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 މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ތަޢާރަފެއް 
 2017 ޖޫން އިޞްދާރު:

 
 :މ ލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު އުފެދުނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު

ވަަނ  5)މ ލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ާޤނޫނު( ގެ  2008/15
ސިލަށް މެންބަރުްނ ގައި ކައުން 2010އެޕްރީލް  29މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތީން 

 މިނިަވން  އޮންނަ  ސިއްކައެއް ަވކި ،ކައުންިސލަކީ މީޑިއާހޮވުމުންެނވެ. 
 .ޞެކެވެޝަޚް ޤާނޫނީ

 
 ކައުންސިލުގެ މަޤުޞަދުތައް 

 ދެމެހެއްޓުމާއި، އެކަށައަޅައި ރާއްޖޭގައި މިނިވަންަކން މީޑިއާގެ .1
 .ފިޔަވަޅުއެޅުން ބަލައި ކަންކަން  އަްނނަ އުނިކަން އެމިނިަވންކަމަށް

 ހަމަތަކާއި، ޢަމަލުކުރަންވީ ފަރާތްތައް މަސައްކަތްކުރާ މީޑިއާގައި .2
ނުޑތައް ސުލޫކީ އަޚްލާޤީ އެފަރާތްތަކުގެ  .އެކަށައެޅުން މިންގަ

 ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ދާއިރާތަކުން  މަސައްކަތްކުރާ މީޑިއާގައި .3
 މިންަގނޑުގެ  އަޚްާލޤީ ގޮތެއްަގއި ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްކުރަނީ

 .ކަށަވަރުކުރުން ތެރޭގައިކަން
 އެކަށައަޅާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ އުސޫލުތަކާއި، ހިމެނިެގންވާ ޤާނޫުނގައި .4

ނޑުތަކާ އަޚްލާޤީ ހަމަތަކާއި،  ކަންތައްތަކާ  ހިނގާ ިޚލާފަށް މިންގަ
 .ފިޔަވަޅުއެުޅން ބަލައި ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅޭ ގުޅިގެން

 ކައުންސިލުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް 

 ވީހާވެސް ގޮތުގެމަތިން ތަންދޭ ޤާޫނނު މިނިވަންކަން މީޑިއާގެ .1
 ދެމެހެއްޓުން. އާލާކޮށް އެކަށައަޅައި ފުޅާދާއިރާއެއްަގއި

 ޤާއިމްކޮށްދިުނން. މީޑިާއއެއް ރަކާތްތެރިވާޙަ ގޮތެއްގައި ޒިންމާދާރު .2
 އަޚްލާޤީ  އެންމެމަތީ ޤަޫބުލކުރާ މުޖުތަމަޢު ހިދިވެ މީޑިއާގައި .3

ނޑުތަކެއް  ޤާއިމުކޮށް ރާއްޖޭގައި މީޑިއާއެއް ހިފަހައްޓާ މިންގަ
 ދެމެހެއްޓުން.

 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކައުންސިލުގެ 

 ލިބިދޭ  ނޫނުންޤާ ފާޅުކުރުމަށާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ޚިޔާލު .1
 ޢާންމު  ގޮުތން އެކަންކަމާގުޅޭ ،އާލާކުރުމަށާއި ދިރުވައި މިނިވަންަކން
 .މަސައްކަތްކުރުން އިތުރުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން

 ބަލައިގަތުމުގެ  ހ ދާ މަޢުލޫމާތު މިނިވަންކަާމއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ .2
 އެހެނިެހން  މީޑިާއއާއި ސަރުކާރުންނާއި ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް މިނިވަންކަމަށް
 ހުށަހަޅައިގެން އިދާރާތަކަށް ކަމާބެހޭ ކުރާކަންކަން ފަރާތްތަކުން
 .ޙައްލުކުރުން

 ރައްޔިތުންނަށް  ،މިނިވަންކަމަށާއި ފ ރުކޮށްދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު  ޢާންމުކޮށް .3
 ނުވަތަ ސިޔާސީ، ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް މިިނވަންކަމަށް އެނގުުމގެ ކަންކަން
 އެޅޭ  އިޤްތިޞާދީގޮތުން ނުވަތަ  ވިޔަފާރީގެ ުނވަތަ ޤާނޫނީ،

 ސަރުކާރުގެ  ދިރާސާކޮށް ކަްނކަން އެ ބަލައި ކޮބައިތ  ފިޔަވަޅުތަކަކީ
 .ލާޙުކުރުންއިޞް ކަންކަން އެ މެދުވެރިކޮށް އިދާރާތައް ކަމާބެހޭ

 އަޚުާލޤީ  ،ހަމަތަކާއި ތަބާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާގައި .4
ނޑުތައް  .ހިފެހެއްޓުން މަތިކޮށް ފެްނވަރު މީޑިއާގެ އެކަށައަަޅއި މިންގަ

 އިވޭއަޑުތަކާއި މަންޒަރުތަކާއި ފެންނަ ތަކެއްޗާއި ޝާއިޢުކުރާ މީޑިއާއިން .5
 ޝަކުވާތައް، އުފެދޭ ބެހޭޮގތުން މަޢުލޫމާތާ ލިބޭ މީޑިއާއިން

 .ހިތްވަރުދިނުން ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލަށް
 ހުށަހެޅޭ ،ބެހޭގޮތުން  ަކންކަމާ އެކިއެކި ޝާއިޢުކުރެވޭ މީޑިއާގައި .6

 ޢާންމުކޮށް ނުކުތާތައް ފާހަގަކުރެވޭ ،ބަލައި ޝަކުވާތައް  އެކިއެކި
 .އިޢުލާންކުރުން

 ހުނަރުވެރިކަން  ފަންނީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ މީޑިއާގައި .7
 ގުޅައިގެން ފަރާތްތަކާ އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކާއި  ބޭރުގެ ޤައުމުން ހ ދުމަށް

 .ހ ދައިދިނުން އެފުރުޞަތު
 

 ހަމަތައް  ކައުންސިލުން ހިފަހައްޓާނެ 
މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަކީ، ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އެނގުމަށް ލިބިގެްނާވ  .1

ޙައްޤަށްވުރެ މާމަތީ ޒިންމާތަކަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އެކުލެވިގެްނާވ 
ކަމެއްކަން ޤަބޫލުކުރުމާއި، މީޑިއާގަިއ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ 

 ާމއެއްކަން ޤަބޫލުކުުރން.ޒިންމާއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވާންޖެހޭ ޒިން
މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އެކިއެކި ކަންކަން ޝާއިޢުކުރުމަށް ލިބިދޭ  .2

އެއްފަަދ  ކަންކަން ެއނގުމަށް އޮތް ޙަްއޤާމިނިވަންކަމަކީ ރައްޔިތުްނނަށް 
މިނިވަންކަެމއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމާއި، މިިނވަން ދީމުޤްރާތީ މުޖުތަޢެއްގަިއ 
މީޑިއާއަށް ލިބެންވާ މަޤާުމގެ އަސާސަކީ، މިއީކަމުގައި ބެލުމާއި، 
ޚަބަރެއްކަމުގައި ެބލެވޭ އެކަށީގެންާވ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާގައި 

އްނެތި، ނުވަަތ ޝާއިޢުކުރުމަށް ލިބިދޭ ޙައްާޤއި، ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުމެ
ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި، ނުވަތަ ވަކި ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއްނެތި، 
އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމަށް ލިބިދޭ ފުރުޞަތުވެސް، އެ 

 މިނިވަންކަުމގައި ހިމެނިެގންވާކަން ަޤބޫލުުކރުން.
 

 ކައުންސިލު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 
ަބރުންގެ މައްޗަށެވެ. ިމ ެމން 15ކައުންސިލު އެކުލެިވގެްނވަނީ 

މެްނބަރުންާނއި،  8މެންބަުރންގެ ތެރޭަގއި ހިމެެނނީ، މީޑިއާގެ  15
މެންބަރުްނނެވެ. ކައުންސިަލށް މެންބަރުން ހޮވަނީ، މިނިސްޓްީރ  7ޢާންމުންގެ 

އޮފް ހ މް އެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ނޫސްތަކާއި ބްރ ޑްކާސްޓަރުންެގ 
ދުގައި ިމިނސްޓްރީން ބާްއވާ ޖަލްސާެއއްގަިއ މަސްއޫލު ފަރާތްތަކުގެ މެ

 ވ ޓުލަިއގެްނނެވެ. އެގޮުތން ކައުންސިލަށް ހޮވެނީ:
 މީހުން. 8މީޑިއާގެ ތެރެއިން އެންމެ ިގނަ ވ ޓު ިލބޭ  .1
ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހ މް އެފެއާޒުން .2

މީހުންކުރެ  14 އިން، މިނިސްްޓރީން ހުށަހަޅާކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެ
 މީހުން. 7އެންމެ ގިނަ ވ ޓު ލިބޭ 



 މެންބަރުންގެ މުއްދަތު 
އެ މަޤާމުގައި  ،ކައުންސިލުގެ މެްނބަރަކަށް ހަމަޖެހޭ މީހަކު

 ކަށް ކައުންސިލުގެ އެކައަދި އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްަދތަށެވެ.  2ދެމިހުންާނނީ، 
 ދައުރު ައދައެއް ނުކުރެވޭެނއެވެ. 2ންބަރުކަމުގައި ވިިދވިދިެގން މެ

 

 ކައުންސިލުގެ ކޮމިޓީތައް 
ކައުންސިލުގެ އެކިއެކި ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 
ނިންމުމަށްޓަކައި ދާއިމީ ކޮމިީޓއާއި ަވގުތީ ކޮމިޓީ އުފެއްދެއެވެ. ދާއިީމ 

އެއްގެ މުއްދަތަކީ، ކައުންސިލުގެ މުއްދަތެވެ. ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއްެގ ކޮމިޓީ
 ތަކަކީ:ކޮމިޓީކައުންސިލުގެ ދާއިމީ  މަސްދުވަހެވެ. 3މުއްދަތަކީ، 

 މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްަމންްޓ ކޮމިޓީ. .1
 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީ. .2
 .އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމިޓީ .3

މި ކޮމިޓީތައް އެކުލެވިެގންަވނީ، ކައުންސިލުގެ ެމންބަރުްނެގ 
މެންބަރުންގެ މައްޗަށެެވ. ކައުންސިލުގެ ރައީސް ފިޔަވައި،  7ތެރެއިން ހޮވާ 

 ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް، މަދުވެެގން ދާއިީމ އެއް ކޮމިޓީގައި ހިމެނެންޖެެހއެވެ.
ތެރޭގައި، ކައުންސިލުން އުފައްދާ ވަގުތީ ކޮމިޓީތަކުގެ 

ކޮމިޓީ  ން ނޫސްވެރިްނނަށް ދޭ އިނާމުމައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީާއއި، ކައުންސިލު
 ހިމެނެއެވެ.

 

 ކޮމިޓީ  މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
ކޮމިޓީެގ  ިޑވެލޮޕްމަްނޓް މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް ެއންޑް

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގައި މިނިވަން އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް 
 މިނިަވންކަން މީޑިއާއެއް ގާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، މީޑިއާގެ 

 ރުން ށް މަސައްކަތްކުމީޑިއާގެ ތަރައްޤީއަ ،ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި
 ހިމެނެއެވެ.

 

 ކޮމިޓީ  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 
ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 

ކޮންމެ އަހަރަކު މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް 

ރު މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ަދއުއެކުލަވަިއލެވޭ ވ ކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުުރމާއި، 
ރައްޔިތުންނާއި މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

 އޮޅުންފިުލވައިިދނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.
 

 އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމިޓީ 
ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް 

މިނިވަންކަމާއި މަޢުލޫމާތު ހ ދައި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ 
ލިބިގަތުމުގެ ިމނިަވންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ކުރާ ކަންކަން، ކަމާބެހޭ 

 އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ޙައްލުކުރުން ިހމެނެއެވެ.
 

 މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ 
ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، މީޑިއާ މައްސަލަ ބަލާ 

ގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އެ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ
 މައްސަލަތައް ނިންުމން ހިމެނެެއވެ.

 

 އިނާމު ކޮމިޓީ 
ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ކޮންމެ އަހަރަކު އިނާމު 

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނޫސްވެރިްނނަށް ޭދ އިނާމު ދިނުމަްށޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 

 ސްވެރިންނަށް ދޭ އިނާމު ނޫ 
 މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނޫސްވެރިްނނަށް އިނާމުދިނުމަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ  ދާއިރާެއއް ވެެއވެ. ެއއީ، އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާއާއި، ސިޔާސީ  8ކަ
ދާއިރާއާއި، ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާއާއި، ވިޔަފާރިއާއި އިޤުތިޞާދުގެ 
ދާއިރާއާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއާއި، ފޮޓ  ޖަރނަލިޒަމުގެ ދާއިރާއާއި، ވީޑިއ  

ދާއިރާއެވެ. މީގެ އިތުރުްނ  ޖަރނަލިޒަމުގެ ދާއިާރއާއި، ފީޗަރ ލިއުމުގެ
ެއންެމ އިފްަޓއިމް އެޗީވްމަްނޓް ިއނާމާއި، ލަޚާއްޞަ ދެ ިއނާމެއް ެވއެވެ. އެއީ 

 ިއނާމެވެ.އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ 
ލައިފްޓައިމް އެީޗވްމަްނޓް އިނާމަކީ، ޫނސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަްށ 

ތުގެ ައގު ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިުދމަތްކުރައްވާފަިއވާ ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަ

ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ އިނާމެކެވެ. އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ 
އިނާމަކީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ މައިދާުނގައި ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުެގ 

 ގޮތުން ޒުވާން ނޫސްވެިރންނަށް އަމާޒުކޮްށގެން ދޭ އިނާމެކެވެ.
 

 އިދާރީ ހިންގުން 
އިުރޝާދުގެމަތިން، ކައުންސިލުެގ  ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ލަފަޔާއި .1

ލުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި އެްނމެ އިސް ފަރާތަކީ ކައުންސި
 ރަލެވެ.ސެކްރެޓެރީ ޖެނެ

ކައުންސިލުގެ ބައްަދލުުވންތަކަށް ނ ޓިސް ފޮނުވުމުގައްޔާއި،  .2
ބައްދަުލވުންތަކަށް ހާޒިރުވެ، ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކުރުމުގައްޔާއި، 

ސިލުެގ ބައްދަުލވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ެއންމެހާ ކަންކަން ކައުން
ސިލުެގ ކައުން އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ،

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.
ކައުންސިލުގެ އިރުޝާުދގެ ދަށުން ަކއުންސިލުގެ ސެކްޝަންތަކާިއ  .3

މުގެ ންތައް ތަންފީޒުކުރުމުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލުގެ ނިންމު 
އުންސިލުެގ ކަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ،

ވެ. ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެ
ނޑައަޅާ ކަުއންސިލުގެ ުމވައްޒަފެކެވެ.  ކައުންސިލުން ކަ

 ކައުންސިލުގެ ިނންމުންތަކަށް އިްޙތިރާމްކޮށް ޢަމަލުކުރުމަކީ  .4
ކައުންސިލުގެ ކޮންެމ މުވައްޒަފެއްެގ ޒިްނމާއެކެވެ. އަދި ކައުންިސލުްނ 
ނިންމާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުގެ ތަފާތު ސެކްޝަންތަކާ 
ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތެއް 

 .ކުރުމަކީ އެ ސެކްޝަނެއްގެ އިސް ވެރިއެްއގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ
ތް ނުވެއްެޖނަމަ ުނވަތަ ކައުންސިލުގެ ިނންމުމެއް ތަންފީޒުކުެރވޭގޮ .5
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