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Maldives Media Code of Ethics 
 

Introduction 

This is the basic standard framed under the Maldives Media Council Law, 
by the Maldives Media Council, for the Maldivian media to follow. 

Beginning 

The norms that all persons working in the Maldivian media must always 
follow are: 

 

� Respecting the Islamic Religion and laws of the Maldives 
 

� National safety and security 
 

� Respecting human rights and maintaining social etiquette 
 

� Being free of influences 
 

� Revealing the truth fairly 
 

� Being responsible 
 

� Maintain journalistic professionalism. 
 
 

1. The media will not publish anything contravening the principles of the 
Islamic religion, Maldivian law or the Constitution. 
 

2. All possible attempts will be made to ensure that all information 
published in media resources is true and valid. 
 

3. Freedom of media will be protected and maintained at all times, 
avoiding influences in gathering information, presenting opinions and 
expressing criticism.  
 

4. Truth will not be distorted in publishing news and information. 
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5. If inaccurate has been published, it will be corrected as soon as possible 
after discovering the error.  
 

6. Information and photos or videos will be gathered only after identifying 
the reporter as well as the media resource to which he/she belongs. 
 

7. When publishing photos, pictures or videos and similar material 
belonging to others, the report or news will reveal their owner. 
 

8. In publishing news and information media persons will give importance 
to revealing their sources. However, if the sources wish to remain 
anonymous, media persons will keep them confidential. 
 

9. Nude scenes, sexually explicit narratives and stories encouraging sexual 
acts and descriptions of such acts will be avoided. 
 

10. Obscene language incongruent with social norms will be avoided in 
publishing news and information. 
 

11. Attempts will be made to 
present news, information and 
programs aimed to maintain 
the health of the society. 
 

12. In publishing photos and 
scenes that depict inhuman and 
cruel acts, consideration will 
be given to their relevance to 
social interest. 
 

13. In reporting news and information in the media about people, no 
association will be made with their lineage, religion, sex, physical 
disability or mental incapacity. 
 

14. No encouragement will be made to willfully provide news and 
information that could lead to loss of national independence and 
autonomy. 
 

15. In publishing news and information consideration will be given to 
other’s right to protect their private life. 

 

Truth will not        
be distorted in 

publishing news and 
information. 
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16. In case of tragic and helpless situations, information will be provided 

and published in a way that does not diminish people’s human dignity. 
 

17. News and information will be published without considering the gender 
of the person to whom they relate. 
 

18. In publishing news and information about children, their dignity and 
rights will be protected. No information that will reveal the identity of 
children who are the victims of physical, mental or sexual abuse or 
children who perpetrate such acts on others will be published in the 
media.  
 

19. In publishing information about victims of sexual abuse, identification 
details will be published only with their consent. 
 

20. News and information will not be published in a manner that would 
compromise the rights of unconnected persons. 
 

21. In publishing information about suicide, terrorism, physical violence 
and armed crimes, attempts will be made to avoid portraying them in a 
manner that would encourage such acts. 
 

22. In publishing information and news, information that the public needs 
to know will not be kept secret. 

 

In publishing news and information about 
children, their dignity and rights will be 

protected. No information that will reveal the 
identity of children who are the victims of 

physical, mental or sexual abuse or children 
who perpetrate such acts on others will be 

published in the media. 
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23. In gathering news and information, conversations with persons will only 
be recorded with their knowledge and consent. Interviews will only be 
recorded without the knowledge of interviewees if the information 
obtained from them is of vital interest to the society and when the 
information cannot be obtained without keeping it secret. 
 

24. Special privileges, rights and opportunities given to media organizations 
and media persons will not be abused. 
 

25. Meanings: 
 
“Publishing in the Media” means drawing, showing, broadcasting or 
writing on television, radio, interactive CD, website, newspaper, or 
magazine. 
 
“media” means television, radio, interactive CD, website, newspapers, 
weekly newspapers, magazines, trade publications or other means of 
disseminating information, news, opinions, and advertisements, 
irrespective of whether such means are free or sold for a price or 
whether they are registered in the Maldives or not. 
 
“Maldives Media Code of Ethics” In case of difference of opinion 
regarding a word in the “Maldives Media Code of Ethics” reference will 
be made to how the word is interpreted in the Maldives Media Council 
Law, or the Maldives Media Council regulations. 
 
“Information” includes audio and video recordings, photographs, 
graphics and pictures. 
 

26. It is the responsibility of every media institution to develop a code of 
conduct it will follow, without contravening this code of conduct.  
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"މީޑިއާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓީވީއަށާއި ރޭޑިއޯއަށާއި އިންޓަރެކްޓިވް 
ސީޑީއަށާއި ވެބްސައިޓަށާއި ދުވަހުނޫސްތަކަށާއި، ހަފްތާނޫސްތަކަށާއި، 
މަޖައްލާތަކާއި، ޓްރޭޑް ޕަބްލިކޭޝަންތަކަށާއި މިނޫންވެސް ނަންނަމުގައި، 

ންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެ
ނުކޮށްނަމަވެސް، މަޢުލޫމާތާއި، ޚަބަރާއި، ޚިޔާލާއި، އިޝްތިހާރު، ޢާންމުކޮށް 
ފެތުރުމަށްޓަކައި ގަންނަންލިބޭގޮތަށް، ނުވަތަ އަގަކާނުލައި ލިބޭގޮތަށް، 
ޗާޕްކޮށްގެންނާއި، އިންޓަނެޓާއި، އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް 

 ރެވޭ ޝާއިޢުކުރުންތަކަށެވެ.ޝާއިޢުކު 
 

ނޑު" ގައި ހިމެނޭ ލަފްޒެއްގެ  "ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚްލާޤީ މިންގަ
މާނައާމެދު ދެބަސްވުމެއް އުފެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެ ލަފްޒެއްގެ މާނަކަމުގައި 
ބަލާނީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް 

 ސިލުގެ ޤަވާޢިދުގައި އެ ލަފްޒެއް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.މީޑިއާ ކައުން
 

"މަޢުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އޯޑިއޯ އާއި ވީޑިއޯ އާއި ފޮޓޯ އާއި 
 ގްރެފިކްސް އާއި ކުރެހުން ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

 
ނޑުތަކާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިން މީޑިއާގެ ކޮންމެ  .26 މިމިންގަ

އެމުއައްސަސާއަކުން ގެންގުޅޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑު މުއައްސަސާއަކުން ވެސް 

ނޑައެޅުމަކީ އެމުއައްސަސާއެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.  ކަ
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އަމިއްލައަށް މަރުވުމާއި، ޓެރެރިޒަމާއި، މާރާމާރީއާއި، ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން  .21

ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި ކުރާ ކުށްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރާއިރު، އެފަދަ 

ތަކަށް ހިތްވަރު ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޢަމަލު

 ޝާއިޢުކުރުމުން ދުރުހެލިވާނެއެވެ.

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގައި ޢާންމު މުޖްތަމަޢަށް ކޮންމެހެން  .22

 އެނގެންޖެހޭ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް، ސިއްރެއް ނުކުރާނެއެވެ.

ރާތަކާއެކު ދެކެވޭ ވާހަކައެއް ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި އެއްވެސް ފަ .23

ރެކޯޑްކުރާނީ، އިންޓަވިއުދޭ މީހާއަށް އެނގިގެން އޭނާގެ ރުހުމާއި އެކުގައެވެ. 

އިންޓަވިއުދޭ މީހާއަށް ނޭނގި ރެކޯޑްކުރާނީ، އެ މީހާގެ ފަރާތުން ހޯދަން 

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތަކީ މުޖްތަމަޢަށް ކޮންމެހެން އެނގެންޖެހޭ 

ސިއްރުކޮށްގެން ނޫނީ އެމަޢުލޫމާތެއް ހޯދެންނެތް  މަޢުލޫމާތަކަށްވެފައި، އެކަން

 ޙާލަތެއްގައި އެކަންޏެވެ.

ފަރާތްތަކަށް މީޑިއާ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކަށާއި މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ  .24

ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތަކާއި ފުރުޞަތުތަކުގެ ފައިދާ 

 ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުމެއް ނުކުރާނެއެވެ.

 މާނަކުރުން:  .25

"މީޑިއާގައި ޝާއިޢުކުރުން" ކަމަށް 
ބުނެފައިވަނީ، ޓީވީ ނުވަތަ ރޭޑިއޯ ނުވަތަ 
އިންޓަރެކްޓިވް ސީޑީ ނުވަތަ ވެބްސައިޓް 

ތަ ނޫސް ނުވަތަ މަޖައްލާއެއްގައި ނުވަ
ކުރެހުމަށާއި، މަންޒަރު ދެއްކުމަށާއި، 

 އަޑު ފޮނުވުމަށާއި، ލިޔުމަށެވެ.

 މަޢުލޫމާތުި ޚަބަރާއިި
 ޢާންމުި ޝާއިޢުކުރުމުގައިި

 ކޮންމެހެންި މުޖްތަމަޢަށްި
 އެނގެންޖެހޭފަދަި

 ސިއްރެއްި މަޢުލޫމާތެއް،
 .ނުކުރާނެއެވެި
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ހިތާމައާއި މާޔޫސްކަމުގެ ޙާދިޘާއެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ޙާލަތެއްގައި ކަންކަން  .16

އޮޅުންފިލުވައި އަދި ޝާއިޢުކުރާނީ އެހިތާމައެއް ނުވަތަ މާޔޫސްކަމެއް 

ކުރިމަތިވެފައިވާ ބައެއްގެ އިންސާނީ ކަރާމާތްތެރިކަމަށް އުނިކަން ނާންނާނޭ 

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ލޫމާތު ޚަބަރާއި މަޢު .17

ޝާއިޢުކުރާނީ އެއެއްޗެއް 

ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކީ 

އަންހެނެއް ނުވަތަ 

ފިރިހެނެއް ކަމުގައި ވިޔަސް 

އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް 

 ނެތިއެވެ.

ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ  .18

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު 

ޝާއިޢުކުރާއިރު އެކުދިންގެ ކަރާމަތާއި ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރާނެއެވެ. އަދި 

ނީ، ނަފްސާނީ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ކުދިންނާއި، އެހެން ޖިންސީ، ޖިސްމާ

ފަރާތަކަށް ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާއެއް ދޭ ކުދިންނާއި، ކުށެއްގައި 

ތުހުމަތު ކުރެވޭ، ނުވަތަ ޙުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުދިންގެ އައިޑެންޓިޓީ 

 ނެއެވެ.ހާމަވެދާނެފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މީޑިއާގައި ބޭނުމެއް ނުކުރާ 

ޖިންސީ ގޯނާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރާއިރު، އެފަރާތަކީ  .19

ކާކުކަން ހާމަވާ ފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރާނީ އެފަރާތެއްގެ ރުހުމާ 

 އެކުގައެވެ.

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގައި އެކަމަކާ ނުގުޅޭ ފަރާތެއްގެ ޙައްޤު  .20

 ޢުއެއް ނުކުރާނެއެވެ.ގެއްލޭގޮތަށް ޝާއި

 ލިބިފައިވާި ގޯނާި ޖިންސީި
 މަޢުލޫމާތެއްި ފަރާތްތަކުގެި
 އެފަރާތަކީި ހާމަކުރާއިރު،

 އެއްވެސްި ފަދަި ހާމަވާި ކާކުކަންި
 ހާމަކުރާނީި މަޢުލޫމާތެއްި
 .އެކުގައެވެި ރުހުމާި އެފަރާތެއްގެި
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ނޫސްވެރިން ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު  .8

ފަތުރާއިރު މަޢުލޫމާތުދޭ ފަރާތް 

ހާމަކުރަން އިސްކަންދޭނެއެވެ. 

ނަމަވެސް ނަން ހާމަކުރަން 

ބޭނުންނުވާ މަސްދަރުތައް 

 ނޫސްވެރިޔާ ސިއްރުކުރާނެއެވެ.

ބަރަހަނާ މަންޒަރާއި ޖިންސީ  .9

ވާހަކަތަކާއި ޖިންސީ ޢަމަލުތަކަށް ހިތްވަރުދޭ ވާހަކަތަކާއި އެފަދަ ކަންކަން 

 ސިފަކޮށްދޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝާއިޢުކުރުމުން ދުރުހެލިވާނެއެވެ.

ނޑުތަކަށް ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގައި، ޢާން .10 މު އިޖްތިމާޢީ މިންގަ

 ނުފެތޭ، ހަޑިހުތުރު ބަސްބޭނުންކުރުމުން ދުރުހެލިވާނެއެވެ.

މުޖުތަމަޢުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޚަބަރާއި، މަޢުލޫމާތާއި،  .11

 މަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.ރާމްތައް ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުޕްރޮގް

ންޒަރު ސިފަކޮށްދޭ ފޮޓޯއާއި، ވީޑިއޯއާިއ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ އަނިޔާވެރި މަ  .12

އޯޑިއޯ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝާއިޢުކުރާނަމަ، އެއެއްޗެއް ޢާންމު 

 މަސްލަހަތާ ގުޅުންހުރި މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރާނެއެވެ.

މީޑިއާގައި ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓްކުރުމުގައި އެނިސްބަތްވާ މީހެއްގެ  .13

ދީނާއި، ޖިންސާއި، ިޖސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ  ނަސަބާއި،

 ނުގުޅުވާނެއެވެ.

ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލު ގެއްލޭފަދަ ގޮތަކަށް ޤަޞްދުގައި ޚަބަރާއި  .14

 މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހިތްވަރު ނުދޭނެއެވެ.

ދިރިއުޅުން ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގައި، އަނެކާގެ ޒާތީ  .15

 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤަށް ރިއާޢަތްކުރާނެއެވެ.

 މަޢުލޫމާތުި ޚަބަރާއިި
 އަނެކާގެި ޝާއިޢުކުރުމުގައި،

 ދިރިއުޅުންި ޒާތީި
 ޙައްޤަށްި ރައްކާތެރިކުރުމުގެި

 .ތްކުރާނެއެވެިރިޢާޔަި
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އިސްލާމީ އުޞޫލްތަކާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކާ  .1

 ޚިލާފު އެއްޗެއް މީޑިއާގައި ޝާއިޢުނުކުރާނެ އެވެ.

މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތަކުގައި ޝާއިޢުކުރާ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ތެދު  .2

 މަޢުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުކުރަން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެއެވެ. 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި ފާޑުކިއުމުގެ ތެރޭގައި، ނުފޫޒުން  .3

ނިވަންކަން އަބަދުމެ ހިމާޔަތްކޮށް އެއްކިބާވެ، ނޫސްވެރިކަމާއި މީޑިއާގެ މި

 ދަމަހައްޓާނެއެވެ.

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގައި އެ އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުވައެއް  .4

 ނުލާނެއެވެ.

ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއް ޝާއިޢުކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަން  .5

 ވެ.އެނގިއްޖެނަމަ، އެކަން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އިޞްލާޙުކުރަންވާނެއެ

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ފޮޓޯ  .6

ނުވަތަ ވީޑިއޯ ނަގާނީ 

ތިމާއަކީ މީޑިއާގެ ކޮން 

ވަޞީލަތަކަށް ނިސްބަތްވާ 

ކާކުކަން އެނގޭނޭ ފަދަ 

ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. 

ތިމާއަކީ ކާކުކަން 

މުޖްތަމައަށް ކޮންމެހެން އެނގެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް އެނޫން ސިއްރުކުރާނީ 

 ގޮތަކަށް ހޯދެންނެތް ޙާލަތެއްގައެވެ.

ޝާއިޢުކުރާ އެއްޗެއްގައި، އެހެން ފަރާތެއްގެ ފޮޓޯ ނުވަތަ ކުރެހުން ނުވަތަ  .7

ވީޑިއޯ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރާނަމަ، އެއެއްޗަކީ 

 އްކަން އެޚަބަރަކުން ނުވަތަ އެރިޕޯޓަކުން އަންގާދޭނެއެވެ.ކޮންފަރާތެއްގެ އެއްޗެ

 މަޢުލޫމާތުި ޚަބަރާއިި
 އެއްޗެއްގެި އެި ޝާއިޢުކުރުމުގައިި

 .ނުލާނެއެވެި އޮޅުވައެއްި ޙަޤީޤަތްި
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 ތަޢާރަފު 

މިއީ ރާއްޖޭގެ މީޑިއާއިން ޢަމަލުކުރުމަށް، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 
ނޑެކެވެ.ދަށުން، މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ އަސާސީ   މިންގަ

 ފެށުން 

ދިވެހި މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން އަބަދުމެ ހިފަހައްޓާނެ 
ނޑު ހަމަތަކަކީ:  މައިގަ

 

 އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން  �

 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން  �

ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއި އިޖްތިމާޢީ އަޚްލާޤް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް  �

 ދެމެހެއްޓުން.

 ނުފޫޒެއްގެ ދަށުގައިނުވުން. �

 އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ތެދު ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުން. �

 ޒިންމާދާރުވުން. �

 ނޫސްވެރިކަމުގެ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ދެމެހެއްޓުން، މިއެވެ. �
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 ކުރައްވާ  ދިވެހި މީޑިއާގައި މަސައްކަތް 
 ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރު ލުމާއެކު  

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން 
 ވަނަ ދުވަހުވަނީ  31ޖެނުއަރީ  2011 

 ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު  
 2008/15އެކުލަވާލާ އާންމުކޮށްފައެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރ  

 "މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން  
 އެކުލަވާލި މި މިންގަނޑަކީ  

 ދިވެހި މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ  
 އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން އަމަލު ކުރުމަށް  

 އެކުލަވާލެވިފައިވާ މީޑިއާގެ އަސާސީ މިންގަނޑެވެ. 
 

 

 

 

 

 

 

 


