މީހުން  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުާމއި،  ވޯޓުލާ  ޕްރޮގްރާްމތައް 
ވަގުތު ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  އުސޫލުތައް   ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ހަަމހަަމ  ދިނުުމގައި 

ހުށަހެޅުުމގައި   ޚަބަރު  ނުެޖހި  ގެންގުޅުާމއި،  ފަރާތަކަށް  ވަކި 
އިންސާފުވެރިކަާމއެކު ތެދު ަމޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެންެމ  

 ،ންެޖހޭ ފަރާތަކީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ކަަމށްވާތީރާބޮޑަށް އަދާކު
 ިމއްޔަތެއް ދީގެން މަސައްކަތްކުރުން.ން އަހަޚާއްޞަ މި ކަަމށް 

. 4 )ހ(  ޕަބްލިކް ސަރވިސް   
ގެ  ބްރޯޑްކާސްޓަރު

 މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ   

 

ވަގުތާއި ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  ސިޔާސީ    ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ގަޑިތަކުގައި  ޚަބަރުގެ 
 ބެލެހެއްޓުން.  ޑުޕާޓީތަކަށާއި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެއަރޓައިމް ދީފައިވާ ގޮތުގެ ރެކޯ

   )ށ( 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  11/2008ޤާނޫނު  ޢާންމު           ގެ (  )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
  ، ޢަަމލުކުރުުމގެ އިތުރުންވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް    30

ނުެޖހުާމއި ވަކިފަރާތަކަށް  ޚަބަރާއި   ، ހަަމހަަމކަާމއި،  އިންސާފުވެރިކަާމއެކު 
 ން.   ޕްރޮގްރާްމތައް ގެނެސްދިނު އާޒުގެއެފެ ކަރަންޓް

. 5 )ހ(  ންގެ  ކޮމަރޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރު  
 މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ

ވަގުތާއި ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  ގަޑިތަކުގައި  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ސިޔާސީ    ، ޚަބަރުގެ 
 ބެލެހެއްޓުން.  ޑުޕާޓީތަކަށާއި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެއަރޓައިމް ދީފައިވާ ގޮތުގެ ރެކޯ

   )ށ( 

އުނިކަން   އަބުރަށް  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  އެއްވެސް  ދުވަސްވަރު،  އިންތިޚާބުގެ 
ނުވަތަ   ގޮތަކަށް ޢިއަތުވެދާފަދަ،  ލިބިދާފަދަ  ގެއްލުން  ކަރާާމތަށް  އްޒަތާއި 

 .ނުކުރުން ބްރޯޑްކާސްޓް

. 6 )ހ(  ކެންޑިޑޭޓެްއގެ އަބުރަށް   
ލިބުން، ނަފްސުގެ   ުއނިކަން 

ކުށް   ، ންދިފާޢުގަިއ ރަްއދުދިނު
 ލާުޙކުރުން ޞްިއ

ކުށެއް ވަނީކޮށްފައި  ބްރޯޑްކާސްޓް ރަ އެ   ،ނަަމ  ަމޢުލޫާމތުގެ    ގަޅު ނކަން 
އި  ،ފަހުކުރުަމށް ބްރޯޑްކާސްޓްޞްކުށުގެ  އަލުން  އަބުރަށް   ލާޙު  ކުރުން. އަދި 

ނުވަތަ ދީފައިވާ ބަޔާނެއްގައި   ގައިބުނެފައިވާ އެއްޗެއް  އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް
 ލާޙުޞްޙަނޫން ަމޢުލޫާމތެއް ހިމެނޭނަމަ، ބްރޯޑްކާސްޓަރު އެ ަމޢުލޫާމތު އިއްޞަ

 ކުރުން.  އަލުން ބްރޯޑްކާސްޓް ،ކުރުަމށްފަހު

   )ށ( 

ލާޙު ގެނެސްދިނުަމށް،  ޞްތަ ކުށުގެ އިނަފްސުގެ ދިފާޢުގައި ރައްދުދިނުަމށް، ނުވަ
އޮންނަ  އެއްޗެއް އަނބުރާ ގެންދިއުަމށް، ދެން އެންެމ އަވަހަށް  ބުނި     ނުވަތަ 

 އެ ފަދަ ޕްރޮގްރާަމކުން އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދިނުން.

   )ނ( 

ކުރުުމގައި، ކޮންެމ  ޓު  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުާމ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ރިޕޯ
އަނެކުންނާ    ،ޢާއިލީ ދިރިއުޅުާމއި، ގޮވަތިގެދޮރާއި  ދިރިއުޅުާމއި،ީމހެއްގެ ޒާތީ  

ތަންތަންކަާމއި ކަންކަާމއި  ޙުރުަމތްތެރިވެގެންވާ  ުމއާޞަލާތުތަކަކީ    ، ކުރާ ޒާތީ 

. 7 )ހ(  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޒާތީ ދިރިުއޅުން   
 ކުރުން ޓު ރިޕޯ
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ޙުރަުމތްތެރިކޮށް  ޙައްޤުތަކަށް  ފަދަ  ިމ  އަނެކުންގެ  ީމހަކުެމ  ކޮންމެ  ހަމަ 
ދެނެތިބެ   ންވާނެކަަމށްތާހި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން  ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

 ރިޕޯޓުކުރުން. 

 

ބްރޯޑްކާސްޓް  ޚިޔާލުތަކަށް،  އުފެއްދުންތެރި  ފާޑުކިޔުންތަކާއި    ބިނާކުރަނިވި 
 ފުރުޞަތުދިނުން. ކުރުުމގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ ަމތިން  

   )ށ( 

ހާލަހަލަބޮލި  ނަށްންޓަރުންޒެޕްރެ  ނޫސްވެރިންނާ ުމގައި  ކަވަރުކުރު  އްތްތަ 
 ދިނުން.  އެއްބާރުލުން ޚިދުަމތްދޭ ފަރާތްތަކުންސަލާަމތީ 

. 8 )ހ(   ތެރިކަން ކަުއސަލާމަތާިއ ރަްއ 

މަސައްކަތަށް  ކުރާ  ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  ފޯރުކޮށްދިނުުމގައި  ަމޢުލޫާމތު  ޚަބަރާއި 
   އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުރަސްނޭޅުން.  

   )ށ( 

ރައްއާ ސަލާަމތާއި  ސަލާަމތީ  ކައުންމު  ގޮތުން  ދެެމހެއްޓުުމގެ  ތެރިކަން 
ޕްރެ  ޚިދުަމތްތަކުން ނޫސްވެރިންނާއި  އަުމރުތަކަށް  ވެސް  ޒެކުރާ  ންޓަރުން 

ކުރިަމތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް   ،ަމލުކުރާނަަމޢަތިރާމް ކުރުން. ިމއާ ޚިލާފަށް  އިޙު
 ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުަމކަށް އަިމއްލައަށް ޒިންމާވުން. 

   )ނ( 

ކުރާ   ޕްރެޒެންޓަރުންނަށް  ނޫސްވެރިންނާއި  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި 
އިންޒާރުތަކާއި  ،ބިރުދެއްކުާމއި  ،ފުރައްސާރައާއި ފަދަ    ،ދޭ  މި  ހަަމލަތަކާއި، 

ކުރިަމއްޗަށް އިންސާފުގެ  ފަރާތްތައް  ޒިންާމވާ  ހިންގުުމގައި          ،ޢަަމލުތައް 
އަވަހަކަށް ގެނައުަމށް ސަލާަމތީ ޚިދުަމތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި ތަޙުޤީޤީ   އެންެމ  ވީ

 އިދާރާތަކުން ޚާއްޞަ އަހަންިމއްޔަތުކަން ދިނުން. 

   )ރ( 

ކު ހާލަތާއިޞިއްޙީ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި    ، އްލި  އިޢުލާނުކުރާ  ދައުލަތުން 
އެންގުންތަކާއި  އިދާރާތަކުގެ  ކަާމބެހޭ  ހާލަތްތަކުގައި  އެހެނިހެން  ނުރައްކަލުގެ 

 އިރުޝާދުތަކަށް ޢަަމލުކުރުން.  

   )ބ( 

ޕްރެ"  ގައި ގައިޑްލައިނުމި   ވަނީ   " ންޓަރުންޒެ ނޫސްވެރިންނާއި  އެ  ބުނެފައި    ، ކަަމށް 
ފަރާތްތަކަށާއި،   އުފައްދުުމގެތައް  ޚަބަރު އެންެމހައި  ހަރަކާތްތެރިވާ  މަސައްކަތުގައި 

 ރަކާތްތެރިވާ އެންެމހައި ފަރާތްތަކަށެވެ. ހަމަސައްކަތުގައި   ހުށަހެޅުުމގެ ތައްޕްރޮގްރާްމ

9 .  މާނަކުރުން  

ިމ އުސޫލު ފާސްކޮށް، ދިވެހި   ޢަަމލުކުރާން ފަށާނީ، ކޮިމޝަނުން  ގައިޑްލައިނަށް  މި 
ގައިޑްލައިނަށް   މި  އަދި  ފެށިގެންނެވެ.  ދުވަހުން  ޝާއިޢުކުރާ  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ 

 ފެށުން  ން ޢަމަލުކުރާ . 10



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                             94 ައދަދު:                             50 ލިުއމް: ވޮ

5 
 

ގައި ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ  "އިންތިޚާބުގެ    2013އޮގަސްޓު    20ން ފެށުާމއެކު،  ޢަަމލުކުރާ
 ކުރުުމގެ ގައިޑްލައިން" އުވުނީއެވެ.  ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް

________________________ 
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