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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މީޑިއާ ކައުދްސިލަފް މެދްބަރުދް އިދްތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާދެ ގޮތުގެ އުސޫލު
 .1ތަޢާރުފު
މިއީކ ޤާދޫދު ދަމްބަރ( 15/2008 :މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުދްސިލްގެ ޤާދޫދު) ގެ  5ވަދަ މާއްދާގެ ދަފުދް
މީޑިއާ ކައުދްސިލަފް މެދްބަރުދް ހޮވާދެ ގޮތުގެ އުސޫލެވެ.

 .2އިދްތިޚާބުގެ ކަދްތައްތައް އިދްތިޒާމްކޮފް ބެލެހެއްޓުދް
އިދްތިޚާބުގެ ކަދްތައްތައް އިދްތިޒާމްކޮފް ބަލަހައްޓާދީ މިދިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ފަރާތުދްދެވެ.

 .3މެދްބަރު ކަމަފް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުދް
(ހ) މެދްބަރުކަމަފް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިކަދް މިދިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުދް ޢާދްމުކޮފް
އިޢުލާދްކުރަދްވާދެއެވެ.
(ފ) މެދްބަރުކަމަފް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިކަދް އިޢުލާދްކުރާދީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައެވެ.
(ދ) މިމާއްދާގެ (ފ) ގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިދް ،މިގޮތުދް ކުރެވޭ އިޢުލާދަފް

މަދުވެގެދް 7

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދޭދްވާދެއެވެ.
( ރ)

ޢާދްމުދްގެ  7ގޮޑިއަފް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުދްކ އެ ފަރާތްތަކުގެ ވަދަވަރު އެގޭދޭގޮތަފް ސިޓީއަކުދް
މިދިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަޒް އަފް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.
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(ބ) ޢާދްމުދްގެ  7ގޮޑިއަފް ކުރިމަތިލާ ކެދްޑިޑޭޓުދްދަކީ މީޑިއާ ގުޅުދްހުރި އެއްވެސް ދާއިރާއެއްގައި
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކަފް ވެގެދް ދުވާދެއެވެ.
(ޅ) ޢާދްމުދްގެ ތެރެއިދް ކުރިމަތިލާ ކެދްޑިޑޭޓުދް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ކަދްކަމަފް
އިސްކަދްދެވޭދެއެވެ.
 .1ޤާދޫދީ ދާއިރާއިދް ދުވަތަ ދިވެހި ބަހުގެ ދާއިރާއަކުދް ދުވަތަ އިދްސާދީ ޙައްޤުތަކުގެ
ދާއިރާއިދް ދުވަތަ ދީދީ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއިދް ދުވަތަ އިޖްތިމާޢީ

ސައިދްސަސް ގެ

ދާއިރާއަކުދް މަތީ ތަޢްލީމު ޙާޞިލްކޮފްފައިވުދް.
 .2އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއާއި ދުޅަހެޔޮ ކަދް (ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ކުޑަކުދިދްދާއިކ އަދްހެދުދްދާއިކ
ދުކުޅެދުދްތެރިކަމަފް

މަސައްކަތްކުރުދް

ދުވަތަ

އެކަފީގެދްވާ

ގޮތެއްގައި

މަސައްކަތްކޮފްފައިވުދް).

 .4މެދްބަރުދްގެ ސިފަތައް
(ހ) ދިވެހިރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުދް.
(ފ) އުމުރުދް ( 18އަފާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވުދް.
(ދ) އިސްލާމްދީދުގައި ޙައްދެއް ކަދޑައެޅިފައިވާ ކުފެއް ކުރިކަދް ޝަރީޢަތަފް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި
ދުވުދް.
(ރ) މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުފް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ދުވުދް.
(ބ) ކުޑަކުދީދްދަފް ޖިދްސީ ގޯދާކުރުމުގެ ކުފް ޝަރީޢަތަފް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ދުވުދް.
(ޅ) ވޭތުވެދިޔަ ( 2ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖިދާޢީ ކުފެއް ކުރިކަދް ޝަރީޢަތަފް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު
ކަމުގައި ދުވުދް.
(ކ) ޚިޔާދާތުގެ ދުވަތަ ރިޝްވަތުގެ ކުފެއް ކުރިކަދް ޝަރީޢަތަފް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ދުވުދް.
(އ) މުޖްތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ މިދްގަދޑުތަކުދްކ އަބުރުވެރި ،އަޚްލާޤު ރަދގަޅު މީހެއްކަމުގައިވުދް.
(ވ) ފާއިތުވެދިޔަ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫސް މަޖައްލާއެއްގައި އެމީހަކު ލިޔުދު އެއްޗަކާބެހޭ ގޮތުދް
ޝަރީޢަތަފް ކުފެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ދުވުދް.
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 .5ވޯޓްދިދުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮކްސީ ޤަބޫލެއް ދުކުރެވޭދެއެވެ.

 .6ވޯޓުލުދް ބާއްވާދެ ދުވަހާއި ތަދް
ވޯޓްލުދް ބޭއްވުމަފް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަދާއިކ ތާރީޚާއި ގަޑި ވޯޓުލުދް އޮދްދަ ދުވަހުގެ މަދުވެގެދް ( 7ހަތެއް) ދުވަސް
ކުރިދް މިދިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުދް އާދްމުކޮފް އިޢުލާދްކުރަދްވާދެއެވެ.

 .7ވޯޓު ކަރުދާސް
(ހ) ވޯޓުލާދްވާދީ މިދިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުދް ތައްޔާރުކުރާ ކަރުދާހެއްގައެވެ.
(ފ) ވޯޓުލާ ކަރުދާހުގައި ކެދޑިޓޭޓުދްގެ ދަދްތައް ހުދްދާދީ ދަދް ހުފަހެޅި ގޮތުގެ ތަރުތީބުދްދެވެ .ކޮދްމެ
ކެދޑިޑޭޓެއްގެ ދަމާއި ދިމާލުގައި ފާހަގަލާދެ ގޮޅިއެއް އޮދްދަދްވާދެއެވެ.

 .8ރަޖިސްޓްރީކުރުދް ވޯޓުލާދް ފެފުމާއި ވޯޓުލައި ދިދްމުދް
(ހ) ވޯޓުލުދް އޮދްދަ ދުވަހުގެ  3ދުވަސް ކުރިދް ވޯޓަލުމަފް އެދި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަދްވާދެއެވެ.
(ފ) ވޯޓުލުމަފްޓަކައި  1ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ދެވޭދެއެވެ.
(ދ) ވޯޓުލުމަފް ކަދޑައަޅާފައިވާ އެއްގަޑިއިރު ހަމަވުމުގެ ކުރިދް ވޯޓުލުމަފް ހާޒިރުވެތިބި ހުރިހާ މީހުދް
ވޯޓުލާދިމިއްޖެދަމަކ އެހިސާބުދް ވޯޓުފޮފި ބަދްދުކުރެވޭދެއެވެ.
(ރ ) ވޯޓުލާ ގަޑިދިމޭއިރު ހާޒިރުވެތިބި މީހުދް ވޯޓުލައި ދުދިމޭދަމަކ ހާޒިރުވެތިބި މީހުދް ވޯޓުލާ ދިމެދްދެދް
ވޯޓުލުދް ކުރިއަފް ގެދްދެވޭދެއެވެ.

 .9ވޯޓު ދިދުދް
(ހ) މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުދްސިލްގެ މެދްބަރުކަމަފް ވޯޓުދެވޭދީ މިދިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮފްފައިވާ ދޫސްތަކާއި
ބްރޯޑްކާސްޓަރުދްގެ މަސްއޫލު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިދް ކޮދްމެ ފަރާތެއް ތަމްސީލްކުރާ އެކަކަފެވެ.
(ފ) ވޯޓުލުމުގައި އެކަކަފް އެއް މީޑިއާ އަފްވުރެ ގިދަ މީޑިއާ ތަމްސީލެއް ދުކުރެވޭދެއެވެ.
(ދ) މިއުސޫލުގެ ދަފުދް ދެގޭދީ ސިއްރު ވޯޓެކެވެ.
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(ރ) ވޯޓުދޭދްވާދީ ވޯޓުކަރުދާހުގައި އެމީހަކު ވޯޓުދޭދް ބޭދުދްވާ ކެދްޑިޑޭޓުދްގެ ދަމާއި ދިމާގައިވާ ގޮޅީގައި ()
ރަގަޅު ފާހަގަޖަހައި ވޯޓުލާދް ކަދޑައެޅިފައިވާ ފޮފްޓަފް ވޯޓުކަރުދާސް ވައްޓާލައިގެދްދެވެ.
(ބ) ވޯޓުލާދް އަދްދައިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭ ކާޑާއިކ ތަމްސީލުކުރާ މީޑިއާއެއްގެ ތައްގަޑު ޖެހި ލިޔުމެއް
ގެދްދަދްވާދެއެވެ.

 .10ވޯޓު ބާޠިލުވާދެގޮތް
ވޯޓުބާޠިލްވާދީ ތިރީގައި ބުދެފައިވާ ސަބަބުތަކުދްކުރެ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެދަމައެވެ.
ހ .ވޯޓުލުމަފް ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަދަފްވުރެ ކެދްޑިޑޭޓުދްގެ އަދަދު ގިދަވުދް ދުވަތަ މަދުވުދް.
ފ .ވޯޓުލުމަފް މިދިސްޓްރީދް ދޫކުރާ ކަރުދާސްދޫދް ކަރުދާހެއްގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވުދް.
ދ .މިއުސޫލުގެ  9ވަދަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ފާހަގަދޫދް އެހެދް ފާހަގައެއް ވޯޓުކަރުދާހުގައި
ޖަހާފައިވުދް.

 .11ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުދުދް އޮބްޒާވްކުރުދް އަދި ދަތީޖާ އިޢުލާދްކުރުދް
(ހ) ވޯޓުގުދާދީ މިދިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ފަރާތުދްދެވެ.
(ފ) ވޯޓު ގުދުމަފް ހަމަޖެހިފައިވަދީ ވޯޓުލުމަފް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަދުގައެވެ.
(ދ) ވޯޓުލައި ދިމޭތާ ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވޯޓުގުދައި ދަތީޖާ އިޢުލާދްކުރަދްވާދެއެވެ.
(ރ) ވޯޓުލާތަދުގަޔާއި ވޯޓުގުދާތަދުގައި ކެދްޑިޑޭޓަފް ދޫދީ އޭދާ ކަދޑައަޅާމީހަކަފް އޮބްޒާވްކުރަދް ހުރެވިދާދެއެވެ.

 .12ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުދް
މިއިދްތިޚާބު ހިދގަމުދްދާއިރު މިއުސޫލުގައި ބަޔާދްވެގެދްދުވާ ކަމެއް ދުވަތަ މިއިދްތިޚާބާގުޅޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެދަމަ
އެކަމެއް ހައްލުކުރާދީ މިދިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުދް ކަދޑައަޅާ ކޮމިޓީއަކުދްދެވެ.

 .13ޢަމަލުކުރަދް ފެފުދް
މިއުސޫލަފް ޢަމަލުކުރަދް ފަފާދީ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުދް ފެފިގެދްދެވެ.
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 .14މާދަ
(ހ) "މަތީ ތަޢުލީމު" ކަމަފް ބަޔާދްކޮފްފައި އެވަދީކ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަދް އޮތޯރިޓީދް ކަދޑައަޅާފައިވާ
ލެވެލް  5ގެ ސެޓުފިކެޓަކާ އެއްފެދްވަރުގެ ސެޓުފިކެޓެއް ދުވަތަ އެއަފްވުރެ މަތީދަރަޖައެއްގެ ސެޓުފިކެޓެއް
ހާސިލުކޮފްފައިވުމަފެވެ.

 .15މިއުސޫލަފް އަމަލުކުރަދްފަފާދީކ މިއުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުދް ފެފިގެދްދެވެ.
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