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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ޤާނޫނާ  ޚިލާފުވާ   ކުޑަކުދިން  ހިމެނ   މައްސަލަތަކުގެ  ޚަބަރާ އި މަޢު ލޫމާތު 
 މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހ  ހަމަތަކާއި   ،ކުރުމުގައި   ޝާއިޢު

 އުސޫލު ބަޔާންކުރާ   މިންގަނޑުތައް
 

ނަންބަރު   )ހ(   .1 ތަޢާރަފު ޤާނޫނު  ގެ    2019/18ިމއީ،  ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ  ވަނަ    15)ކުޑަކުދިންގެ 
ބ ނުަމށް ގެ  )ށ(  ޤާނޫނުގެ    ،ާމއްދާގެ  އެ  ގައި   15ހަމަ  )ނ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

ަމތިން، ގޮތުގެ  ޚިލާފުވާ    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަމއްސަލަތަކުގެ  ޤާނޫނާ  ހިެމނ   ކުޑަކުދިން 
ީމޑިއާގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން    ، ކުރުުމގައި  ޝާއިޢު ލޫާމތުޢުޚަބަރާއި ަމ

ބަޔާންކުރު ިމންގަނޑުތައް  ހަަމތަކާއި  އެކުލަޢަަމލުކުރަންެޖހ    ލައިފައިވާވައިަމށް 
 ވެ.ކެއުސޫލެ

" )ށ(    ކިޔާނީ،  އުސޫލަށް  ޚަބަރާއި    ހިެމނ    ކުޑަކުދިން   ޚިލާފުވާ   ޤާނޫނާމި  ަމއްސަލަތަކުގެ 
ޝާއިޢުޢުަމ ފަރާތްތަކުން  ، ކުރުުމގައި  ލޫާމތު  ަމސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި  މީޑިއާގެ 

 ޢަަމލުކުރަންެޖހ  ހަަމތަކާއި ިމންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ އުސޫލު" އެވެ. 

ަމ  ހިެމނ   ކުޑަކުދިން  ޚިލާފުވާ  ޤާނޫނާ )ހ(   .2 ދު ސަގުމަ ޚަބަރާއި              ލޫާމތުޢުަމއްސަލަތަކުގެ 
މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަަމލުކުރަންެޖހ     ،ކުރުުމގައި  ޝާއިޢު

 .ހަަމތައް ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައި އޮތުން

ަމ  ހިެމނ   ކުޑަކުދިން  ޚިލާފުވާ  ޤާނޫނާ )ށ(    ޚަބަރާއި              ލޫާމތުޢުަމއްސަލަތަކުގެ 
ގެންގުޅެންވީ    ،ކުރުުމގައިޝާއިޢު   ފަރާތްތަކުން  ަމސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި  ީމޑިއާގެ 

 .ފައި އޮތުންއަޅައިިމންގަނޑުތައް އެކަށަ
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ަމ  ހިެމނ   ކުޑަކުދިން  ޚިލާފުވާ  ޤާނޫނާ )ނ(    ޚަބަރާއި               ލޫާމތުޢުަމއްސަލަތަކުގެ 
މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަަމލުކުރަންެޖހ     ،ކުރުުމގައިޝާއިޢު  

ކޮންޓެން މީޑިއާގައި ޝާއިޢުކުރާ  ިމންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް  ަމއްސަލަތައް  ޓުހަަމތަކާއި  ގެ 
 .ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުން

ރައް )ހ(   .3 މީޑިާއގެ ދަުއރު   ކުޑަކުދިން  ކުދިންގެ    ދުރުހެލިކުރުވުަމށާއި، ތުހުަމތުގައިވާތެރިކޮށް  ކައުކުށްކުރުުމން 
ުމުޖތަަމޢަށް ހެޔޮގޮތުގައި   އި، ތުހުަމތުގައިވާ ކުއްާޖއްޔާުމގަވުކުރު  ތެރިކައުޙައްޤުތައް ރައް

ވަސީލަތްތަކުން ީމޑިއާގެ  ނަންބަރު    ،އަހުލުވެރިކުރުވުުމގައި    2019/18ޤާނޫނު 
ގެ   ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ  ާމއްދާގެ  15)ކުޑަކުދިންގެ  ގޮތުގެ  ވަނަ  އެއްގޮތްވާ  އާ  )ހ(   

 .ޢަަމލީގޮތުން ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ ަމތީން،

ަމ  ހިެމނ   ކުޑަކުދިން  ޚިލާފުވާ  ޤާނޫނާ )ށ(    ޚަބަރާއި             ލޫާމތު ޢުަމއްސަލަތަކުގެ 
ިމންގަނޑުތަކަށް،   ކުރުުމގައި، ވަކިފަރާތަކަށް ނުެޖހި، އެ ފަންނުގެ އެންމެ ަމތީ ޝާއިޢު

ޤާނޫނު( ގެ    2019/18ޤާނޫނު ނަންބަރު   ޢަދުލުގެ  ާމއްދާގެ   15)ކުޑަކުދިންގެ  ވަނަ 
ަމތީން   ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  އާ  ކުއްާޖގެ  ީމޑިއާތަކުން  )ށ(  އަދި  ތަބާވާންވާނެއެވެ. 

 .އިސްކަންދީ، ކުއްާޖގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ ަމޞްލަޙަތަށް

މީޑިާއިއން  
ްއޓަންޖެހ   ހިފަހަ

 މިންގަނޑު 

ަމ  ހިެމނ   ކުޑަކުދިން  ޚިލާފުވާ  ޤާނޫނާ )ހ(   .4 ޚަބަރާއި             ލޫާމތު ޢުަމއްސަލަތަކުގެ 
އެންެމ  ،ކުރުުމގައި  ޝާއިޢު މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި   ،ފަރާތްތަކުން  ހައިމީޑިއާގެ 

 އަންނަނިވި ހުރިހާ ހަަމތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.

ޢަދުލުގެކު ( 1)    ކުޑަކުދިންގެ  ފެށިގެން  ހިސާބުން  ތުހުަމތުކުރެވ   ނިޒާުމގެ    ށެއްގެ 
ޒާތީ   ކުއްާޖގެ  ވެސް،  އެއަށްފަހުގައި  އަދި  ވެސް،  ަމރުޙަލާއެއްގައި  އެންެމހައި 

  ފަދަ ނުވަތަ ދ ހަވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް   ގ  ކުއްާޖއަކީ ކާކުކަން އެނލޫާމތު ނުވަތަ  ޢުަމ
ަމ ތަސްވީރެއްޢުކުއްާޖގެ  ނުވަތަ  ވަސީލަތެއްގައި އެއްވެސް    ީމޑިއާގެ  ،ލޫާމތެއް 

 ޝާއިޢުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ވެސް  ވަސީލަތެއްގައިނުވަތަ އެނޫން 

ފެށިގެން   (2)    ހިސާބުން  ތުހުަމތުކުރެވ   ޢަދުލުގެކުށެއްގެ  ނިޒާުމގެ    ކުޑަކުދިންގެ 
އެންެމހައި ަމރުޙަލާއެއްގައި ވެސް، އަދި އެއަށްފަހުގައި ވެސް، ކުއްާޖއާ ގުޅުންހުރި  

ތެރ ގައި    އަދި ނުސީދާކޮށް  ކޮށްލޫާމތެއް ސީދާޢުގުޅ  ަމ  ވ ދަނައަކާ ހާަމކުރުުމގެ 
އެނ ކާކުކަން  ގޮތަކަށް  ގ  ކުއްާޖއަކީ  ފަދަ  ދ ހަވާނެ  ނުވަތަ  ކުއްާޖގެ    ފަދަ 

ނުވަތަ އެނޫން  ވަސީލަތެއްގައި  އެއްވެސް    ީމޑިއާގެ  ،ލޫާމތެއް ނުވަތަ ތަސްވީރެއްޢުަމ
 ހާަމކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ވެސް ވަސީލަތެއްގައި 
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ކުދިންނާއި، (3)    ވެފައިވާ  ޝިކާރައަކަށް  ވެސް    ކުށުގެ  ސަބަބަކަށްޓަކައި  އެނޫން 
ރައްޅައިއަ ކުދިންގެކައުލުާމއި  ބ ނުންވާ  ތަޢުލީުމ    ތެރިކަން  އެޑްރެހާއި،  ނަާމއި، 
ލޫާމތެއް ނުވަތަ ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ޢުަމ  ލޫާމތު ފަދަ ޒާތީޢުލުކުރާ ތަނުގެ ަމސިހާ

ކާކުކަން ދެނެގަނެވ ނެ ފަދަ ނުވަތަ ދ ހަވާނެ   ނުސީދާގޮތުން ނަަމވެސް ކުއްާޖއަކީ 
އެއްވެސް  ތަސްވީރެއް، މީޑިއާގެ    ކުދިންގެ  ލޫާމތެއް ނުވަތަ އެޢުވެސް ަމފަދަ އެއް

 .ޝާއިޢުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެވެސް    އެނޫން ވަސީލަތެއްގައިނުވަތަ    ވަސީލަތެއްގައި

ަމ (4)    ގުޅ   ކުށްތަކާ  ކުރާ  ީމހަކުޢުކުޑަކުދިން  އެއްވެސް  ރިޕޯޓުކުރާއިރު،    ، ލޫާމތު 
  ލޫާމތު ޢުގުޅ  ަމ  ވުުމގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ކުށަކާ  އަހަރުއަށާރަ(  ) 18ުމރުން  އު

ވަސީލަތެއްގައި    މީޑިއާގެ ވަސީލަތެއްގައި  އެއްވެސް  އެނޫން  ވެސް  ނުވަތަ 
 .ހާަމކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ޢަދުލުގެ  (5)    ކުޑަކުދިންގެ  ފެށިގެން  ހިސާބުން  ތުހުަމތުކުރެވ   ކުށެއްގެ   ކުއްާޖއާެމދު 
ކުއްޖާ ނިޒާުމގެ   ހެޔޮގޮތުގައި  ުމުޖތަަމޢަށް  ކަޑައްތުކޮށް  ަމރުޙަލާއެއް    އެންެމހައި 

ހަަމއަށް ރުޫޖޢަވުމާ  އެއަށްފަހުގައި ވެސް، ކުއްާޖގެ ޒާތީ   އެނބުރި    ވެސް، އަދި 
ހާަމނުކުރުަމށާއިޢުަމ ވ ދަނައަކާ  ،ލޫާމތު  ގުޅުންހުރި  ަމ  ކުއްާޖއާ    ލޫާމތެއް ޢުގުޅ  

ފަދަ   ގ އެނ  ގެ ތެރ ގައި ކުއްާޖއަކީ ކާކުކަން އަދި ނުސީދާކޮށް ހާަމކުރުުމ  ކޮށްސީދާ
ަމ ކުއްާޖގެ  ގޮތަކަށް  ފަދަ  ދ ހަވާނެ  ީމޑިއާގެޢުނުވަތަ  އެއްވެސް    ލޫާމތެއް 

 ހާަމކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ވެސް ނުވަތަ އެނޫން ވަސީލަތެއްގައި ވަސީލަތެއްގައި 

ނަާމއި،   (6)    ކުއްާޖގެ  ަމރުޙަލާގައި  ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ  ސްކޫލާއި،    އެޑްރެހާއި، 
ފަދަ    ގޮތުން ނަަމވެސް ކުއްާޖއަކީ ކާކުކަން އެނގ ނެގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާސީދާ

ަމ މީޑިއާގެޢުއެއްވެސް  ތަސްވީރެއް،  އ ނާގެ  ނުވަތަ  އެއްވެސް    ލޫާމތެއް 
 .ޝާއިޢުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެވެސް  ނުވަތަ އެނޫން ވަސީލަތެއްގައި  ވަސީލަތެއްގައި  

ނަަމވެސް،  އޮތް ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  (6)ވަނަ ާމއްދާގެ  4މި އުސޫލުގެ   .5 ިއސްތިސްނާ 
ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޞްަމ  ކުއްާޖގެ ޓަކައި  ލިޔުުމންހާލަޙަތަށް  އަދި  ކުރެވ    ލަތުތަކެއްގައި  ރެކޯޑު 

މިންވަރެއް ހުއްދަކުރާ  ކޯޓުން  ޓަކައި،  އެނޫން    ގައިީމޑިއާ  ، ސަބަބުތަކަށް       ނުވަތަ 
 ންުމކުރުަމށް މި އުސޫލު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. އާވެސް ވަސީލަތެއްގައި 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  
ކަުއންސިލުގެ  
ސަމާލުކަމަށް  

 މަްއސަލަެއްއ ައުއން 

  ގައި ލޫާމތެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ވީޑިއޯއެއް މީޑިއާޢުމި އުސޫލާ ޚިލާފުވާ ޚަބަރެއް ނުވަތަ ަމ  .6
ވަސީ އެނޫން  ޯމލްޑިވްސް  އާވެސް  ލަތެއްގައި  ނުވަތަ  ހާަމކޮށްފިކަން  ނުވަތަ  ންުމކޮށްފައިވާކަން 

ޚަބަރެއް   ބަލައި ނިެމންދެން، އެ  ަމއްސަލަ  އައުުމން، އެ  ކައުންސިލުގެ ސަާމލުކަަމށް  މީޑިއާ 
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ލޫާމތެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ވީޑިއޯއެއް އެ މީޑިއާއަކުން ނެގުަމށް ނުވަތަ ނުފެންނަ  ޢުނުވަތަ ަމ
 ޯމލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ހެދުަމށް އެންގުުމގެ އިޚްތިޔާރު ގޮތް

މީޑިއާއާެމދު  .7 ފިޔަވަޅު ެއޅުން  ޚިލާފުވާ  އުސޫލާ  ނަންބަރު    ،މި  ީމޑިއާ  )  2008/15ޤާނޫނު  ޯމލްޑިވްސް 
ޤާނޫ އާކައުންސިލުގެ  ފިޔަވަޅު   އިގަވާއިދުތަކާ  ،އިނު(  ަމތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  އުސޫލުތަކާ 

 އެޅ ނެއެވެ. 

  އާ އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާ އެވަނީ، ޕްރިންޓް މީޑި  މި އުސޫލުގައި "މީޑިއާ" ކަަމށް ބުނެފައި  .8 މާނަކުރުން 
ނަންބަރު  އިންޓަރނެޓާއި،    ތަވަނު ކައުންސިލުގެ)  2008/15ޤާނޫނު  މީޑިއާ     ޯމލްޑިވްސް 

ހިެމނ   ވެސް  ވަސީލަތްތައް    ގެ ޑިއާގެ ާމނައިގެ ތެރ ގައި ހިެމނ  އެނޫން މީޑިއާގައި މީ (  ޤާނޫނު
 ގޮތުންނެވެ. 

ނެތްކަމެްއ   ުއސޫލުގަިއ 
 ދިމާވުން 

ނިންާމނީ  .9 ކަެމއް  އެ  ދިާމވެއްެޖނަމަ،  ކަެމއް  ނުހިެމނ   އުސޫލުގައި  ީމޑިއާ    ،މި  ޯމލްޑިވްސް 
 ކައުންސިލުންނެވެ.  

މަލުކުރަން  ޢަުއސޫލަށް 
 ފެށުން

ަމލުކުރަން ފަށާނީ، ޯމލްޑިވްސް ީމޑިއާ ކައުންސިލުގެ ަޖލްސާއަކުން މި އުސޫލު  ޢަމި އުސޫލަށް    .10
 ގައި ިމ އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ޓުފާސްކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ

_____________________ 
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