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 ގައިޑްލައިން  ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިޔާސީ  އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު 

 

  ތަޢާރުފާއި ނަން 

ސިޔާސީ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރުމާއި، ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް  ބުގެ ދުވަސްވަރުހާމިއީ އިންތި

ގައި ވަނަ މާއްދާ  30ބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ ހާ( އިންތ2002/11ި)ޤާނޫނު ނަންބަރު ގައިޑްލައިނަކީ މި ވެ. ލައިނެ ގައިޑްބަޔާންކުރާ 

ބުގެ ދުވަސްވަރު ހާށް ކިޔަނީ "އިންތި ގައިޑްލައިނަ މި  ވެ.ގައިޑްލައިނެކެ  ލްކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަގްސަދުތައް ހާސި 

 ވެ.ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން" މިހެންނެ 

 

 

ދު މަޤްޞަ    

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ބުގެ ކަންކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހާއިންތިމި ގައިޑްލައިނުގެ މަޤްޞަދަކީ، 

ނުޖެހި ހަމަހަމަކަމާއި  ވަކި ފަރާތަކަށް  އިރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވަކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން ވަޢުދުތަކަށް ވޯޓުލާ ފަ 

ނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދި  ބާރުއެޅުމެވެ. ކޮށްދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރު  އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ސައްޙަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހަމަތަކާއި މިންގަ

އަދި މީޑިއާގެ  މެވެ.ޅުތައް ކަނޑައެއިންތިޚާބްގެ ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލު

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ މާހައުލެއް  ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ މިނިވަންކަމާއެކު

 ގާއިމްކޮށްދިނުމެވެ.
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 ގައިޑްލައިންގެ ހަމަތައް:

.1  އް ގައި ގެންގުޅެންވީ މިންގަނޑުތަ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމު   

ސް އެ ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކުވެ މަޢުލޫމާތު ޚަބަރާއިއިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކަމާއި ހަމަހަމަ

 ސުލޫކީ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލުން. ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު އަމިއްލަ

 

  ހ.

ގޮތުން އެކުލަވާލާ ގައިޑްލައިނަކީ "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް" އާއި މި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ  މި

 ވާ އެއްޗަކަށް ނުވުން." އާ ތައާރުޒުދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން"އިންތިޚާބުގެ 

 

  ށ.

އަމިއްލަ  ނޫސްވެރިންނާއި ޕްރެސެންޓަރުންސްޓޭޝަންގެ އިންސާފުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭނެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި 

ގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާޢީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ޙަރަކާތްތަކުގައި،  ގޮތުންވެސް ބައިވެރިނުވުން. މި

  .ވެސް ބައިވެރި ނުވުން މީހުންނަށް ލިބޭ ހުސްވަގުތުތަކުގައި  އެ ،ނޫސްވެރިންނާއި ޕްރެސެންޓަރުން

 

  . ނ

މީހަކު ބާއްވާ ރަސްމީ ޕްރެސް  ދުވަސްވަރު އެ ބަށް ކުރިމަތިލާނަމަ، އިންތިޚާބުގެ ޚާއޮފިޝަލަކު އިންތި ގެ އިސްދައުލަތު 

ފަދަ ޕްރެސް  ސަމާލުވުން. އަދި މި ނޫސްވެރިންނާއި ޕްރެސެންޓަރުންކޮންފަރެންސްތަކާއި އިވެންޓްތައް ކަވަރުކުރާއިރު 

ރި ނުވަތަ އިވެންޓެއްގައި ސިޔާސީ ބަޔާނެއް ދީފިނަމަ އެއަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު، ވާދަވެ ކޮންފަރެންސެއްގައި 

ނޑިޑޭޓުންނަށް ދިނުން.  ކެ

 

  .ރ

ކަން ސާފުކޮށް އެނގޭނޭހެން  ކޮމެންޓްރީ އަދި ދިރާސާ ހިމެނޭނަމަ އެ ،ޚަބަރާއި ޚަބަރު ގަޑިތަކުގައި ދައްކާ ރިޕޯޓްގައި ޚިޔާލާއި

  ގެނެސްދިނުން.

  .ބ

ރޒް  އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހިމަނައިގެން އުފައްދާފައިވާ ޚަބަރާއި ޕަބްލިކް އެފެއަ

   ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން.ކޮންޓެންޓް 

  .ޅ

 އިންސާފުވެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ކަންކަމުން އި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ހަހަމަކަމާއި މީޑިޔާ ބޭނުންކުރުމުގައި ޚަބަރާ ސޯޝަލް 

 އެއްކިބާވުން. 

  .ކ
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  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރު 

 

2.  

ދިނުމުގައި  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ވަގުތުކުރުމާއި، ޕްރޮގްރާމްތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ވޯޓުލާ މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

މަޢުލޫމާތު  ފަރާތަކަށް ނުޖެހި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ތެދު ވަކިހަމަހަމަ އުސޫލުތައް ގެންގުޅުމާއި، ޚަބަރު ހުށަހެޅުމުގައި 

 ކަމަށްވާތީ މި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ބޮޑަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރު

 ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރުން. އަހައްމިއްޔަތެއް ދީގެން އެ ހާއްސަކަމަށް 

 

.ހ   

ޚަބަރުގެ ގަޑިތަކުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެއަރޓައިމް ދީފައިވާ  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ވަގުތާއި

.ގޮތުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން  

  ށ.

   

  ންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމަރޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރު 

 

3.  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިތުރުން 30އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 

 .  ންހަމަހަމަކަމާއި، ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ޚަބަރާއި ކަރަންޓްއެފެއަރޒް ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދިނު
 

  ހ.

ޚަބަރުގެ ގަޑިތަކުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެއަރޓައިމް ދީފައިވާ  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ވަގުތާއި

 ގޮތުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.

 

  ށ.

 އިސްލާޙުކުރުން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އަބުރަށް އުނިކަންލިބުން، ނަފްސުގެ ދިފާޢުގައި ރައްދުދިނުން އަދި ކުށް 

  

4.  

ލުން ވަތަ އިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް ގެއްއިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު، އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އަބުރަށް އުނިކަން އަތުވެދާފަދަ، ނު

 .ނުކުރުންގޮތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްލިބިދާފަދަ 
 

  ހ. 

ކުރުން. ފަހު ކުށުގެ އިސްލާޙު އަލުން ބްރޯޑްކާސްޓް  ރަގަޅުކުރުމަށްކަން  ވަނީ މަޢުލޫމާތުގެ ކުށެއްނަމަ އެ ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި

ބުނެފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ދީފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ސަޢްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭނަމަ،  އަންނަ ގޮތަށް އަދި އަބުރަށް އުނިކަން

 ރުން.ޓްކުބްރޯޑްކާސްޓަރު އެ މަޢުލޫމާތު އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު އަލުން ބްރޯޑްކާސް

  ށ. 
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މަށް، އުނަފްސުގެ ދިފާޢުގައި ރައްދުދިނުމަށް، ނުވަތަ ކުށުގެ އިސްލާޙު ގެނެސްދިނުމަށް، ނުވަތަ ބުނި އެއްޗެއް އަނބުރާ ގެންދި

 ފަދަ ޕްރޮގްރާމަކުން އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދިނުން. ދެން އެންމެ އަވަހަށް އޮންނަ އެ

 

  .ނ

 ރިޕޯޓްކުރުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުން 

 

5.  

ކުރުމުގައި، ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒާތީ އަދި ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމާއި، ގޮވަތި ޓް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ރިޕޯ

ގެދޮރާއި އަނެކުންނާ ކުރާ ޒާތީ މުއާޞަލާތުތަކަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ކަންކަމާއި ތަންތަންކަމާއި ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުމެ 

ފަދަ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ދެނެތިބެ  އަނެކުންގެ މި

 ރިޕޯޓުކުރުން.
 

  ހ.

އާ  ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްބްރޯޑްކާސްޓް  ،އި އުފެއްދުންތެރި ހިޔާލުތަކަށްބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުންތަކާ

 ފުރުޞަތުދިނުން. ގެމަތިން ޚިލާފުނުވާގޮތު

  .ށ

 

.6 ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން   

 އެއްބާރުލުން  ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުންސަލާމަތީ  ނަށްޕްރެސެންޓަރުން  ނޫސްވެރިންނާ މުގައި ކަވަރުކުރުހަލަބޮލި ހާލަތްތަކުގައި 

 ދިނުން.
 

  ހ.

    .ހުރަސްނޭޅުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތަށްޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން 
 

  ށ.

ނޫސްވެރިންނާއި ކުރާ އަމުރުތަކަށް  ހިދުމަތްތަކުންރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ސަލާމަތީ  އިޢާންމު ސަލާމަތާ

ނުރައްކަލަކަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ވެސް އިޙުތިރާމް ކުރުން. މިއާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރާނަމަ ކުރިމަތިވެދާނެ  ޕްރެސެންޓަރުން

 ގެއްލުމަކަށް އަމިއްލައަށް ޒިންމާވުން.
 

  ނ.

 ކާއި އިންޒާރުތަ ދޭ  އިބިރުދެއްކުމާކުރާ ފުރައްސާރައާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ނޫސްވެރިންނާއި ޕްރެސެންޓަރުންނަށް 

ގެނައުމަށް ވީއެންމެއަވަހަކަށް ހިންގުމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް  އަމަލުތައްފަދަ  މި ،ހަމަލާތަކާއި

 ދިނުން.  ކަންރާތަކުން ޚާއްޞަ އަހަންމިއްޔަތުދާ ތަހުޤީގީ އި އިކާހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަ ސަލާމަތީ 

  ރ.
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ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާއި އެނޫންވެސް ދައުލަތުން އިޢުލާންކުރާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައި ކަމާބެހޭ 

 އިދާރާތަކުގެ އެންގުންތަކާއި އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލުކުރުން  

   

  ބ.

  

 މާނަކުރުން 

 ތައް އުފައްދާ އެ ވަނީ ޚަބަރުމި ލިޔުމުގައި ނޫސްވެރިންނާއި ޕްރެސެންޓަރުން ކަމަށް ބުނެފައި 

މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށެވެ. ހުށަހެޅުމުގެ ތައްނުވަތަ ޕްރޮގްރާމް  

  ނޫސްވެރިންނާއި ޕްރެސެންޓަރުން 

   

ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން   

ވަގުތުން  ޝާއިޢުކުރާ  ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަޓުގައިމި  ،ފާސްކޮށް  އުސޫލު މި  ކޮމިޝަނުން ،ފަށާނީ ގައިޑްލައިނަށް އަމަލުކުރަން  މި

ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ  'އިންތިހާބުގެ  2013އޮގަސްޓް  20 ފެށިގެންނެވެ. އަދި މި ގައިޑްލައިނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު،

 ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން' އުވުނީއެވެ.

  

 


