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އެތިކްސް އެންޑް ލީގލް ކޮމިޓީގެ ގވއިދު

ފ
ތޢރ ް

މިއީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއ ކއުންސިލްގެ ގވއިދުގެ  19ވނ މއްދގެ (ހ) ގެދށުން

.1

އެކުލވލފއިވ ،އެތިކްސް އެންޑް ލީގލް ކޮމެޓީ ހިންގނެ ގޮތއި މސްއޫލިއްޔތުތއް ކ ނޑއޅ
ގވއިދެވެ .މިގވއިދށް ކިޔނީ" ،މޯލްޑިވްސް މީޑިއ ކއުންސިލުގެ އެތިކްސް އެންޑް ލީގލް
ކޮމިޓީގެ ގވއިދު" އެވެ.
ކޮމެޓީގެ
މސްއޫލިއްޔތު

ކޮމެޓީގެ މސްއޫލިއްޔތު ތިރީގއި ބޔންކުރެވިފއި އެވނީއެވެ.

.1
(ހ)

ގ
މީޑިއގެ މިނިވންކމއި ޚިޔލުފޅުކުރުމުގެ މިނިވންކމއި މޢުލޫމތު ހޯދ ބލއިގތުމު ެ
ށ ހުށހޅއިގެން ހއްލުކުރުން.
މިނިވންކމށް ހުރސްއެޅޭގޮތށް ކުރކންކން ކމބެހޭ އިދރތކ ް

(ށ)

މޢުލޫމތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މިނިވންކމށއި ރއްޔިތުންނށް ކންކން އެނގުމުގެ މިނިވންކމށް
ށ
ހުރސްއެޅޭ ކންކމކީ ކޮބއިތޯ ބލއި އެކންކން ދިރސކޮށް ކމބެހޭ އިދރތއް މެދުވެރިކޮ ް
އެކންކން އިސްލޙުކުރުން.

(ނ) މީޑިއގއި ޙރކތްތެރިވ ފރތްތކުން ތބވންޖެހޭ ހމތކއި އޚުލޤީ ސުލޫކީ މިންގ ނޑުތއް
އެކށއޅއި މީޑިއގެ ފެންވރު ދެމެހެއްޓުމއި މީޑިއތކުން އެކުލވލ އޚްލޤީ މިންގ ނޑުތއް
ދިރސކުރުން.
(ރ)

މޯލްޑިވްސް

މީޑިއ

ކއުންސިލްގެ

ޤނޫނު

ދިރސކޮށް

އެގނޫނށް

ގެންނން

ފެންނ

އުނިއިތުރުތކއި އިޞްލޙުތއް ކއުންސިލށް ހުށއެޅުން.
(ބ)

ށ
ހ އިޞްލޙުތއް ކއުންސިލ ް
ގންނންޖެ ޭ
"މޯލްޑިވްސް މީޑިއ ކއުންސިލްގެ ޤވއިދު" އށް ެ
ހުށއެޅުން.

(ޅ)

މޯލްޑިވްސް މީޑިއ ކއުންސިލުން ހދފއިވ "ދިވެހި މީޑިއގެ ހމތކއި އޚްލޤީ މިންގ ނޑު"
އށް ގެންނންޖެހޭ އިޞްލޙުތއް ކއުންސިލށް ހުށއެޅުން.

(ކ )

ދިވެހި ރއްޖޭގއި އމލުކުރމުންދ ޤނޫނުތކއި ޤވއިދުތކުގއިހުރި ،މީޑިއގެ މިނިވންކމށް
ޢދުތއް ދިރސކޮށް ފހގކުރެވޭ
އުނިކން އންނ ކންކން ބެލުމށްޓކއި އެ ޤނޫނުތކއި ޤވ ި
ނ.
ކންކން ކއުންސިލށް ހުށއެޅު ް

(އ )
ކޮމެޓީ
އެކުލެވިގެންވ

3

މީޑިއ ކއުންސިލުން ހވލުކުރ ކންކން ކުރުން.
ވ
މިކޮމެޓީއކީ ކއުންސިލްގެ މެމްބރުންގެ ތެރެއިން ހޮވ ( 7ހތް) މެމްބރުންގެ މއްޗށް އެކުލެ ޭ
ކޮމެޓީއެކެވެ .ކޮމެޓީގެ މެންބރުންގެ ތެރެއިން އިންތިހބު ކުރެވޭ މުގއްރިރކއި މުގއްރިރުގެ
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ތ
ގޮ ް

ނއިބެއް ހުންނން ވނެއެވެ.

ކޮމެޓީގެ ކޯރމް

4

ކޮމެޓީގެ

5

ކޮމެޓީގެ ކޯރމކީ

ކޮމެޓީގއި ހިމެނޭ ޖުމްލ މެންބރުންގެ އގުލބިއްޔތެވެ .ކޮމެޓީން އެއްވެސް

ކމެއް ނިންމޭނީ ކޮމެޓިގެ ކޯރމް ހމވ ބއްދލުވުމެއްގއެވެ.
ބއްދލުވުންތއް

(ހ)

ކޮމެޓީގެ ބއްދލުވުންތއް ބޭއްވުމށް އންގނީ ކޮމެޓީގެ މުގއްރިރެވެ .މުޤއްރިރު ނެތްނމ،
ތ ޙލތެއްގއި ،އެމސްއޫލިއްޔތު
މުޤއްރިރުގެ ނއިބެވެ .މުޤއްރިރއި މުޤއްރިރުގެ ނއިބު ނެ ް
އދކުރނީ ކއުންސިލުގެ ރއީސެވެ.

(ށ)

ވ .އދި މުޤއްރިރށް ހޒިރު
ކޮމެޓީގެ ބއްދލުވުންތކުގެ ރިޔސތު ބލހއްޓނީ މުޤއްރިރެ ެ
ބ
ރވެ .އދި މުޤއްރިރއި ނއި ު
ނ ނއިބު މުޤއްރި ެ
ނުވެވޭ ބއްދލުވުމެއްގެ ރިޔސތު ބލހއްޓ ީ
ވ
މުޤއްރިރށް ހޒިރު ނުވެވޭ ބއްދލުވުންތކުގެ ރިޔސތު ބލހއްޓނީ އެބއްދލުވުމކށް ހޒިރު ީ
މެމްބރުންގެ

އޣުލބިއްޔތުން

މެންބރކު،

އެބއްދލުވުމެއް

ފސްކުރ
ފެށުމށް

މެމްބރެކެވެ.
ހމޖެހިފއިވ

މިގޮތުން
ތގެ
ވގު ު

ރިއސތު
15

ނ
ބލހއްޓ ެ
ނ
ހމވުމު ް

މިނެޓް

ކ ނޑއޅންވނެއެވެ.
އ
(ނ) އެހެންގޮތކށް ކޮމެޓީން ނިންމފއި ނުވނމ ކޮމެޓީގެ ބއްދލުވުންތއް ބއްވނޭ ތނއި ވގުތެ ް
އދުން ބރުލިބޭ ފރތެކެވެ.
ކ ނޑއޅނީ ކޮމެޓީގެ ރިޔސތު އެވގުތކު ބެލެހެއްޓުމށް މިޤވ ި
(ރ)

ކއުންސިލުގއި ހިމެނޭ އެހެން އެއްވެސް ކޮމެޓީއކުން ނިންމފއިވ ނިންމުމކ ގުޅިގެން ނުވތ
ހ
ލން ދިނުމށްޓކ ބއްވންޖެ ޭ
ކުރމުންގެންދ ކމކ ގުޅިގެން ކޮމެޓީން ދޭންޖެހޭ އެއްބރު ު
ނ ޖެހޭނެއެވެ.
ބއްދލުވުމެއް އެކމެއްގެ ވގުތުގއި ވީ އެންމެ އވހކށް ބއްވ ް

ކޮމެޓީގެ ކންކން
ނިންމުން

6

(ހ)

ތ
ކޮމެޓީން ކންކން ނިންމުމުގއި ކޮމިޓީގެ މެމްބރުންގެ އިއްތިފޤުން އެކމެއް ނިންމޭ ޯ
މސއްކތްކުރންވނެއެވެ.

އިއްތިފޤު

ލބޭ
ނު ި

ޙލތްތކުގއި

އެކމެއް

ނިންމނީ

ގ
ޓ ެ
ކޮމި ީ

އެބއްދލުވުމކށް ހޒިރުވެ ވޯޓުގއި ބއިވެރިވި މެމްބރުންގެ އޣްލބިއްޔތުންނެވެ.
(ށ)

އ
ތރެއިން އިދރީ ކންކން ފިޔވއި އެހެނިހެން ކންކން އެކމެ ް
ކޮމެޓީއިން ނިންމ ކންކމުގެ ެ
އ
ޓން ކމެ ް
ނއެވެ .މިގޮތުން ކޮމެ ީ
ކށް ކއުންސިލށް ހުށހޅންޖެހޭ ެ
ނިމުނުގޮތުގެ ތފްޞީލު ލސްނު ޮ
ށ ހުށއޅއިރު އެކމކމެދު ތފތު ރޢުޔު ފޅުކުރ މެންބރުންގެ
ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ކއުންސިލ ް
ރޢުޔު އެގެން އޮންނން ވނެއެވެ.

ނ އތްއުފުލއިގެންނެވެ .ނމވެސް
އ ވޯޓްލ ީ
ޓން ކންކން ނިންމުމުގ ި
(ނ) އންމު އުސޫލުގެމތިން ކޮމެ ީ
ކޮމެޓީން ނިންމއިފި ހލތެއްގއި ސިއްރު ވޯޓކުން ކންކން ނިންމިދނެއެވެ.
ކޮމެޓީގެ
މސއްކތްތއް
ކުރިއށް
ގެންދިއުން

7

(ހ)

ށ
ގންދިއުމުގއި ކއުންސިލްގެ ޤނޫނއި ،ޤވއިދ ް
ކޮމެޓީގެ ހރކތްތއް ކުރިއށް ެ

ށ
ފުރިހމޔ ް

ނ
ލ މެންބރެއްގެ ހއިސިއްޔތު ް
ޓ ތމްސީލުކުރުމުގއި ،ކއުންސި ް
ޖހޭނެއެވެ .އދި ،ކޮމެ ީ
ތބވން ެ
ހނެއެވެ.
ހިފހއްޓންޖެހޭ ހމތކ ސުލޫކީ މިންގ ނޑުތއް ހިފހށްޓން ޖެ ޭ
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(ށ)

ކޮމެޓީގެ މސއްކތްތއް ކުރިއށް ގެންދިއުމުގއި އެއހރެއްގއި ކުރންހުރި މސއްކތްތކުގެ
މއްޗށް އެކުލވލ ކއުންސިލުން ފސްކުރ ވކްޕްލޭނށް ރިޢއތް ކުރންޖެހޭނެއެވެ.

އ
(ނ) ކޮމެޓީގެ މސއްކތްތކުގެ ތެރެއިން ބއިނލްއޤްވމީ އެކި ފރތްތކށް ފޮނުވ ސިޓީއ ި
އެހެނިހެންވެސް

ރސްމީ

އކިއުންތކުގއި
ލި ެ

ސޮއިކުރނީ

ކއުންސިލްގެ

ރއީސް

ނުވތ

ނއިބުރއީސްއެވެ .ރއީސއި ނއިބު ރއީސް ނެތް ހލތެއްގއި އެވގުތކު ކއުންސިލް ހިންގުމ
ހވލުވެހުރި މީހެކެވެ.
(ރ)

ކޮމެޓީގެ ޢމލީ މސއްކތްތއް ކުރިއށް ގެންދިއުމުގެ ޒިންމދރު ފރތކީ ކޮމެޓީގެ މުޤއްރިރެވެ.

(ބ)

ގ
ކޮމެޓީގެ މސއްކތްތއް ކުރިއށް ގެންދިއުމުގއި ކއުންސިލުގއި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ކޮމެޓީތކު ެ
ނ
ކން ކުރމު ް
ހނިހެން ކޮމެޓީތ ު
މސްއޫލިއްޔތުގެ ގޮތުގއި ބޔންކޮށްފއިވ ކންތއްތކއި އެ ެ
ގެންދ މސއްކތްތކ ގުޅޭ ކންކން ކުރުމުގއި އެކޮމެޓީތކއެކު ކޯޑިނޭޓްކުރން ޖެހޭނެއެވެ.

(ޅ)

ނ
އއްވެސް ތނެއްގއި ތމްސީލުކުރނީ ކޮމެޓީން ފސްކުރެވިގެ ް
ކޮމެޓީގެ މެމްބރުން ކޮމެޓީ ެ
ނުވތ ކޮމެޓީގެ މުގއްރިރުގެ ލފގެމތިންނެވެ.

(ކ )

މޓީތެރެއިން ސބްކޮމެޓީ އުފއްދ
ކށް ކުރިއށް ގެންދިއުމށްޓކ ކޮ ެ
ކޮމެޓީގެ މސއްކތްތއް ހލުއި ޮ
އެކޮމެޓީތކ މސއްކތް ހވލުކުރެވިދނެއެވެ .މިގޮތުން އުފއްދ ސބުކޮމެޓީގެ މުގއްރިރއި
ނއިބު މުގއްރިރު އއްޔންކުރނީ ސބްކޮމިޓީންނެވެ.

(އ )

ތ ޖެހިގެންއންނ މހު ބއްވ
ކޮންމެ މހކުވެސް ކޮމެޓީ ހިނގއިދިއ ގޮތުގެ މއުލޫމ ު
ކއުންސިލްގެ ފުރތމ ޖލްސއށް ހުށއޅންވނެއެވެ.

(ވ)

ކއުންސިލުގއި ހިމެނޭ އެހެން އެއްވެސް ކޮމެޓީއކުން ނިންމފއިވ ނިންމުމކ ގުޅިގެން ނުވތ
އެ

ކޮމެޓީއެއްގެ

ޒިންމގެ

ގޮތުގއި

ބޔންކޮށްފއިވ

ކމކގުޅިގެން

ކޮމެޓީން

ހ
ދޭންޖެ ޭ

އެއްބރުލުން ދިނުން.
(މ)

ތ ޖެހިގެންއންނ މހު ބއްވ
ކޮންމެ މހކުވެސް ކޮމެޓީ ހިނގއިދިއ ގޮތުގެ މއުލޫމ ު
ކއުންސިލްގެ ފުރތމ ޖލްސއށް ހުށއޅންވނެއެވެ.

ކޮމެޓީއށް ފންނީ
ދ
ލފޔ އިރުޝ ު

ބޭނުންވެއްޖެނމ ކއުންސިލުން ކ ނޑއޅގޮތެއްގެމތިން ފންނީ ލފޔ އިރުޝދު ހޯދިދނެއެވެ.

8

ހޯދުން
ޔއުމިއްޔ

.9

(ހ)

ކޮމެޓީގެ

ބއްދލުވުންތކުގެ

ބއްދލުވުންތކުގެ

ޔއުމިއްޔއއި

ޔއުމިއްޔތއް

ކޮމެޓީން

އެބއްދލުވުން

އުފއްދ
ބއްވތ

ސބް
5

ގ
ކޮމެޓީތކު ެ
ދުވސްތެރޭގއި،

ނއެވެ.
ހރިހ މެމްބރުންނށް ފޮނުވންވ ެ
ކޮމެންޓްކުރުމށްޓކއި ކޮމިޓީގެ ު
(ށ)

ނ
ކޮމެޓީގެ ބއްދލުވުންތކުގެ ޔއުމިއްޔ ތއްޔރުކޮށް ،އޭގއި އެބއްދލުވުމށް ހޒިރުވި މެންބރު ް
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އ
ސޮއިކުރންވނެއެވެ .އދި ހމ އެއއެކު ،ދއިމީ ކޮމެޓީތކުން ކންކމުގއި ނިންމ ނިންމުންތ ް
މ
މންތކުގއި އެނިންމުމެއް ނިން ި
ވކިން ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނންވނެއެވެ .އދި އެނިން ު
ބއްދލުވުމެއްގއި ބއިވެރިވި މެންބރުން ސޮއިކުރންވނެއެވެ.
ޤވއިދށް
އިސްލހު

.11

މިގވއިދށް އިސްލހު ގެނއުމުގެބރު ކއުންސިލށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ގެނއުން
ގވއިދށް
އމލުކުރން
ނ
ފެށު ް

.11

މިގވއިދށް އމލުކުރން ފށނީ ކއުންސިލުން މިގވއިދު ފސްކުރުމުންނެވެ.

