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  ޙަރަކާތްތައް ސިޔާސީ ޚަބަރާއި ސީ ލަތުގެ މީޑިއާއިން ސިޔާދައު

  ގެނެސްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުން 

  
މި އެއްބަސްވުމަކީ، ސިޔާސީ ޚަބަރާއި ޙަރަކާތްތައް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ކަވަރުކުރުމުގަޔާއި، ރިޔާސީ 

ރުމުގައި، ގެންގުޅޭނެ އުސޫލުތަކެއް ޙަރަކާތްތައް ކަވަރުކުޚަބަރާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ލާއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި

ވަނަ މާއްދާގައި  1ތިރީގައި  ،ބަޔާންކޮށް، އެ އުސޫލުތަކަށް އެއްބަސްވާކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ކަނޑައަޅައި

  .އެއްބަސްވުމެކެވެސޮއިކޮށްފައިވާ ދުވަހު  ބުދަީވ  2008 ޖޫން 25، މެދުގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިވެރިންގެ 

  

  ޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްމިނިސް  . 1    :ބައިވެރިން .1

  ޖޭގެ އަޑުދިވެހިރާއް  . 2        

  ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް   .3

 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ.   4

 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ  . 5

  އަދާލަތު ޕާޓީ   .6

  އިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ  . 7

  ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީޔިތުންގެ ދިވެހި ރައް.   8

  ޕީޕަލްސް ޕާޓީ   .9

  މޯލްޑިވިއަން ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް   .10

  ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީ   .11
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 ތަޢާރުފު .2

މި އެއްބަސްވުމަކީ، ސިޔާސީ ޚަބަރާއި ޙަރަކާތްތައް، ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ކަވަރުކުރުމުގަޔާއި ރިޔާސީ 

ންޑިޑޭޓުންގެ ޚަބަރާއި ޙަރަކާތްތައް ކަވަރުކުރުމުގައި، މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެ

ވަނަ މާއްދާގައި  1އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި، މި އެއްބަސްވުމުގެ 

  .ތަފްސީލުދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ

 

  ދިނުންކަވަރޭޖު  .3

 ،އިންތިޚާބާ ގުޅިގެންއެ  ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ށާއިތަކަސިޔާސީ ޕާޓީ

  . މި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކަވަރޭޖު ދޭންވާނެއެވެ ،ންދައުލަތުގެ މީޑިއާއި

  

  ދިނުން ކަވަރޭޖުއެއް އުސޫލަކުން  .4

އެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ށް، ކަވަރޭޖު ދިނުމުގަޔާއި،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަ

 ،އުސޫލަކުން އެއް ދިނުމުގައި، ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ޢަމަލުކުރަންވާނީއިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކަވަރޭޖު 

  . ނެވެކުންހަމައަ އެއް

  

 ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ތަބާވުން .5

ށް އެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަ ކަވަރޭޖު ދިނުމުގަޔާއިސިޔާސީ ޕާޓިތަކަށް 

 ،އިތަކަށާނޫނުޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ކަވަރޭޖު ދިނުމުގައި، 

 މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ޢާންމުކޮށްފައިވާޚަބަރާއި  ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން އި،ގަވާއިދުތަކަށާ

އެކިއެކި  ،އިށާކޯޑައިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ޢަމަލުކުރާ ، އިިށާސިޔާސަތަ
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ދައުލަތުގެ މީޑިއާއާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ސިޔާސީ ންތިކުރުމުގެ ކޯޑަށް ދަރަޖަކޮށް ގިޕްރޮގްރާމްތައް 

  .ވާންވާނެއެވެތަބާޕާޓީތަކާއި ކެންޑިޑޭޓުން އިޙްތިރާމުކޮށް، 

  

  ހޭލުންތެރިކުރުން .6

ޢާންމުން  ،ގޮތުންގުޅޭ މާވޯޓުލުއިންތިޚާބުގައި އެ އި އިންތިޚާބާރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އެ 

މި  މިގޮތަށް. ގެނެސްދޭންވާނެއެވެ ރާމްތައް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިންޕްރޮގްހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދިނުމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކުގެ 

ވެސް، އެކަން ނަމަންއެހެ. ދާނެއެވެގެނެސްދެވި ގޮތުގައިވެސް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއަށް އެ ޕްރޮގްރާމުތައް

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ގޮތަކަށް، ފެނިދާނެވަކި ޕާޓީއަކާ ގުޅިގެން ކަމުގައި ހަމައެކަނި ކުރަނީ 

އެފަދަ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުރިހާ . ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

  .ދޭންވާނެއެވެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ވާ އުސޫލަކުންޕާޓީތަކަކަށްވެސް ހަމަހަމަ

  

  މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުން .7

ޚަބަރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްގެ 

 ކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭކަމެއްއްޤަޙަލިބިދޭ އެ ޚަބަރު ހޯދުމަށް  ،ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ މުވައްޒަފަކަށް

ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ ، ކޮށްފިނަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އޮފިޝަލަކު 

ޚަބަރުގައި އި އެކަން ހިނގިގޮތް ކަމާހިނގައިފިހުރަސްއަޅައިފިނަމަ، އެކަން ޕާޓީއެއްގެ އޮފިޝަލަކު 

  .ލިބިގެންވެއެވެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއަށްގެނެސްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

  

  ން ފެށުންޢަމަލުކުރަ .8

   7ގެން ކުރާ ދުވަހުން ފެށިސޮއިގައި މި އެއްބަސްވުމު ،ފަށާނީޢަމަލުކުރަން އެއްބަސްވުމަށް  މި
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 ،މި އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި .ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެވަނައަށްވާ  8ދުވަސް ގުނުމަށްފަހު، 

އެ އިންތާިޚބު ނިމުމުން،  ހުރި ބައިތައް މި އެއްބަސްވުމުގައި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން

މުޅި އެއްބަސްވުން ކަށް އަންނާނީ، ނުވަތަ އެހެން ބައިތައް ނިމުމަ. ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ

ގެ މަޖީިލހުން ފާސްކުރާ ނުވަތަ ރައްޔިތުން ،ން އުވާލުމުންމި އެއްބަސްވުނިމުމަކަށް އަންނާނީ، 

ލިބިގެން  އެ ހައިސިއްޔަތު ޑައަޅައި،ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ކަނޤާނޫނަކުން ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ 

  .ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އުފަންވާ ދުވަހުއެވެ

 

 މާނަ .9

ދީފައިއެވާ  މި އެއްބަސްވުމުގައި، އަންނަނިވި ބަސްބަސް ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ، އެ ބަސްބަހަށް ތިރީގައި

  .ލުގައެވެނަކުރުމާ އެއްގޮތަށް، އެ މަޙައްމާ
  

  ދައުލަތުގެ މީޑިއާ  )ހ(

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑާއި ޓެލެވިޜަން ،ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ" އާދައުލަތުގެ މީޑި"

ބައެއް . ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި، އެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ތަނަކަށެވެ. މޯލްޑިވްސްއަށެވެ

  .ޙާލަތްތަކުގައި އެ ދެ ތަނަށް އެކުގައެވެ

  ކަވަރޭޖު  )ށ(

ޚަބަރުތަކާއި ވާ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ފޮނުއެވަނީ، ކަމަށް ބުނެފައި" ކަވަރޭޖު"

  .ފޮނުވުމަށެވެ ލޫމާތު ފެތުރުމަށް ނުވަތަމަޢުވަކި ކަމެއްގެ ތެރެއިން، ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ 

  ސިޔާީސ ޚަބަރު  )ނ(

އި، ތަކާސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ،ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ" ސިޔާސީ ޚަބަރު"

  .ށެވެކޮންފަރެންސްތަކުގެ ޚަބަރައި ޕްރެސް އެއްވުންތަކާ
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  ސިޔާސީ ޙަރަކާތް  )ރ(  

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސިޔާސީ ޚަބަރަށް ނުވާގޮތުން، ސިޔާސީ " ސިޔާސީ ޙަރަކާތް"

  .ށެވެޙަރަކާތްތަކުގެ ޚަބަރަޕާޓީއަކުން ހިންގާ ނުވަތަ އިންތިޒާމުކުރާ އެނޫން އެހެން 

  ރިޔާސީ ިއންތިޚާބު  )ބ(  

ން ފެށިގެން ކުރިއަށް  11ރ ނޮވެމްބަ 2008ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، " ރިޔާސީ އިންތިޚާބު"

ވަނައަހަރު  2008އަހަރުދުވަހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ހޮވުމަށްޓަކައި،  5އޮތް 

  .ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔީާސ އިންތިޚާބަށެވެ

  ކެންޑިޑޭޓު  )ޅ(  

ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާނެކަމަށް " ކެންޑިޑޭޓު"

  .ފަރާތްތަކަށާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ރަނިންމޭޓުންނަށެވެ

  ކެމްޕެއިން ކަވަރޭޖު  )ކ(

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން " ކެމްޕެއިން ކަވަރޭޖް"

ޅުވާލާ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއިން، ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިންކުރުމަށް ހު

  .ފުރުޞަތުގެ މުއްދަތުގައި ގެންނަ ކަވަރޭޖަށެވެ

  ރަނިންމޭޓު  )އ(  

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކުން " ރަނިންމޭޓު"

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އޭނާގެ ރިޔާސީ ދައުރުގައި އޭނާގެ ނާއިބު 

ކަނޑައަޅައި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ކުރިމަތިލާއިރު އޭނާ  ރައީސްކަން ކުރާނެ ފަރާތްކަމަށް

  .އިޢުލާނުކުރާ ފަރާތަށެވެ
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  އެޑިޓޯރިއަލް ޓީމު  )ވ(  

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ނުވަތަ ޓެލެވިޜަން " އެޑިޓޯރިއަލް ޓީމު"

އިސް  މޯލްޑިވްސްގެ ނިއުސްރޫމުގެ ޚަބަރާއި ކަރަންޓްއެފެއާޒް ކަންކަމާބެހޭ އެންމެ

  .މުވައްޒަފަށާއި، އެކަމުގައި އޭނާއަށް އެހީތެރިވާ އޭނާގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ

  ނިއުސްވެލިއު  )މ(

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ، ކަމަކަށް " ނިއުސްވެލިއު"

  .ކަވަރޭޖްދިނުމަށް ނުވަތަ ނުދިނުމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލަށެވެ

  ޝައުގުވެރިކަން އުފެދޭ ކްަނކަން؛ ގިނަ ބައެއްގެ )1(

 ވަގުތުގެ ގޮތުން ތާޒާ ކަންކަން؛ )2(

 ގިނަބަޔަކަށް އަސަރުފޯރާ ޒާތުގެ ކަންކަން؛ )3(

 ޢާންމުކޮށް ކަންހިނގާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ހިނގާ ކަންކަން؛ )4(

 ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ފެންވަރުގައި ބަހުސްކުރެވޭ ކަންކަން؛ )5(

 .ހަކަދައްކާއުޅޭ ބާވަތުގެ ކަންކަންމީހުން އެންމެބޮޑަށް ވާ )6(

 

 ޖަދުވަލު .10

މި އެއްބަސްވުން . ބައެކެވެމުހިންމު  ވުމުގެޖަދުވަލަކީ، މި އެއްބަސްދެ އެވާ މި އެއްބަސްވުމާއެކު 

ވުމަށް ޙަވާލާދެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އަދި މި އެއްބަސް. ޖަދުވަލާއެކީގައެވެދެ ހަމަވާނީ، އެ ފުރި

  .ޖަދުވަލުވެސް ހިމެނޭނެއެވެދެ އެ  ،އެ ޙަވާލާގައިހާ ހިނދަކު، އެހެންގޮތަކަށް މާނަ ނުކުރެވޭ
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  ކޮޕީ .11

ސޮއިކޮށްފައިއެވަނީ، މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ޞައްޙަ  މި އެއްބަސްވުމުގައި

 އެއިން ކޮންމެ ކޮޕީއަކީ، އޭގެޒާތުގައި. ކޮޕީގެ މައްޗަށެވެ 11ކޮޕީއެއް ލިބޭނެގޮތުގެ މަތިން، ޖުމްލަ، 

އަދި އެ ހުރިހާ ކޮޕީއެއް އެކުގައި އެއީ، މި . އެއްބަސްވުމުގެ ޞައްޙަ ކޮޕީއަކަށްވާނެއެވެ

  .އެއްބަސްވުމުގެ އެއް އަސްލުކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

  

  

  )ޞަފްޙާގެ ބާކީބައި ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލާފައި(
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 އްދާތަކަށާއި، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދެ ޖަދުވަލަށް ރުހިމި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ މަތީގައިވާ މާ
ވީ  2008 ޖޫން 25އެ ޖަދުވަލުތަކުގައިވާ އުސޫލުތަކަށް ަޢމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވަމުން،  އްދާތަކާއިޤަބޫލުވެ، އެ މާ

  .ވެގައެދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ސެނެކޯ މާލަމުދުވަހު، މާލޭގައި، ބުދަ 
  

  :ބައިވެރިން

  ފޯމް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްފް ލީގަލް ރިމިނިސްޓްރީ އޮ . 1
  :ސޮއި          :މަގާމު        :ނަން   

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު . 2
  :ސޮއި          :މަގާމު        :ނަން   

  ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް  .3
  :ސޮއި          :މަގާމު        :ނަން   

  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ.  4
 :ސޮއި          :މަގާމު        :ނަން   

  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ . 5
 :ސޮއި          :މަގާމު        :ނަން   

  އަދާލަތު ޕާޓީ  .6
  :ސޮއި          :މަގާމު        :ނަން   

  އިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ . 7
  :ސޮއި          :މަގާމު        :ނަން   

  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ.  8
  :ސޮއި          :މަގާމު        :ނަން   

  ޕާޓީޕީޕަލްސް    .9
  :ސޮއި          :މަގާމު        :ނަން  

  މޯލްޑިވިއަން ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް   .10
  :ސޮއި          :މަގާމު        :ނަން  

  ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީ   .11
  :ސޮއި          :މަގާމު        :ނަން  
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  :ހެކީން

  :ސޮއި        :ރަމްޒުވާ ފަރާތް     :އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:      އެޑްރެސް     :ނަން    

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  
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  1ޖަދުވަލު 

  )ކަވަރޭޖް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ(
  
  

   ސިޔާސީ ޚަބަރުތައް .1

ވެސް، ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެދުނު ކަމުގައި ވީނަަމަސިޔާސީ ޚަބަރުތަކަކީ،   )ހ(

 ކަވަރުކުރާނެ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިންނޭދުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، 

   .ވެބަރުތަކެޚަ

 3ނަމަ ގިނަވެގެން ކަވަރޭޖްދޭނީ ޚަބަރުގެ ބުލެޓިނެއްގެ ތެރެއިން ކަމުގައިވާށް ސިޔާސީ ޚަބަރަ  )ށ(

 5ނަމަ ގިނަވެގެން ގެ ތެރެއިން ކަމުގައިވާރާމެއްޕްރޮގްކަރަންޓް އެފެއާރޒް . ވެށެމިނެޓަ

  . ވެށެމިނެޓަ

ންމު ފަރުދުންގެ ތުން ޢާގޮއެކަމަކާ ގުޅޭގައި، އެ ޚަބަރާ ނުވަތަ ސިޔާސީ ޚަބަރުތައް ގެނައުމު  )ނ(

 .އިޚްތިޔާރު ދައުލަތުގެ މީޑިއާއަށް ލިބިގެންވެއެވެހިމެނުމާއި ނުހިމެނުމުގެ  ޔާލުތައްތަފާތު ޚި

އެކަމަކާ އެއްކޮޅު ޚިޔާލާއި  ހިމަނާނަމަ، އެ ޚަބަރުގައިވާ ކަމަކާޚިޔާލު އެފަދައިން ނަމަވެސް 

  .ދެކޮޅު ޚިޔާލުވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ޓެއް އޮތްނަމަ، އެ ކޮމެންޓެއްކޮމެންއިތުރު ކާ ގުޅިގެން ސިޔާސީ ޚަބަރަ  )ރ(

އެފަދަ . ންވާނެއެވެދޭ ށްތަރުޖަމާނައަޅާފައި ހުންނަ ޑަކަނއެ ޚަބަރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަކުން 

   .ވެގެ ވަގުތެކެމިނެޓު 1ގިނަވެގެން  ދެވޭީނ ކުރުމަށްކޮމެންޓެއް 

  

  ޙަރަކާތްތައް ސިޔާސީ .2

އަށް " ނިއުސް ވެލިއު"އްގެ އެ ޙަރަކާތެ ކުރާނީކަވަރުސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޚަބަރުތައް   )ހ(

ބިނާކޮށް ބަލާއިރު، އެއީ، ކަވަރުކުރުން ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ 

  . އެޑިޓޯރިއަލް ޓީމަށް، ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން، ަޤބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ
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އި ނުކުރުމާމެދު ކުރުމާކަވަރުސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޚަބަރު  ،އިވެލިއުއަށް ބަލަނިއުސް   )ށ(

ކަމަށް ކަވަރޭޖް އެ. ގެ އެޑިޓޯރިއަލް ޓީމުންނެވެދައުލަތުގެ މީޑިއާ ނިންމާނީ ގޮތެއް

އެޑިޓޯރިއަލް  ގެދައުލަތުގެ މީޑިއާ ކަނޑައަޅާނީ މިންވަރުވެސްކަމަށްވާނަމަ، އެ ކަވަރޭޖުގެ ދޭ

  . ޓީމުންނެވެ

ގެ ނިސްބަތް ޖުކަވަރޭ ސީ ޕާޓީތަކަށް ދެވޭސިޔާގުޅޭގޮތުން  ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޚަބަރާ  )ނ(

 .މިންވަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެގެނެސްދެވިފައިވާ  ޚަބަރުގެ ޕާޓީތަކު ވަކިވަކި ،ބަލާނީ

  

  ހިމެނުން ޢާންމު ޚިޔާލު .3

ޅިގެން ޢާންމުން އެކަމާމެދު ކާ ގުތަސިޔާސީ ޙަރަކާ ސިޔާސީ ޚަބަރަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ  )ހ(

ހިމެނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދައުލަތުގެ މީޑިއާއަށް ހިމެނުމާއި ނުދެކޭގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  . ލިބިގެންވެއެވެ

ކަމަށްވާނަމަ، އެއް ބާވަތެއްގެ ނާ ހިމަ ޢާންމުންގެ ޚިޔާލުގައިވާ ގޮތަށް ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(

ދެކޮޅު ޚިޔާލުވެސް އެކަމާ ޔާލާއި އެއްކޮޅު ޚި އެކަމާ ޚިޔާލު އެކަނި ނުހިމަނައި،

  .ހިމަނަންވާނެއެވެ
  

  އިންޓަވިއުސިޔާސީ  .4

ގެ ޕާޓީއެއް ސިޔާސީގޮތެއްގެމަތިން، ނުހިމެނޭ ސިޔާސީ ޚަބަރަށާއި ސިޔާސީ ޙަރަކާތަށް   )ހ(

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ރާމެއްގައި ޕްރޮގްޚަބަރެއްގައި ނުވަތަ ، އިންޓަވިއުއޮފިޝަލެއްގެ 

ސިޔާސީ "ޚާޠަބުކުރާނީ މީގެފަހުން މު އަށްއިންޓަވިއުބާވަތުގެ  އެ .ދާނެއެވެހިމެނި

  . މިހެންނެވެ" ވިއުއިންޓަ

ދޭ މީހާގެ  އިންޓަވިއު، އިޟޫއާމައުގެ ވިއުއެ އިންޓަހިމަނާނަމަ، ސިޔާސީ އިންޓަވިއުއެއް   )ށ(

   .ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ ކުރާއިރު އޮންއެއަރ ވިއުުއިންޓަހައިސިއްޔަތު، 
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 ވިއުއިންޓަސިޔާސީ  ،ފިޔަވައިއެއް ވިއުއިންޓަސިޔާސީ ނެސްދޭ ބަރުގައި ގެޚަ  )ނ(

 އެއްއިންޓަވިއުސިޔާސީ  .ހަމަހަމަ އުސޫލަކުންނެވެ ވެސްޕާޓީއަކަށްނީ ހުރިހާ ވާގެނެސްދޭން

ގައި އިންޓަވިއުއެ  ،އިންޓަވިއުއެއް އެޑިޓުކުރުމުން އެ، ގެންނައިރު، ގެންނަންވާނީ

  .ނުދާނެގޮތެއްގެ މަތިންނެވެފުރޮޅިގެން ނުވަތަ ގެން އޮޅިވާހަކަ  ފައިވާދައްކާ

ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ،ހިމަނާއިރުއެއް އިންޓަވިއުސިޔާސީ ރާމެއްގައި ޕްރޮގް  )ރ(

 ދުވަހެއްގައި ގެނެސްދިނުން މެއްގައި އެއްރާޕުރޮގް އެއް އިންޓަވިއުއޮފިޝަލުންގެ 

މެ އެ މައުޟޫއެއް އެން ނުވަތަ، ނިމޭއިރު ރާމްގެ ސީރީޒްޕްރޮގްނަމަވެސް . ލާޒިމެއްނޫނެވެ

ހަމަހަމަކަމާއެކު  ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ،ހިނގާ ދުވަސްވަރެއް ފާއިތުނުވަނީސް

  .ނެއެވެނުމުން ފުދޭގެ ފުރުޞަތު ދިއިންޓަވިއު

  

 ސިޔާސީ ބުލެޓިން .5

ބަރާއި ސިޔާސީ ޙަރަކާތާއި ސިޔާސީ އިންޓަވިއުފަދަ ކަންކަން ކަވަރުކުރުމުގައި، ދައުލަތުގެ ސިޔާސީ ޚަ

އާއިން މިހާރު ހުށަހަޅަމުންދާ ބުލެޓިންތަކުގެ އިތުރަށް، ވަކި ބުލެޓިނެއް ތަޢާރުފުކޮށް އެ މީޑި

 ގައި ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރުބުލެޓިނަކީ، ސިޔާސީ ބުލެޓިނެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތު

  .ދައުލަތުގެ މީޑިއާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  

__________________________  

  

  

  )ޙާގެ ބާކީބައި ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލާފައިޞަފް(
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  2ޖަދުވަލު 

  )ބުގެ ކަވަރޭޖުޚާރިޔާސީ އިންތި(

  

  ފުރުޞަތު ދިނުން .1

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ، ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުކެމްޕެއިންޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،   )ހ(

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި  ،ކުރިންވެސްރަސްމީގޮތުން ހުޅުވާލުމުގެ  މުއައްސަސާއިން

މި އެއްބަސްވުމުގެ ތާރީޚުގައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފަހުން ނަމަވެސް ކަމަށް ނެދަކުރާވާ

 ޚަބަރާއިންގެ ކެންޑިޑޭޓުނުވަތަ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާ  ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ

ގައިއެވާ ސިޔާސީ  1ޖަދުވަލު  ކެމްޕެއިން ރެލީތައް އިޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތަކާ އެމީހުންގެ

ދައުލަތުގެ މީޑީއާއިން  ގޮތުގައިއް ހަމައަކުން، ސިޔާސީ ޚަބަރުގެ އެޚަބަރާ 

  . ކަވަރުކުރާނެއެވެ

 ޖަދުވަލު ،ތައްއެހެނިހެން ޙަރަކާތްގެ ޑޭޓުންޑިރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެން  )ށ(

ރަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ސިޔާސީ ޙައެއް ހަމައަކުން  ގައިއެވާ ސިޔާސީ ޙަރަކާތާ 1

  . އާއިން ކަވަރުކުރާނެއެވެމީޑި

ވަނައަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިންޓަވިއު  2008  )ނ(

ވަނަ  4ވަނަ ޖަދުވަލުގެ  1، ގެނެސްދޭއިރު، ބަލާނީ ސިޔާސީ އިންޓަވިއު ގެނެސްދިނުމަށް

 .ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށެވެ ނަންބަރުގައި

  ކަވަރޭޖުކެމްޕެއިން  .2

ލަތުގެ ދައު ކަވަރޭޖު ކެމްޕެއިންރަސްމީ  ބުގެގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާވަނައަހަރު 2008  )ހ(

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން މުއްދަތު  ނު ކުރުމުގެކެމްޕެއި ،ގެންދާނީ ކުރިއަށް މީޑިއާއިން
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ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު  އެކަން ކުރުމަށް ،ފެށިގެން ތާރީޚުންރަސްމީކޮށް އިޢުލާނު ކުރާ 

   .މެފަހު ވަގުތަކާ ހަމައަށެވެހުއްދަކުރާ އެން

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު،ކަވަރޭޖު ނިންމުމުގެ ން ކެމްޕެއި  )ށ(

ނުވަތަ  ،ރާމެއް، އެނައުންސްމަންޓެއްޕްރޮގްކަހަލަ ޚަބަރެއް، ވާ ކެމްޕެއިނަކަށް

   .ކާސްޓެއް ނުކުރާނެއެވެދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ބްރޯޑް ،ތިހާރެއްްއިޝް

ލާ ޙަވޯޓުލާ ދުވަހު ވޯޓުލުމުގެ މަރުސުންގަނޑި ހަމަވުމަށްފަހު،  ކަވަރޭޖުގެކެމްޕެއިން   )ނ(

ލޫމާތެއް މަޢުފަދަ އެއްވެސް ފޯރުވިދާ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ،ކުރިއަށްދާގޮތް ރިޕޯޓުކުރުން ފިޔަވައި

  .ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ބްރޯޑްކާސްޓެއް ނުކުރާނެއެވެ

  އިޝްތިހާރާއި އެއަރޓައިމް .3

ކެމްޕެއިނުގެ ގޮތުގައި، އެނައުންސްމަންޓާއި  ،ގައިގެ ތެރޭމުއްދަތު ން ކަވަރޭޖު ހިނގާއިޕެކެމް  )ހ(

އެއަރޓައިމް  ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ،އިކުރުމުގެ ފުރުޞަތާކާސްޓްތިހާރު ބްރޯޑްއިޝް

ހުރިހާ  ،ފުރުޞަތު އެނައުންސްމަންޓާ ޕްރޮގްރާމް ފޮނުވުމުގެ ގަނެގެން، އިޝްތިހާރާއި

   .ނެއެވެވޭހުޅުވާލެ ށްކެންޑިޑޭޓުންނަ

އި ރާތިހާއިޝް، އިނަގާނެ އުސޫލާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ފައިސާ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(

ހުރިހާ  ގަޑި ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާނީ އިކަނޑައަޅާނެ ގޮތާމިންވަރު ގެ އެއަރޓައިމް

އަދި އެކަން، . އިންނެވެދައުލަތުގެ މީޑިއާ ،ޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަވާ ގޮތެއްގެމަތިންކެން

ދައުލަތުގެ  ދުވަސް ކުރިން ޕާޓީތަކަށާއި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 7 ކެމްޕޭން ކަވަރޭޖު ފެށުމުގެ

  .ވާނެއެވެމީޑިއާއިން އަންގައި، ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަން

ގަވާއިދުން  ފައިސާކަވަރޭޖާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މީޑިއާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ކްެމޕެއިން   )ނ(

 ވަގުތުގައި އޮންއެއަރ ކުރަންޖެހޭ އެއްޗެހި، ށް ކަނޑައަޅާކެންޑިޑޭޓުންނަ ،މާއިދެއްކު

  . ފަރާތެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ދާހޯ ވަގުތު އެދައުލަތުގެ މީޑިއާއަށް ޙަވާލުކުރުމަކީ، 
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  ވަޒަން ހަމަކުރުން .4

ވަޒަން ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ތަކުގައިމްރާކަވަރޭޖުގައި ދައްކާ ޕްރޮގް ކެމްޕެއިން  )ހ(

 ޓައިމް ދޭރކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް ދައުލަތުގެ މީޑީއާއިން އެއަ ،ބަލާނީ ކުރުމުގައިހަމަ

  .މިންވަރަށެވެ

ކެމްޕެއިންގެ ކަވަރޭޖުގައި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކު ކަވަރުކުރާ  ޚަބަރު ފިޔަވައި އެހެން ގަޑިތަކުގައި  )ށ(

ކެމްޕެއިން ކަވަރޭޖަށް ވަގުތު ދެވޭ މިންވަރު ބަލާނީ އެއަރޓައިމްގައި ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ 

  .މިންވަރަށެވެ

ޚަބަރުގައި، ކެމްޕެއިނުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ކަވަރޭޖް ދެވޭ މިންވަރު ބަލާނީ، ވަކިވަކި   )ނ(

  .ކެންޑިޑޭޓުންނާބެހޭ ޚަބަރު ގެނެސްދެވޭ ނިސްބަތަށެވެ

  ތިންވަނަަ ފަރާތެއްގެ ޙަރަކާތް .5

 ،ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތެއްބާއްވާ  އިންތިޒާމުކޮށްގެން ންއެހެން ފަރާތަކު ،ދައުލަތުުގެ މީޑީއާ ފިޔަވައި

ދްައކާ ރެކޯޑިންގއެއްގެ ގޮތުގައި ފަހުން ނުވަތަ ގެނެސްދޭނީ ވަގުތުން  ،މީޑިއާއިންދައުލަތުގެ 

ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވެސް ހަމަހަމަ ސްދޭނީ، އެ ޙަރަކާތަކީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ގެެނެ

  . ށް އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާ ޙަރަކާތެއް ކަމަށްވާނަމައެވެލިބޭގޮތަފުރުޞަތު 

  ޚަބަރާއި ކެމްޕެއިން .6

ރިޔާސީ ޚަބަރަކީ، ގޮތުގައި ގެންނަ ޕާޓީއެއްގެ ގެ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުސިޔާސީ ޚަބަރާއި 

ކަމުގައެއް،  ގެެނެސްދިނުން ޕާޓީއަކުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެމްޕެއިން ކަވަރޭޖް އެ އިންތިޚާބުގައި

  .ނުބެލެވޭނެއެވެ މި އެއްބަސްވުމުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައެއް
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާގުޅޭ ޚަބަރު .7

ދައުލަތުގެ  ންދާއިރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،މީޑިއާއިން އިލެކްޝަން ކަވަރޭޖު ކުރިއަށްގެދައުލަތުގެ 

ހައިސިއްޔަތުން، އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ 

ކުރައްވާ ކަންކަން ކަވަރުކުރާއިރު، އެ ޚަބަރާގުޅޭ ކަންކަމަށް ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ސިޔާސީ 

 .ޕާޓީތަކަށާއި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ދޭންވާނެއެވެ

  ސުލޫކު .8

 ން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާން ގުޅިގެގައި މަސައްކަތްކުރާ ރިޕޯޓަރުއަމިއްލަ މީޑިއާ ގެ މީޑިއާގަޔާއިލަތުއުދަ

 އަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަވަރޭޖު ކުރިއަށް" ފޮރ އިލެކްޝަންސް ކަވަރޭޖް ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް"

  . ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ ގޮތުގައި ތަބާވާނެ މިންގަޑެވެޑިއާއިންވެސް އުލަތުގެ މީދައި، ގެންދިއުމުގަ

  ޔުނިޓެއް ހެދުން .9

މަޢުލޫމާތު ދީ، ގެންދާއިރު ކެމްޕެއިން ކަވަރޭޖާބެހޭ  ކުރިއަށް ކަވަރޭޖުން ކެމްޕެއިން ދައުލަތުގެ މީޑިއާއި

 7ކެމްޕެއިން ކަވަރޭޖު ފެށުމުގެ ، ކޮށް، އެކަންވަކި ޔުނިޓެއް ގާއިމު ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުމަށް،

  . ނެއެވެކުރަންވާޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު  ދުވަސްކުރިން

  ކުރުންޝަކުވާ .10

ގޮތެއް  ،ބަލައި ޝަކުވާތަކާއި ދިމާވާ މައްސަލަތައްދޭ އުފެތެރޭގައި ކަވަރޭޖުގެ ކެމްޕޭން 

ކަމުގެ އެ ޓީމުގައި ހިމެނޭނީ  .އެކުލަވާލެވޭނެއެވެޓީމެއް ވަކި  ޞަމިކަމަށް ޚާއްނިންމުމަށްޓަކައި 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވުމުގައި ބައިވެރިވާ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، 

ތަޖުރާިބކާރަކު މީހުންގެ ތެރޭގައި ބޭރުގެ ތިން މި . ތިން މީހެކެވެއްބަސްވެވޭ ގިނަ ޕާޓީތަކަށް އެ

ގައި ތުމުއްދަކަވަރޭޖުގެ ނީ، ކެމްޕެއިނުގެ މި ޓީމު މަސައްކަތްކުރާ .ހިމެނުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ

  .އެކަންޏެވެ
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 ،ނަށް ދޭ ފުރުޞަތުކެންޑިޑޭޓުންރިޔާސީ  ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ކަވަރޭޖުގައި

   .މޭޓުންނަށް ވަކިން ދިނުމަކަށް މި އެއްބަސްވުން ހުރަހެއް ނާޅައެވެރަނިންކެންޑިޑޭޓުންގެ 

  

__________________________  

  

  

  

  )ޞަފްޙާގެ ބާކީބައި ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލާފައި(

  


