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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ.     

 ދިވެހި މީޑިއާގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު 

ގައި  31 ނަވަރީޖަ 2011ދަށުން  ގެ )ނޫނުޤާމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ( 15/2008 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،މިއީ

ދިވެހި މީޑިއާެގ  ،ގައި އެކުލަވައިލި 17ސެޕްޓެންބަރު  2022 ،ލާޤީ މިންގަނޑު" ރިވިއުކޮށްޚް އެކަށައެޅި "ދިވެހި މީޑިއާގެ އަ 

  އަޚްލާޤީ މިންގަނޑެވެ.

(މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  2008/15ނަންބަރު  ޤާނޫނުކުރުމަށް،  ދިވެހި މީޑިއާއިން ޢަމަލު  ،މިއީ  ފު ތަޢާރަ

ލާޤީ މިންގަނޑު" ޚްވާ "ދިވެހި މީޑިއާގެ އަ ފައިއިދަށުްނ، އެކުލަވައިލަ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު) ގެ

މި އަޚްލާޤީ ިމންގަނޑަްށ ތަބާވާ އަިދ މި އަޚްލާީޤ  ،އެވެ. ދިވެހި މީޑިއާގެ ކޮންމެ ީމހަކީ

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އަދި ފެތުރުމުގައި  މިންގަނޑަށް އަހުލުވެރި މީހަކަށް ވާންވާނެ އެވެ.

ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަްށ ފަރާތްތަކުން މި މިންގަނޑާ އެއް އިރަކާތްތެރިވާ އެންމެހަހަ

އެވެ. ޕްރިންޓް މީޑިއާ އާއި އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާ އާއި އޮންލައިން އަދި ނިއުމީޑިއާގެ ވެއެއްބަސް

. އަދި ދިވެހި މީޑިއާގެ  މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށެވެފަުތރާނީ މި މަޢުލޫމާތުވަސީލަތްތަކުގައި 

 މަސައްކަތެއްގައި އަބަދުމެ ހިފަހައްޓާނެ ހަމަތަކަކީ: އިއެންމެހަ

 ްތަަކްށ ޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނުރިއްދީނާއި ދިވެހި ޖުމްހޫ އިސްލާމ

 ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން.

 ާކުރުން.  ންމުންނަށް ޙަޤީޤަތް އެނގުމުެގ ޙައްޤަށް އިޙުތިރާމްއ 

 .ްއިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި އިޖުތިމާޢީ އަޚްލާޤު ހިފެހެއްޓުނ 

  ނޫސްވެރިކަމަށް ނުރަނގަޅު ައސަރު ފޯރާނެފަދަ މަންފާތަކާިއ ނުފޫޒުތަކުްނ

 އެއްކިބާވުން.

 ިއެވެ.މި ،އެއްވެސް ބިރަކަށް ޖެހިލުން ނުވުން ،ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަމަތައް ހިފަހައްޓައ 

ދީާނއި ިދވެހި އިސްލާމް 

ޖުމްޫހއްިރއްާޔގެ 

 ޤާނޫނުަތއް ެނގެހެއްޓުން 

ލުތަކާއި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި އަދި ޤާނޫނުތަާކ ސްއިސްލާމްދީނުގެ އަ .1

 އް ނުކުރާނެ އެވެ. މަޢުލޫމާތެއް މީޑިއާގައި ޝާއިޢެޚިލާފު
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ތެދު މަޢުލޫމާތު 

 ހާމަކުރުން 

 ޙައްޤެްއ ންުމންނަށް ިލބިގެންވާއާވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ޙަޤީޤަތް އެނގުމަކީ  ނޫސްވެރިކަމުގެ .2

 އެވެ. ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާނެ

 ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢު ކުރުމުގައި އެ އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުވައެއް ނުލާނެ އެވެ. .3 

ތެދު މަޢުލޫމާތުކަން  ޙަޞައް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަކުގައި ޝާއިޢު ކުރާ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތަކީ .4 

ކުރަން ކުރެވެން ހުރި ުހރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ އެވެ. އަވަހަށް ޚަބަރު ޝާއިުޢ ކަށަވަރު

 ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އިސްކަން ދޭނެ އެވެ.ޙަޚަބަރުގެ ޞައް ،ކުރުމަށް ވުރެ

އެންެމ  ވީ ،ގިއްޖެ ނަމަލަތްތަކުގައި އެކަން އެނހާނޫން މަޢުލޫމާތެއް ޝާއިޢު ކުރެވޭ  ޙައްޞަ .5 

އެކަން އެދި  މާފަށްލަތްަތކުގައި ހާއެދެންޖެހޭ  މާފަށްރާނެ އެވެ. އަދި ކު ޙުލާޞްއަވަހަކަށް އި

 އެވެ.  ކުރާނެޢުންމުކޮށް އެނގޭނެހެން ޝާއިއާ

ން ނަޒާހަތްތެރިކަ 

ނުފޫޒުން  ހިފެހެއްޓުާމއި

  އެއްިކބާުވން

 

ލަތްތަކުގަިއ، ހާތު ފުށުއަރާ ޙަލަޞްއަމިއްލަ މަ ޝާއިޢު ކުރުމުގައި، މަޢުލޫމާތު ޚަބަރާއި . 6

  އެވެ. އެއްކިބާވާނެ ނޫސްވެރިން

ށެވެ. ތިމާއަކީ ކާކުކަްނ ތިާމއަކީ ނޫސްވެރިއެއްކަން އެނގޭނޭ ގޮތަ ،މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެއްކުރާނީ . 7

ގޮތަަކްށ  ނޫން ށް ކޮންމެހެން އެނގެން ޭބނުންވާ މަޢުޫލމާތެއް، އެކުރާނީ މުޖުތަމަޢަސިއްރު

ތަކެއް ތު ހިމެނޭ ހުރިހާ ޙަޤީޤަތްޙަންމު މަޞްލައާލަތެއްގައެވެ. އަދި ހާހޯދެން ނެތް 

 އެކު ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ޙައްޤަށް ނޫސްވެރިޔާ ވަކާލާތު ކުރާނެ އެވެ.މިނިވަންކަމާ

ނެ އެވެ. މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި ފާޑުކިޔުމުގެ ތެރޭގައި، ނުފޫޒުން އެއްކިބާ ވާ . 8 

އަދި އެ މަޢުލޫމާތެއް ޝާއިޢު ކުރުމުގައި އަމިއްލަ ޚިޔާލާއި ފާޑުކިޔުން، ސާފުކޮށް ވަކިކުރެވޭކަން 

 އެވެ. ކޮށް ދަމަހައްޓާނެ މާޔަތްޙިކަން އަބަދުމެ މިނިވަން ނޫސްވެރި ،ކަށަވަރު ކުރުމާ އެކު

އްޗެއްގެ އެ އެ ،ކުރާނީޭބނުންކުރާ އެއްޗެއްގައި، އެހެްނ ފަރާތެއްގެ ފިކުރީ މުދަލެއް ޝާއިޢު . 9 

 ނެވެ.ންކްރެޑިޓް ދީގެ ،އެކުވެރިފަރާތުގެ ހުއްދައާ

ުކރާ ނަމަ، އެ ކޮންެޓންޓެއްެގ ޑިއާއެއްގެ ކޮންޓެންޓެއް ނަކަލުއެއްވެސް މީޑިއާއަކުން އެހެން މީ . 10 

ތެރެއަށް ޚިޔާލީ ވިސްނުންތައް އިތުރުކޮށް، އުނި އިތުރެއް ނުެގންނާނެ އެވެ. އަދި އެެހްނ 

 ކޮށް، ހަވާލާ ދޭނެ އެވެ.ލު ބަޔާންސްމީޑިއާއެއްގެ ކޮންޓެންޓެއް ބޭނުްނކުރާ ނަމަ، އޭގެ އަ

މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒުތަކާއި  ދިވެހި . 11 

 އިޚްތިޔާރުތަކާއި ފުރުޞަތުތަކުގެ ފައިދާ ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުމެްއ ނުކުރާނެ އެވެ. 
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ލަތްތަކުން ނޫސްވެރިޔާ ހާތިހާރު ކުރުން ނުވަތަ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރުން ކަމަށް ބެލެވޭެނ ސްއި . 12 

އާއި މާކެޓް ގޓްރޭޑިން ރމުގެ ނިވަލުގައި ތިބެ އިންސައިޑަ ދުރުވާނެ އެވެ. އަދި ނޫސްވެރިކަ 

 މެނިޕިއުލޭޝަން ފަދަ ކަންކަމުން ދުރުވާނެ އެވެ.

އިންާސނީ ކަރާމާތަށް 

 ުރމަތްތެރިކޮްށހިތުން ޙު

އުޅުމާއި ކަރާމާތަްށ މީޑިއާގައި ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢު ކުރުމުގައި އަނެކާގެ ޒާތީ ދިރި .13

 ކުރާނެ އެވެ.އިޙުތިރާމް

 ހަމުގެ  ނުވަތަ ވާތީނިސްބަތް ޤައުމަކަށް ނުވަތަ ވަކި ރަށަކަށް ވަކި ނުވަތަ ކަށްސްނަ މީހެއްގެ . 14 

 ސިޔާސީ  ނުވަތަ ސަބަބުން އެއްވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ނުވަތަ ކުލަ، ޖިންސު، އުމުރު

 ނޫން ނުވަތަ މި ސަބަބުން ފަޤީރުކަމުގެ ތަނަވަސްކަމާއި ސަބަުބން، ފިކުރެއްގެ ތަފާތު ނުވަތަ

 ނުއުފައްދާނެ އެވެ. ރުޅިވެރިކަމެއް ނަފުރަތާއި މެދު އެމީހަކާ ސަބަބުން ކަމެއްގެ ވެސް

 ،ޖިންސީ ޢަމަުލތަަކށް ހިތްވަރުދޭ ވާހަަކތަކާއި ،ިޖންސީ ވާހަކަތަކާއި ،އިބަރަހަނާ މަންޒަރާ . 15 

އެފަދަ ކަންކަން ސިފަކޮށްދޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝާއިޢު ކުރުމުން ނޫސްވެރިޔާ ދުރުހެލިވާނެ 

 އެވެ.

       ންމު އިޖުތިމާީޢ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެޭތ، އާޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިއު ކުރުމުގައި،  . 16 

 ކުރުމުްނ ނޫސްވެރިޔާ ދުރުހެލިވާނެ އެވެ. ހަޑި ހުތުރު ބަސް ބޭނުން

ކުރާނީ ކޮށްދޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝާއިޢުލާއިންސާނީ އަނިޔާ ނުވަތަ އަނިާޔވެރި މަންޒަރު ސިފަ . 17 

ަލތުގައި އެ މިންވަރަށް އެކަންޏެވެ. ހާޖެހޭ ޓަކައި އެކަން ކޮންމެހެން ކުރަންތަށް ޙަލަޞްންމު މައާ

ލަތުގައި ވެސް އެފަދަ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ހާއަދި އެ 

 ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގުމަށް ސަމާލުކަން ދޭނެ އެވެ. 

ނޫސްެވރިކަުމގެ ހަަމތައް 

 ނެގެެހއްޓުން 

ށް ކޮންމެހެން އެނގެންޖެހޭ ފަދަ މު މުޖުތަމަޢަންއާޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢު ކުރުމުގައި  . 18

 މަޢުލޫމާތެއް، ސިއްރުކޮށް، ޙަޤީަޤތް ފޮރުވައި އޮޅުވައެއް ނުލާނެ އެވެ.

ލަތެއްގައި އެ ނޫސްވެރިޔާ ޙިމާޔަތްކޮށް، ހާނޫސްވެރިއެއްގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ޙައްޤު ގެއްލޭ ކޮންމެ  . 19 

 އްޤަށް އިޙްތިރާމް ކުރާނެ އެވެ.ދިފާޢުކޮށްދީ، އެ ނޫސްވެރިޔާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޙަ

ނޫސްވެރިން ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފަތުރާއިރު މަޢުލޫމާތުދޭ ފަރާތް ހާމަކުރަން އިސްކަންދޭނެ  . 20 

ކުރާނެ އެވެ. ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވާ މަސްދަރުތައް ނޫސްވެރިޔާ ސިއްރު ،އެވެ. ނަމަވެސް

 މުޢާމަާލތް ކުރެވޭ ޭބނުންކުާރ ނަމަ، ނަން ފަރާތެއްގެ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއްގައި ކުރާޝާއިޢު

 .އަންގާނެ އެވެ ފަރާތަކަށް އެ ނޫންކަން ނުވަތަ ގަސްދުކުރާކަން  ކުރުމަށްޢުޝާއި
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 ،ަނން ހާމަ ުނކުރާ ގޮތަށް ދޭ ަމޢުލޫމާތާއި ،މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި "އޮފް ދަ ެރކޯޑް" މަޢުލޫމާތާއި . 21 

ކު އެއްބަސްވި ގޮތަށް ޝާިއޢު ކުރުމުގައި، މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތާ އެއެމްބާގޯ ކޮށް ދޭ މަޢުލޫމާތު 

 ކުރާނެ އެވެ.އިޙްތިރާމް

ކަރާމަތާއި ޙައްޤުތައް  ކުދިންގެ އިރު އެކުރާގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުޑަކުދިންނާ  .22 

 ކުރާނެ އެވެ.ޙިމާޔަތް

ތްތަކާއި ލަހާހިތާމައާއި މާޔޫސްކަމުގެ ހާދިސާއެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ނާޒުކު  . 23 

ިއ ޝާއިުޢ ކޮށްފައި ތިބޭ މީުހންގެ އިންޓަވިުއ ނަގަިއ މަޢުލޫމާތު ހޯދަގޮތުން އަސަރުނަފްސާނީ

 ވާނެ އެވެ.ކުރުމުގައި ފަރުވާތެރި

އިރު، އެއީ ތްތަކުގެ މަޢުޫލމާތެއް ހާމަކުރާރާޖިންސީ ގޯނާއާއި ގެވެށި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަ .24 

 ވާނެ އެވެ.ކުރުމުގައި ފަރުވާތެރި މިންވަރަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކާކުކަން ހާމަވާ

އިރު، އެފަދަ ޢަމަލުތަކަްށ ުކރާބެހޭ ަމޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުށްތަކާ އަމިއްލައަށް މަރުވުމާއި، ޖިނާއީ  . 25 

 ވާނެ އެވެ.ކުރުުމން ދުރުހެލިންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުހިތްވަރު ލިބޭފަދަ ގޮތަަކށް އެ ކަ

ސުލޫކީ މިންަގނޑު 

 ކަނޑަެއޅުން 

      މި މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީން މީޑިއާގެ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުން ވެސް  .26

އެ މުއައްސަސާއެއްގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުމަކީ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ޤާނޫނަށް އިސްކަން 

 ދިނުން 

"ދިވެހި މީޑިއާގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު" ގައި ހިމެނޭ ލަފުޒެއްގެ މާނައާ މެދު ދެބަސްވުމެއް  .27

 2008/15ާޤނޫނު ނަންބަރު އުފެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އެ ލަުފޒެއްގެ މާނަކަމުގައި ބަލާނީ، 

 R-4/2011ގައި ނުވަތަ ގަވާިއދު ނަންބަރު ނު) (މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫ

 ގޮތަށެވެ.ގައި އެ ލަފުޒެއް މާނަކޮށްފައިވާ  )މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދު(

 މާނަކުރުން 

 

"މީޑިއާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނޫސްތަކާއި މަޖައްލާތަކާއި ޓީވީއަށާއި ރޭޑިއޯއަށާއި  

މިނޫން ވެސް ނަްނނަމުގައި ިދވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ  ވެބްސައިޓާއި ޕަބްލިކޭޝަންތަކާއި 

ކޮށްގެންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް ނަމަވެސް، މަޢުލޫމާތާއި، ޚަބަރާއި، 

ޗާޕުކޮްށގެންނާއި، އިންަޓނެޓާއި،  ،ންމުކޮށް ފެތުރުމަށް ޓަކައިއާތިހާރު، ސްޚިޔާލާއި، އި

 ޝާއިޢު ކުރާ ވަސީލަތްތަކަށެވެ.  އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް މެދުވެިރކޮށް

 

"މަޢުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ލިޔުމަކަށް، އޯޑިއޯއަކަށް، ވީޑިއޯއަކަށް، 

ފޮޓޯއަކަށް، އާޓިފިޝަލް އިންެޓލިޖެންސް، ވިޝުއަލް، ކުރެހުމަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް 

 މަލާތަކަށެވެ.  ޢާމު
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ބުނެފައި ވަނީ، މީޑިއާގެ ވަސީލަތެއްގައި ލިޔުމާއި،   ކުރުން ނުވަތަ ފެތުރުްނ" ކަމަށްޢު"ޝާއި

 ންމު ކުރުމެވެ. އާމަންޒަރާއި، އަޑު 

 

        އެދި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން ޝާއިޢު ނުކުރަން ވަކިކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، "އެމްބާގޯ" 

  ދޭ މަޢުލޫމާތަށެވެ.

 

 މަޢުލޫމާތަށެވެ. ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނަން ހާމަނުކުރުމަށް ެއދި ދޭރެކޯޑް"  ދަ "އޮފް

 

   އެކްސްޗޭންޖް (ހިއްސާގެ  ސްޓޮކް ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" ގޓްރޭޑިން "އިންސައިޑާ

 ކުުރމަށެވެ. ުޢލޫމާތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ޭބނުންބާޒާރު) އާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިބޭ މަ

 

 ގޮތަށްކުރާ އަސަރު އަގަށް ސެކިއުރިޓީޒްގެ ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީމެނިޕިއުލޭޝަން"  "މާކެޓް

 ނުަވތަ  އޮޅުވައިލުމަށް އިންވެސްޓަރުްނނަށް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ޮގތެއްގައި އާޓިފިޝަލް ނުވަތަ

 ފޯރުވުމަށެވެ. ނުފޫޒު އަށްސަޕްލައި ޑިމާންޑް އެންޑް ހެދުމަށް ނުވަތަ ހީލަތް މަކަރާއި

 

 އަދި  އަދަބީ ،އުފެއްދުންތަކަށް ބުއްދީގެ ،އީޖާދުތައް އާ ،ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް “މުދާ ފިކުރީ”

 ،ރަމްޒުތަކާއި ބޭނުން ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގައި އަދި ،ަފރުމާތައް ،މަސައްކަތްތައް ފަންނުވެރި
 ތަސްވީރުތަކަށެވެ. ،ނަންތަކާއި

 

 ،ވީޑިއޯއަކަށް ،އޯޑިއޯއަކަށް ،ލިޔުމަކަށް "އެއްވެސް ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް “ކޮންޓެންޓް 
 އެއްވެސް ނުވަތަ ކުރެހުމަކަށް ،ވިޝުއަލް ،އިންެޓލިޖެންސް އާޓިފިޝަލް ،ފޮޓޯއަކަށް

 .މަލާތަކަށެވެޢާމު

 

ލިޔެފައި  ގިނަ ފަހަރަށް ،ނުރަސްމީ ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް “މިންގަނޑު އިޖުތިމާޢީ އާންމު”

 އަދި  ޤަބޫލު ކުރެވޭ ،ތެޭރގައި އްގެމުޖުތަމަޢެ ނުވަތަ ތެރޭގައި ޖަމާޢަތެއްގެ ވަކި ،ނެތް

 އަޚުލާޤަށް  އިންސާނުންގެ ސަބަުބން އޭގެ ،ތަކެއްއިދުވާގަ ބަޔާން ޮކށްދޭ ޢަމަލުތައް އެކަށީގެންވާ

 .ވާއިދު ތަކަށެވެގަ މަގުދައްކައިދޭ

 

 އަސާސީ  މައިގަނޑު ނޫސްވެރިކަމުގެ ،ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް “ޙައްޤު ޕްރޮފެޝެނަލް”

 .ތަކަށެވެޙައްޤު

_______________ 

 


