
 1622ްއެޕްރިލްްް66،ްބުދަދުވަސްް

ް

 ރިލޭޝަންްކޮެމޓީގެްަޤާވޢިދުްްޕަބްލިކް
 
ހްގެދަށުންްއެކުލަވާލާފައިވާްްގެވަނަްމާއްދ19ްާމިއީްމޯލްޑިވްސްްމީޑިއާްކައުންސިލްގެްގަވާއިދުް  .2 ތަޢާަރފްް

ް ްކޮމެޓީ ްރިލޭޝަން ްސީ.އާރ.ޕީ)ޕަބްލިކް ނޑައަޅާް( ްކަ ްމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ްގޮތާއި ްހިންގާނެ
 .ްްއެވެ"ްގެްގަވާއިދު(ްސީ.އާރ.ޕީް)މީޑިއާްރިލޭޝަންްކޮމެޓީގެް"ްމިްގަވާއިދަށްްކިޔާނީ،.ްޤަވާއިދެވެ

ކޮމެޓީގެް
ްމަސްއޫލިއްޔަތު

ްް.ކޮމެޓީގެްމަސްއޫލިއްޔަތުްތިރީގައިްބަޔާންްކޮށްފައިްއެވަނީއެވެ 2ް

ްމަސައްކަތްތަކުގެްް(ހ) ް ްކުރަންހުރި ްއަހަރެއްގައި ްއެ ްާހސިލުކުރުމަށް ްމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމެޓީގެ
ް.ްރީްވޯކްޕްލޭންްއެކުލަވާލައިްއެްވޯކްޕްލޭންްކައުންސިލުންްފާސްކުރުންމައްޗަށްްއަހަ

ްއޮޅުްންް(ށ) ް ްފަރާތްތަކަށް ްމަސައްކަތްކުރާ ްމީޑިއާގައި ްރައްޔިތުންނާއި ްދައުރު ްކައުންސިލުގެ މީޑިއާ
ްް.ންޖެހޭްަމސައްކަތްތައްްކުރުންފިލުވައިދިނުމަށްޓަކާްކުރަ

ްއެް(ނ) ް ްދައުލަތުގެ ްއެގުޅުންްމީޑިއާކައުންސިލާއި ްޤާއިމުކޮށް ްގުޅުން ްދެމެދު ްމުއައްސަސާތަކާ ކިއެކި
ް.ްހެއްޓުމަށްްމަސައްކަތްްކުރުންދެމެ

ްއެގުޅުންްް(ރ) ް ްޤާއިމުކޮށް ްގުޅުން ްދެމެދު ްފަރާތްތަކާ ްއެކިއެކި ްބޭރުގެ ްރާއްޖޭން މީޑިއާކައުންސިލާއި
ް.ްހެއްޓުމަށްްމަސައްކަތްްކުރުންދެމެ

ްތަކެ (ބ) ް ްޝާއިޢުކުރާ ްލިބޭްމީޑިއާއިން ްމީޑިއާއިން ްއިވޭއަޑުތަކާއި ްމަންޒަރުތަކާއި ްފެންނަ އްޗާއި
ް.ކައުންސިލަށްްހުށަހެޅުމަށްްހިތްވަރުދިނުން،ްމަޢުލޫމާތާްބެހޭޮގތުންްހުށަހަޅާްެއކިއެކިްޝަކުވާތައް

ްއަހަީރްް(ޅ) ް ްމައްޗަށް ްމަސައްކަތްތަކުގެ ްކުރަންހުރި ްޙާސިލުކުރުމަށް ްމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމެޓީގެ
ްވޯކްޕްލޭ ްްއެކުލަވާލާން ްބަޖެޓް ްމައްޗަްށ ްޚަރަދުގެ ްހިނގާނެ ކޮންެމްްތައްޔާރުކޮށްއެކަންކަަމށް

ް.ްންއަހަރެއްގެވެސްްޖުލައިމަހުގެްކުރިންްކައުންސިލަށްްހުށައެޅު

ކޮމެޓީް
އެކުލެވިގެންވާް

ްގޮތްް

3  ް ްމި ްހޮވާ ްތެރެއިން ްމެމްބަރުންގެ ްކައުންސިލްގެ ްހަތް)7ްކޮމެޓީއަކީ ްމައްޗަށްް( ްމެްމބަރުންގެ
ްކޮމެޓީއެކެވެ ްއެކުލެވޭ ްމުގައްރިރަކާއިް. ްކުރެވޭ ްއިންތިހާބު ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ކޮމެޓީގެ

ް.މުގައްރިރުގެްނައިބެއްްހުންނަންްވާނެއެވެ

ްއަގުލަބިއްޔަތެވެ 4ްްކޮމެޓީގެްކޯރަމް ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ ްހިމެނޭ ްްކޮމެޓީގައި ްކޯރަމަކީ ްއެއްވެސްް.ްކޮމެޓީގެ ކޮމެޓީން
ް.ނީްކޮމެޓިގެްކޯރަމްްހަމަވާްބައްދަލުވުމެއްގައެވެކަމެއްްނިންމޭ

ކޮމެޓީގެް
ްބައްދަލުވުންތައް

ްކޮމެޓީ (ހ)5ް ްއަންގާނީ ްބޭއްުވމަށް ްބައްދަލުވުންތައް ްމުގައްރިރެވެްކޮމެޓީގެގެ ްނެތްނަމަ،ް. މުޤައްރިރު
ްނައިބެވެ ްމަސްއޫލި.ްމުޤައްރިރުގެ ްޙާލަތެއްގައި،ްއެ ްނެތް ްނާއިބު ްމުޤައްރިރުގެ އްޔަތުްމުޤައްރިރާއި

ް.އަދާކުރާނީްކައުންސިލުގެްރައީސެވެ
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ްމުޤައްރިރެވެްް(ށ)ްް ްބަލަހައްޓާނީ ްރިާޔސަތު ްބައްދަލުވުންތަކުގެ ްކޮމެޓީގެ ްހާޒިރުް. ްމުޤައްރިރަށް އަދި
ްމުޤައްރިެރވެ ްނާއިބު ްބަލަހައްޓާީނ ްރިޔާސަތު ްބައްދަލުވުމެއްގެ ްނުވެވޭ ްނާއިުބް. ްމުޤައްރިރާއި އަދި

ބައްދަލުވުންތަކުގެްރިޔާސަތުްބަލަހައްާޓނީްއެބައްދަލުވުމަކަށްްހާޒިރުީވްްމުޤައްރިރަށްްހާޒިރުްނުވެވޭ
ްމެމްބަރެކެވެ ްފާސްކުރާ ްއަޣުލަބިއްޔަތުން ްބަލަހައްާޓެންް.މެމްބަރުންގެ ްރިއާސަތު ްގޮތުން މި

ް ްވަުގތުގެ ްހަމަޖެިހފައިވާ ްފެށުމަށް ްބައްަދލުވުމެްއ ްއެ ްހަމަވުުމނ25ްްްމެންބަރަކު، މިނެޓް
ނޑައަޅަންވާނެއެ ް.ްވެކަ

ްތަނާިއްް(ނ)ްް ްބާއްވާނޭ ްބައްދަލުވުންތައް ްކޮމެޓީގެ ްނުވާނަމަ ްނިްނމާފައި ްކޮމެޓީން ްގޮތަކަށް އެހެން
ްލިބޭް ްބާރު ްޤަވައިދުން ްމި ްބެލެހެއްޓުމަށް ްވަގުތަކު ްއެ ްރިޔާސަތު ްކޮމެޓީގެ ނޑައަޅާނީ ްކަ ވަގުތެއް

ް.ފަރާތެކެވެ

ްކޮމެޓީއަކު (ރ)ްް ްއެއްވެސް ްއެހެން ްހިމެނޭ ްނިންކައުންސިލުގައި ްނިންމާފައިވާ ްނުވަތަްން ްގުޅިގެން މުމަކާ
ްބާއްަވންޖެޭހްކުރަމުން ްދިނުމަށްޓަކާ ްއެއްބާރުުލން ްދޭންޖެހޭ ްކޮމެޓީން ްގުޅިގެން ްކަމަކާ ގެންދާ

ް.ބައްދަލުވުމެއްްއެކަމެއްގެްވަގުތުގައިްވީްއެންމެްއަވަހަކަށްްބާއްވަްންޖެހޭނެއެވެ

ްކަންކަންް ކޮމެޓީގެ
ްނިންމުންް

ްކަން (ހ)6ް ްނިންޭމޯތްކޮމެޓީން ްކަމެއް ްއެ ްއިއްިތފާޤުން ްމެމްބަރުންގެ ްކޮމިޓީގެ ްނިންމުމުގަިއ ކަން
ްމަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ ްއެް. ްކޮމިޓީގެ ްނިންމާނީ ްއެކަމެއް ްޙާލަތްތަކުގައި ްނުލިބޭ އިއްތިފާޤު

ް.ބައްދަލުވުމަކަށްްހާޒިރުވެްވޯޓުގަިއްބައިވެރިވިްމެމްބަރުންގެްއަޣްލަިބއްޔަތުންނެވެ

ްއެކަމެްއްް(ށ)ްް ްކަންަކން ްއެހެނިހެން ްފިޔަވައި ްކަންކަން ްއިދާރީ ްެތރެއިން ްަކންކަމުގެ ކޮމެޓީއިންްނިންމާ
ްހުަށހަޅަްނޖެހޭނެއެވެ ްކައުންސިލަށް ްލަްސނުކޮށް ްތަްފޞީލު ްގޮތުގެ ްނިމުނު ްކޮމެީޓންް. ްގޮތުން މި

ްރަ ްތަފާތު ްއެކަމަކާމެދު ްހުށައަޅާއިުރ ްކައުންސިލަށް ްރިޕޯޓް ްގޮތުެގ ްނިންމި ޢުުޔްކަމެއް
ް.ފާލުކުރާމެންބަރުންގެްރަޢުޔުްއެގެންްއޮންނަންްވާނެއެވެ

ްއަތްއުފުލައިގެްނނެވެް(ނ)ްް ްވޯޓްލާނީ ްނިންމުމުގައި ްކަންކަން ްކޮމެޓީން ްމަތިން ްއުސޫލުގެ ް.އާންމު
ް.ްނަމަވެސްްކޮމެޓީންްނިންމައިފިްާހލަތެއްގައިްސިއްރުްވޯޓަކުންްކަންކަންްނިންމިދާނެއެވެ

ކޮމެޓީގެް
އްްމަސައްކަތްތަ
ކުރިއަށްް
ްގެންދިއުންް

ްްފުރިހަމަަޔްށް (ހ)7ް ްޤަވާއިދަްށ ްޤާޫނނާއި، ްކައުންސިލްގެ ްކުރިއަށްެގންދިއުމުގައި ްހަރަކާތްތައް ކޮމެޓީގެ
އަިދ،ްކޮމެީޓްތަމްސީލުކުރުމުގައި،ްކައުންސިްލްމެންބަރެއްގެްހައިސިއްޔަތުްން.ްތަބާވާންްެޖހޭނެއެވެ

ނ ްް.ޑުތައްްހިފަހަށްަޓންްޖެޭހނެއެވެހިފަހައްޓަންޖެހޭްހަަމތަކާްސުލޫކީްމިންގަ

ްމަސައްކަތްތަކުގެްް(ށ)ްް ްކުރަންހުރި ްއަހަރެއްގައި ްއެ ްގެންދިއުމުގައި ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތްތައް ކޮމެޓީގެ
ް.މައްޗަށްްްއެކުލަވާލާްކައުންސިލުންްފާސްކުރާްވޯކްޕްލޭނަށްްރިޢާއަތްްކުރަންޖެހޭނެއެވެ

ްފަް(ނ)ްް ްެއކި ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްރަސްމީްރާއްޖެއާއި ްއެހެނިހެންވެސް ްސިީޓއާއި ްފޮނުވާ ރާތްތަކަށް
ރައީސާއިްނާއިުބް.ްލިއެކިއުންތަކުގައިްސޮއިކުރާނީްކައުންސިލްގެްރައީސްްނުވަތަްނައިބުރައީސްއެވެ

ް.ރައީސްްނެތްްހާލަތެއްގައިްއެްވަގުތަކުްކައުންސިލްްހިންގުމާްހަވަލުވެްހުރިްމީހެކެވެ

ް.އްްކުރިއަށްްގެންދިއުމުގެްޒިންމާދާރުްފަރާތަކީްކޮމެޓީގެްމުޤައްރިރެވެކޮމެޓީގެްޢަމަލީްމަސައްކަތްތަ (ރ)ްް
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ްކޮމެޓީތަކުެގްް(ބ)ްް ްއެހެނިހެން ްކައުންސިލުގައިްހިމެނޭ ްގެންދިއުމުގައި ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތްތައް ކޮމެޓީގެ
ްކުރަ ްކޮމެޓީތަުކން ްއެެހނިހެން ްކަންތައްތަކާއި ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްގޮތުގައި މުްންމަސްއޫލިއްޔަތުގެ

ް.ނެއެވެވާޓީތަކާއެކުްކޯޑިނޭޓްްކުރަންގެންދާްމަސައްކަތްތަކާްގުޅޭްކަންކަންްކުރުމުގައިްއެްކޮމެ

ްފާސްކުރެވިގެްންް(ޅ)ްް ްކޮމެޓީން ްތަމްސީލުކުރާނީ ްތަނެއްގައި ްއެއްވެސް ްކޮމެޓީ ްމެމްބަރުން ްގެ ކޮމެޓީ
ް.ްނުވަތަްކޮމެޓީގެްމުގައްރިރުގެްލަފާގެމަތިންނެވެ

ް (ކ)ްް ްއުފައްާދްކޮމެޓީގެ ްސަބްކޮމެޓީ ްކޮމެޓީތެރެއިން ްކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކާ ްހަލުއިކޮށް މަސައްކަތްތައް
ްހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ ްމަސައްކަތް ްއެކޮމެޓީތަކާ ްމުގައްރިރާއިް. ްސަބުކޮމެޓީގެ ްއުފަްއދާ މިގޮތުން

ް.ސީްއިންނެވެ.އާރ.ނައިބުްމުގައްރިރުްއައްޔަންކުރާނީްޕީ

ްް(އ)ްް ްމައުލޫމާުތ ްގޮތުގެ ްިހނގައިދިއަ ްކޮމެޓީ ްމަހަކުވެސް ްމަހުކޮންމެ ްބާއްވާްްޖެހިގެންއަންަނ
ް.ހުށައަޅަންވާނެއެވެޖަލްސާއަށްްފުރަތަމަްްކައުންސިލްގެ

ްފަންނީް ކޮމެޓީއަށް
ްއި ރުޝާުދްލަފަޔާ

ްހޯދުންް

ްް.ފަންނީްަލފަޔާްއިރުޝާދުްހޯދިދާނެއެވެކައުންސިލުންްަކނޑައަޅާގޮތެއްގެމަތިންްބޭނުންވެއްޖެނަމަް 8ް

ްކޮމެޓީތަކުގެްް(ހ)ް.9ްޔައުމިއްޔާ ްސަބް ްއުފައްދާ ްކޮމެޓީން ްއާއި ްޔައުމިއްޔާ ްބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޮމެޓީގެ
ް ްބާއްވާތާ ްބައްދަލުވުން ްއެ ްޔައުމިއްޔާތައް ްތެރޭގ5ްަބައްދަލުވުންތަކުގެ އި،ްދުވަސް
ް.ކޮމެންޓްކުރުމަށްޓަކައިްކޮމިޓީގެްުހރިހާްމެމްބަރުންނަށްްފޮނުަވންވާެނއެވެ

ކޮމެޓީގެްބައްދަލުވުންތަކުގެްޔައުމިއްޔާްތައްޔާރުކޮށް،ްއޭގައިްއެބައްދަލުވުމަށްްހާޒިރުވިްމެންބަރުްންް(ށ)ްް
ްސޮއިކުރަންވާނެއެވެ ްނި. ްކަންކަމުގައި ްކޮމެޓީތަކުން ްދާއިމީ ްއެކު، ްއެއާ ްހަމަ ންމާްއަދި

ްއޮންނަންވާނެއެވެ ްއެނގެން ްލިޔުމުްނ ްވަކިން ްނިންމުންތައް ްެއް. ްނިންމުންތަކުގައި ްއެ އަދި
ް.ނިންމުމެއްްނިންމިްބައްދަލުވުމެްއގައިްބައިވެރިވިްމެންބަރުންްސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

ޤަވާއިދަށްް
އިސްލާހުް
ްގެނައުންް

ް.ްކައުްނސިލަށްވެސްްލިބިގެންވެއެވެްމިްގަވާއިދަށްްއިސްލާހުްގެނައުމުގެބާރުްކޮމެޓީގެްއިތުރުންްް.26

ގަވާއިދަށްް
އަމަލުކުރަންް

ްފެށުންް

ް.މިްގަވާއިދަށްްއަމަލުކުރަންްފަށާީންކައުންސިލުންްމިގަވާއިދުްފާސްކުރުމުންނެވެްް.22
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