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 ކައުންސިލް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް

 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 ވާއިދު ގަ ގެ ކޮމިޓީ  އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރިލޭޝަންސް  މީޑިއާ 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  29މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުގެ މިއީ،   (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ތްތަކާއި، ކަގެ މަސައްޓީކޮމި  ޑިވެލޮޕްމަންޓްޑްމީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންއެކުލަވާލާފައިވާ، 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން ަހދާފަިއވާ ގަވާއިދެކެވެ. 27ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުގެ 

  "ވާއިދުގަގެ ކޮމިޓީ ޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓްންމީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެ" ގަވާއިދަށް ކިޔާނީމި   (ށ)  

 އެވެ.

ގެ މިޓީކޮ

 މަސްއޫލިއްޔަތު
 ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.    .2

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހާސިލުކުރުމަށް އެ އަހަރެއްގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ   )ހ(  

 .އި ޚިޔާލު ހޯދުންވަރާއާމައްޗަށް ކައުންސިލުގެ މަޝް

ރާއްޖޭގައި މިނިވަން އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މީޑިއާއެއް ޤާއިމުކުުރމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި   )ށ(  

 .މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްުޓމަށް މަސައްކަތްކުރުން



    
 

2 
 

އް މީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުންނާއި ކޮމިީޓން ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތަ  )ނ(  

 .ރުންތަންފީޒުކު

މީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުންނާއި ކޮމިޓީން ވިސްނާ ކަންތައްތަކުގެ   )ރ(  

ކަންތައްތަކުގައި ޕްރޮޕޯސަލް  މައްޗަށް ދިރާސާކޮށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ

 ތައްޔާރުކުރުން.

ޕްރޮގްރާމްތައް  ލުންނާއި ކޮމިީޓން ރާވާމީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ކައުންސި  )ބ(  

 ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭުނންވާ ފަންީނ އަދި މާލީ އެހީ ހޯދުން

 މީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ އެކިއެކި ފަންނީ ތަމްރީނުތައް ރާވާ ހިންގުން  )ޅ(  

އެހީހޯދައި ތަފާުތ ކުރުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ފަރާތްަތކުގެ މީޑިއާ ކުރިއަރުވާ ތަރައްޤީއާ   )ކ(  

 އް ހިންގުންޕްރޮގްރާމްތަ

ގެ މިނިވަންކަމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ބަލައިގަތުުމެގ މީޑިއާ  )އ(  
މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަްށ ކުރާކަންކަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެްނ 

 ހައްލުކުރުން

ންނަްށ ކަންކަން އެނގުމުެގ ިމނިވަންކަމަށާއި ރައްޔިތުކޮށްދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރު  )ވ(  
މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަްނކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެަކންކަން ދިރާސާކޮށް ކަމާބެޭހ 

 އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް އެކަންކަން އިސްލާޙުކުރުން 

ކޮމިޓީ 

 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 
 .މައްޗަށެވެ މެންަބރުންގެ( ފަހެއް) 5 ހޮވާ ކައުްނސިލުން ނީއެކުލެވިގެންވަ ކޮމިޓީ މި  )ހ(  .3

ްށ މަވެރިކަމި ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހޮވުުމގައި މެންބަރުންގެ ތަޖުރިބާއާއި ފަންނީ ހުނަރު  (ށ)  

 ވާނެއެވެ.ޢާޔަތްކުރަންރި

ލަބިއްޔަތެވެ. ކޮމިޓީން ރަމަކީ، ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަޣުކޮމިޓީގެ ކޯ    .4 ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް

 ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވާ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމޭނީ،
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ކޮމިޓީގެ 

 ބައްދަލުވުންތައް 

އްރިރު ންގާނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެވެ. މުޤަތައް ބޭްއވުމަށް އަންއްދަލުވުކޮމިޓީގެ ބަ  )ހ(  .5

އިބު ނެތް ޙާލަތެއްގައި އެ ޤައްރިރުގެ ނަވެ. މުޤައްރިރާއި މުއިބެނެތްނަމަ، މުޤައްރިރުގެ ނަ

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނީ ކައުންސިލުގެ ރައީސެވެ.

ށް ހާޒިރުނުވެވޭ މުޤައްރިރަޤައްރިރެވެ. މުހައްޓާނީ ސަތު ބަލަކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާ  )ށ(  
އި ނައިުބ ބައްދަލުވުމެއްގެ ރިޔާސަތު ބަަލހައްޓާނީ، ނައިބު މުޤައްރިރެވެ. މުޤައްރިރާ
ލުވުމަކަްށ މުޤައްރިރަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ބައްަދލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްާޓނީ، އެ ބައްދަ

ރިޔާސަތު  ބަރެކެވެ. އެގޮތުންންމެފާސްކުރާ   އަޣުލަބިއްޔަތުންބަރުންގެވި މެންހާޒިރު

މިނެްޓ  15ބަލަހައްޓާނެ ެމންބަރަކު، އެ ބަްއދަލުވުމެއް ފެށުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ވަގުތުގެ 

 ހަމަވުމުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

އެހެން ގޮތަކަށް ކޮމިޓީން ނިންާމފައި ނުވާނަމަ، ކޮމިޓީގެ ކުރިއަށް އޮންނަ ބައްދަލުވުްނ   )ނ(  
، ކޮމިޓީގެ ރިއާސަތު އެވަގުތަކު ބެލެހެއްޓުަމްށ ތެއް ކަނޑައަޅާނީއި ވަގުކާނާނެ ތާރީޚައޮން

 މި ގަވާއިދުން ބާރުލިބޭ ފަރާތެކެެވ.

ކައުންސިލުގައި ހިމެނޭ އެހެން އެއްވެސް ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާަފއިވާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން   )ރ(  
ދިނުމަށްޓަާކ  ބާރުލުންއްދޭންޖެހޭ އެ ނުވަތަ ކުރަމުންގެންދާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން

 އެވެ. ވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމެއް އެކަެމއްގެ ވަގުތުގައި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ބާއްވަންޖެހޭނެބާއް

 ގެ ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ 29 ގަވާއިދުގެ ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް  ،ކޮމިޓީއަކީ މި    .6 ކޮމިޓީގެ މުއްދަތު

 . ކޮމިޓީއެކެވެ ދާއިމީ ފާސްކުރާ ކައުްނސިލުން ،ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ( 1)

ކޮމިޓީގެ ކަންކަން 

 ނިންމުން 
ންބަރުންެގ އިއްތިާފޤުން އެކަމެއް ނިންމޭޯތ ކޮމިޓީން ކަންކަން ނިންމުމުގަިއ ކޮމިޓީގެ މެ  )ހ(  .7

މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. އިއްތިފާޤު ނުލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަމެއް ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ އެ 

 މެންބަރުންގެ އަޣްލަިބއްޔަތުންނެވެ. ގަިއ ބައިވެރިވި ހާޒިރުވެ ވޯޓު ދަލުވުމަކަށްބައް

 ކަންކަން އިދާރީ ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ކޮމިޓީން ނިންމާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  )ށ(  
ލަސްނުކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެެވ.  އެކަމެއް ނިމުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު

ހުށަހަޅާއިރު އެކަމަކާމެދު  ރިޕޯޓު ކައުންސިލަށް ނިްނމިގޮތުގެ ކޮމިޓީން ކަމެއްމިގޮތުން 

 ން އޮންނަންވާެނއެވެ.ތަފާތު ރަޢުޔު ފާޅުކުރާ މެންބަރުންގެ ރަޢުޔު އެނގެ
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އާންމު އުސޫލުގެ މަތިން ކޮމިީޓން ކަންކަން ނިންމުމުގައި ޯވުޓލާނީ، ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު   )ނ(  

އިިފ ނަމަވެްސ ކޮމިޓީން ނިންމަ ގެންނެވެ.އިލަރުން އަތް އުފުފިޔަވައި އެހެން މެންބަ
ވޯޓު  އްގައިހާލަތެއްގައި ސިއްރު ވޯޓަކުން ކަންކަން ނިންމިދާނެއެވެ. އެއްވެސް ކަމެ

 ރިޔާސަތަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ޯވޓު ދޭންވާނެއެވެ. އެއްވަރުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، 

ކޮމިޓީގެ 
މަސައްކަތްތައް 

 ންކުރިއަށް ގެންދިއު

ވާއިަދްށ ގަކައުންސިލުގެ ޤާނޫނާއި،  ކާތްތައް ކުރިއަްށ ގެންދިއުމުގައިރަހަ ގެކޮމިޓީ  )ހ(  .8
ދި ކޮމިޓީ ތަމްސީލުކުރުމުގައި، ކައުންސިލް ފުރިހަމައަށް ތަބާވާން ޖެޭހނެެއވެ. އަ

ބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތަކާ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓަްނ މެން

 ހޭނެއެވެ.ޖެ

މުގައި އެ އަހަރެއްގައި ކުރަންހުރި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއު  ()ށ  

ޕްލޭނަށް  މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާ ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ވޯކް

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

 ހެން ނިހެހިމެނޭ އެކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކައުންސިލުގައި   )ނ(  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި އެހެނިހެްނ ގައިކޮމިޓީތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތު
ކޮމިޓީތަކުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމުގައި އެ ކޮމިޓީތަކާއެކު 

 ކޯޑިނޭޓްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

  ތަމްސީލުކުރާނީ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ނެއްގައިތަކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ކޮިމޓީ އެއްވެސް   )ރ(  

 މުޤައްރިރުގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.

ކޮންމެ މަހަކުވެސް ކޮމިޓީ ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ޖެހިގެން އަންނަ މަހު ބާއްވާ   )ބ(  

 ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޓީއަށް ފަންީނ 

ދު ޝާލަފަޔާ އިރު

 ހޯދުން 

 މިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ ަފްނނީ ލަފަޔާ އިރުޝާދުކޮމިޓީން ކުރާ މަސައްކަތެއްގައި ކޮ    .9

 ހޯދިދާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ 
މުޤައްރިރުގެ 

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކީ، ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހަްއޓައި ހިންގުމުގެ އެންެމ     .10

 ކަން ހިމެނެއެވެ.އޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންމަސް އިސްވެރިޔާއެވެ. އޭނާގެ
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 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި   )ހ(  
ކަންކަން، ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންާނއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުން ލައްވައި ކުރުވުމާއި، ހިންގުމާއި، 

 ހެއްުޓން.ބެލެ ކަންއެކަން

 އް ރާވައި ހިންގުން.ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަ  )ށ(  

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިާއސަތު ބެލެހެއްޓުން.  )ނ(  

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުަމށް އެންގުން.  )ރ(  

 އްކަތް ބެލެހެއްޓުން.ތަކުެގ ރިޕޯޓް ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސަމަސައްކަތްކޮމިޓީން ނިންމާ   )ބ(  

އިބު މުޤައްރިރުގެ ނަ

 ލިއްޔަތުމަސްއޫ
ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި،     .11

ނުވަތަ އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ ެއ މަޤާމު ހުސްެވއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އޭނާެގ 
ޤައްރިރެވެ. މީގެ އިބު މުރާނީ ކޮމިޓީގެ ނައަދާކުތީ ގޮތުން ތައް ވަގު މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

 އިތުރުން، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ވެސް އޭނާ ކުރާންވާނެއެވެ.

މެންބަރުންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު
މެންބަރުްނގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ގެކޮމިޓީ ޕްމަންޓްމީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮ  )ހ(  .12

 ވެ.ނެއެން ިހމެކަންކަ އަންނަނިވި ތެރޭގައި

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަަކށް ހާޒިރުވުން. .1   

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން. . 2   

 ބަލަންޖެހޭ  ،ޒިޔާރަތްކުރުމާއި ތަންތަނަށް ކޮމިޓީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ޒިޔާރަތްކުރަންޖެހޭ . 3   

 .ތައްޔާރުކުރުން ދިރާސާތައް ތަކާއިރިޕޯޓް ޖެހޭތައްޔާުރކުރަން ،ބެލުމާއި ތައްލިޔެކިއުން

 .ސިއްރުކުރުން ،މަޢުލޫމާތު ކަނޑައަޅާ ގޮތުގައި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސިއްރުގެ .4   

 ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް، ކޮމިޓީއަށާއި ކައުންސިލަށް ޚިދުމަތްކުރަންވާނީ،  )ށ(  
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އަދި އޭނާއާ ޙަވާލުކުރެވޭ  ގައެވެ.، އިންޞާފުވެރިކަމާއެކުވަންކަމާއި، ޢަދުލުވެރިކަމާއިމިނި

ކަންކަން ކުރަންވާނީ، ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި، ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި، 

 ޤާނޫނު އަސާސީއަށާއި ޤާނޫނަށް އިޚުލާޞްތެރިކަން އަދާކުރާ ޙާލުގައެވެ.

ބަރުންގެ މެން

 އިސްތިޢުފާ
ަމ، ސަަބބު ބަޔާންކޮްށ ކޮމިޓީެގ ންވެއްޖެނައިސްތިޢުާފ ދޭން ޭބނުކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު   )ހ(  .13

 މުޤައްރިރަށް ލިއުމުން ހުށަހެޅުުމން އިސްތިޢުފާ ދެވުނީއެވެ.

ބަރަކު އިސްތިޢުާފ ދީފިނަމަ، ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިުރ، އެކަން ކައުންސިލުެގ ކޮމިޓީގެ މެން  )ށ(  

ޢަދަދު ބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ މެންދި އެކަމާގުޅިގެން ނެއެވެ. އަރައީސަށް އަންގަންވާ

އުންސިލުގެ ޖަލްސާއަށް ކަ މަށްކޮމިޓީއަށް މެންބަރަކު އިތުރުކުރު ކުރުމަށްޓަކައިހަމަ

 ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ.  

ކައުންސިލުެގ އްެޖނަމަ، ސަަބބު ބަޔާންކޮށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެ  (ނ)  

 ހެޅުމުން އިސްތިޢުފާ ދެވުނީއެވެ.މުން ހުށަރައީސަށް ލިއު

)ަފހެއް(  5 ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ، ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުން ބާއްވާތާ   )ހ(  .14 ޔައުމިއްޔާ 

 .ބަރުްނނަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެންމަްށޓަކައި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމެންޓްކުރު

ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކޮށް، އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި  އްގެ ބައްދަލުވުމެމިޓީގެ ކޮންމެ ކޮ  )ށ(  

 ަޔއުމިއްޔާގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.ބައްދަލުވުމެއްގެ މެންބަރުން އެ 

 )ނ(   

 

ން ލިޔުމުން އެނގެްނ ތަކުން ކަންކަމުަގއި ނިންމާ ނިންުމންތައް ވަކި ދާއިމީ ކޮމިޓީ 
އް ިނންމި ބައްދަލުވުމެއްގައި އި އެނިންމުމެވާނެއެވެ. އަދި އެ ިނންމުންތަކުގައޮންނަން

 ބައިވެރިވި މެންބަރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ދަށް ގަވާއި

 އިޞްލާޙު ގެނައުން

 މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންެވއެވެ.    .15

 ގަވާއިދަށް

 އަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ފާސްކުރާ ގަވާއިދު މި ލުވުމަކުންބައްދަ އުންސިލުގެކަ އަމަލުކުރާނީ، ގަވާއިދަށް މި  )ހ(  .16

 .ފެށިގެްނނެވެ ދުވަހުން

މީޑިއާ "ަޢމަލުކުރަމުންދިޔަ  ޢަމަލުކުރަން ަފާށ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ކުރިން ގަވާއިދަށްމި   )ށ(  
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 އޭޕްރިލް  06ދު" )ގެ ގަވައި( އެމް.އާރ.ޑީ) ކޮމިޓީ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 .ބާޠިލުވީއެވެ (2011

 ވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަުކ، ގަމި     .17 މާނަކުރުން

 "ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނަށެވެ.

 ށެވެ. ވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއަ"ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޯލްޑި
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