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ވަަނ ދުވަހު އޮތް  27ވަަނ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ  2008
ޖަލްސާިއްނ އަށްަވަނ ަވނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ަދއުރުގެ  2008ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ 

ަވަނ  92ޤާނޫނުއަސާސީގެ " ބިލްމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައްުނސިލުގެ  " ،ފާސްކުރެއްވި
ީވ .) ހ1429 ޛުލްޤަޢިދާ 06( 2008ނެޮވމްބަރ  04މާއްާދގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން 

ުދވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުުމން، މިބިލް ާޤނޫނަށްވެ މިއަުދ އަންގާރަ 
 .ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ

  



  

  15/2008 :ނަންަބރު ޤާނޫނު

  
  ޤާނޫނު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 

  
ގެ ނަމުގައި ކައުންސިލެއް  ]މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސުިލ[ ،މިއީ )ހ(  .1  ތަޢާރުާފއި ނަން 

 ،އެ ކައުންސިލުގެ މަޤްޞަދުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،އުފައްދައި
ޫސލުތައް ބަޔްާނ ކުރުމުގެ އެ ކަންކަމާގުޅޭ  އު ،ބާރުތައް އެކަށައަޅައި

  .ޤާނޫނެވެ
  

 .އެވެ ]މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު[ ،ޤާނޫނަށް ިކޔާނީ މި )ށ(    
  

  -:ކައުންސިލުގެ މައިަގނޑު މަްޤޞަދުތަކަކީ  .2 ކައުންސިުލގެ ަމްޤޞަުދތައް 
  

މިނިަވންކަަމްށ  އެ ،މީޑިއާގެ މިިނވަންކަން ރާއްޖޭގައި ެދމެހެއްޓުމާއި )ހ(  
  .ކަން އަންނަ ކަންކަން ަބލައި ފިޔަވަޅުއެޅުންއުނި

  

 ،މީޑިއާގައި ަމސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ ހަމަތަކާއި  )ށ(    
ނޑުތައް އެކަށައެޅުން   .އެފަރާތްތަކުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ

  

މީޑިއާގައި ަމސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ދާއިރާތަކުން  )ނ(    
ނުޑެގ މަސައްކަތްކުރަ  ނީ ޒިންާމާދރު ގޮތެއްގައި އަޚްލާޤީ މިންގަ

  .ތެރޭގައިކަން ކަށަވަރުކުރުން
  

މި ޤާޫނުނެގ ދަުށްނ  ،މި ޤާނޫނުގަިއ ހިމެނިެގނާްވ އުސޫލުތަކާއި  )ރ(    
އަޚްލާޤީ މިނަްގނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ހިނގާ  ،އެކަށައަޅާ ހަމަތަކާއި

  .ވަޅުއެޅުންކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައި ފިޔަ
  

. ވަކި ސިއްކައެއް އޮންަނ މިނަިވން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ ،ކައުންސިލަކީ  .3  ޤާނޫނީ ހައިސިްއަޔތު
އެ ކައުންސިލުގެ އަމިއްލަ ަނމުގައި ދަޢުާވ ކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރާއި 
އަމިއްލަ ަނުމގައި މުޢާމަާލތު ކުރުމުެގ ބާރުވެސް ެއ ކައުންސިލަށް 

  .ވެ ލިބިގެންވެއެ
  

ކައުންސިުލ  
  އެކުލެިވގެްނާވގޮތް 

. މެންަބރުންގެ މައްަޗށެވެ) ަފނަރަ( 15ކައުންސިލު އެކުލެވިގެންާވީނ   .4
) އަށެއް( 8މެްނބަރުން ބެހިގެންދާނީ މީޑިއާގެ ) ފަނަރަ( 15މި 

  .މެންބަރުންގެ މައްަޗށެވެ) ހަތެއް( 7ޢާންމުންގެ  ،މެންބަރުންނާއި
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ްނ ކައުންސިުލގެ މެންބަރު
  ހޮުވން 

ކައުންސިލުގެ ަވަނ މާއާްދގައިާވ ގޮތުގެމަީތްނ  4މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .5

މިނިސްޓްީރގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ  ،މެންބަުރން ހަމަޖައްސާނީ

ޫނސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރްުނގެ މަސްއޫލު ފަރާތްތަކުގެ މެުދަގިއ 
އްަނަނިނިވ  މިނިސްޓްރީްނ ބާއްވާ ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓުލައިގެން

  .ގޮތުގެމަީތނެްނވެ 
  

  .މީހުން ) އަށެއް( 8މީޑިއާގެ ތެރެއިން އެންމެ ގަިނ ވޯޓު ލިބޭ   .1      
  

މިނިސްޓްރީން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން ކުރިމަތިލާ މީހުންެގ   .2      
މީހުންކުރެ ) ސާދަ( 14ިމނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާ  ،ތެރެއިން

  .މީހުން) ހަތެއް( 7އެންމެ ިގނަ ޯވޓު ލިބުނު 
  

 ،ގައި ބަޔާންކުރާ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެޭވނީ ) ހ(މި މާއްދާެގ  )ށ(    
މިނިސްޓްރީގަިއ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންެގ 
މަސްއޫލު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއްިނ ކޮނެްމ ފަރާތެއް ތަމްސީލްކުރާ 

  .އެކަކަށެވެ
  

ގޮތުގެމަތީން ކައްުނސިލަށް މެންބަރްުނ ވަނަ މާްއދާގައިވާ  5މި ޤާނޫނުގެ   .6  ކައުންސިުލ އުެފުދން 
ިމ ޤާނޫނުެގ މަޤްޞަދަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިުލ  ،ހޮވުމުން

  .އުފެދުނީއެވެ 
  

  .ތިރީގައިވާ ސިފަތައް ހުންނަން ާވނެެއވެ ،ކައުންސިލުގެ މެންބަުރންގައި  .7  މެންބަުރްނގެ ސިަފތައް 
  .ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން  )ހ(    

  

  .އަހަރު ފުރިފައިވުން) އަށާރަ( 18އުމުރުން  )ށ(    
  

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަްނ  )ނ(     އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަ
  .ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން 

  

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ީމހަކު ކަމުގައި  )ރ(    
  .ނުުވން

  

ކުޑަކުދީންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ  )ބ(    
  .މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން 

  

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރަޭގއި ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރިކްަނ  )ދޭއް( 2ވޭތުވެދިޔަ  )ޅ(    
  .ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން 

  

ށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ޚިޔާނާތުގެ ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ ކު )ކ(    
  .ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން 
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ައބުރުވެރި އަޚްލާޤު ރަނގަުޅ  ،މުޖްތަމަޢު ޤޫަބލުކުރާ މިންަގނޑުތަކުން )އ(    
  .މީހެއް ކަމުގައިވުން

  

ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޫނސް މަޖައްލާއެއްގަިއ ) ބާރަ( 12ފާއިތުވެދިޔަ  )ވ(    
ޗަކާބެހޭގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ކުށެއް ސާބިތުވެފައިާވ އެމީހަކު ލިޔުނު އެއް
  .މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން 

  

 ،އެ މަޤާމުގައި ދެމިހްުނނާނީ  ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކަށް ހަމަޖެހޭ މީހަކު   .8  މެންބަުރްނގެ މުއްދަތު 
ައިދ އެއްވެސް މީހަކަށް ކައުންސިލުގެ . އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ) ދޭއް( 2

  .ދަުއރު އަދައެއް ުނކުރެވޭނެއެވެ) ދޭއް( 2ކަމުަގިއ ވިދިިވދިގެން މެންބަރު
  

ނުޑ  ކައުންސިުލގެ މަިއގަ
  މަސައްކަތް 

މީޑިއާގެ މިިނަވންކަން ޤޫާނުނ ތަންޭދ  ،ކައުންސިލުގެ މައިަގނޑު ަމސައްކަތަކީ  .9
. ގޮތުގެމަތީން ވީހާވެސް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އެކަށައަޅައި އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުމެވެ 

އަދި . ދި ޒިންާމާދރު ގޮތެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީޑިާއއެއް ޤާއިމުކޮށްދުިނމެވެއަ
ހަމައެހެންމެ މީޑިއާގައި ިދވެހި މުޖްތަަމޢު ޤަބޫލުކުރާ އެނެްމމަތީ އަޚްލާީޤ 

  .މިންގަޑުތަކެއް ހިފަހައްޓާ މީޑިއާއެއް ރާއްޖޭަގއި ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓެުމވެ
  

ކައުންސިުލގެ 
  މަސްއޫިލއްަޔތުަތއް 

  .ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީއެވެ     .10
  

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ޤާނޫނުން ލިބޭިދ  )ހ(  
އެކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން  ،މިނިވަންަކްނ ދިރުވައި އާލާކުރުމަށާއި

  .ޢާންމުހޭލުންތިެރކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
  

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ިމނަިވންަކމާއި މަޢުލޫާމތު ހޯދާ ބަލައިގަތުމުެގ  )ށ(    
މިނިވަންކަމަްށ ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ސަރުކާރުންނާއި މީޑިއާ އާިއ 
އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ކުރާކަންކަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް 

  .ހުށަހަޅައިގެން ޙައްލުކުރުން
  

ރައްޔިތުންނަްށ  ،ށްދިުނމުގެ ިމނިވަންކަމަށާއިޢާންމުކޮށް މަުޢލޫމާތު ފޯރުކޮ )ނ(    
ނުވަތަ  ،ކަންކަން އެނގުމުެގ މިނަިވްނކަމަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ސިޔާސީ

ުނވަތަ ވިޔަފާރީގެ ނުވަަތ އިޤްތިޞާދީގޮތުން އެޭޅ  ،ޤާނޫނީ
ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެ ކަންކްަނ ދިރާސާކޮށް ސަރުކާރުގެ 

  .ރިޮކށް އެ ަކންކަން އިސްލާޙުކުރުންކަމާބެހޭ އިދާާރތައް މެދުވެ
  

އަޚްލާޤީ  ،މީޑިއާގައި ޙަަރކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތަކާއި )ރ(    
ނޑުތައް އެކަށައަޅައި މީޑިއާގެ ފެންވަުރ މަތިކޮށް ހިފެހެއްޓުން   .މިންގަ

  

ތަކާިއ މީޑިއާއިން ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއްޗާއި ފެންނަ ަމންޒަރުތަކާއި އިވޭއަޑު )ބ(    
 ،މީޑިއާއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާ ބެހޭގޮތުން އުފެދޭ ޝަކުވާތައް

  .ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ހިތްވަރުދިނުން
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ހުށަހެޅޭ  ،މީޑިއާގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ އެކިއެކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން )ޅ(    
ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތައް ޢާންމުކޮށް  ،އެކިއެކި ޝަކުވާތައް ބަލައި

  .އިޢުލާނުކުރުން 
  

މީޑިއާގައި ަމސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުްނވާ ފްަނީނ ހުނަރުވެރިކްަނ  )ކ(    
ހޯދުމަށް ޤައުުމން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެްނ 

  .އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން
  

ރަީއސާއި  ކައުންސިުލގެ
 ނައިބުރައީސް ހަަމޖެއްުސން 

ކައުްނސިލުގެ ރައީސަކާއި  ،އިންކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެ  .11
ނައިބުރައީސެއް ކައުންސިލުގެ މެންބަރުގެ މެދުަގއި ނެޭގ ސިއްރު ވޯޓަުކްނ 

  .އިންތިޚާބު ކުރާންާވނެއެވެ
  

ކައުންސިުލގެ ރަީއސްގެ 
  މަސްއޫިލއްަޔތުަތއް 

ކައުންސިލުގެ އެންމެހަިއ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި  ،ކައުންސިލުގެ ރައީސަކީ  .12
 ،އޭާނގެ މަސްއޫލްިއޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި. މެ އިސްވެރިޔާއެވެހިންގުމުގެ ެއން

  .އަނަްނނިވި ކަންކަން ހިމެިނެގންވެއެވެ
  

ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަމުގައި ިމ ޤާނޫނުގަިއ  )ހ(    
ކައުންސިލުގެ  މެންބަރުންނާިއ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން
އެކަންކްަނ  ،ހިންގުމާއި ،ވުާމއިމުވައްޒަފްުނ މެދުވެރިޮކށް ކުރު

  .ބެލެހެއްޓުން
  

ކައުންސިލުެގ  ،ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގައި )ށ(    
ނޑައެޅުން   .މަސައްކަތުގެ މިސްރާބު ކަ

  

  .ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން )ނ(    
  

ގެ އެންމެހައި ކަންކްަނ ކަުއންސިލު ،ކައުންސިލުގެ މެންބަުރްނނާއި )ރ(    
  .ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

  
ކައުންސިުލގެ 

ނައިބުރައީްސގެ 
  މަސްއޫިލއްަޔތުަތއް 

ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އޭނާ     .13
ުނވަތަ  ،ުނވަތަ އުޒުރުވެިރވެއްޖެ ޙާލަތެްއގައި ،ނުކުޅެދިއްޖެ ާޙލަތެއްގައި

އޭާނގެ މަޤުާމގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތްައ  ،އްޖެ ޙާލަތެއްގައިއެ މަޤާމު ުހސްވެ
 ،މީގެ އިތުރުން. ވަގުތީގޮތުން ައދާކުރާނީ ަކުއންސިލުގެ ނައިބުރައީސެވެ

ކައުންސިލުގެ ރައީސް ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައީސާ ޙަވާލުކާުރ 
  .މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް އޭނާ އަދާކުރާންާވެނއެވެ

  
ްނސިލުގެ މެންބަރެއްެގ ަމޤާމު ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ ައްނނިަނިވ ކައު )ހ(  .14  މަާޤމު ހުސްުވން 

  .ޙާލަތުތަކުގައެވެ
  .ދައުރު ހަމަވުމުން  .1      
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  .އިސްތިޢުފާ ދިނުމުން  .2      
  

  .ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުން  .3      
  

  .މަރުވުމުން  .4      
  

ރާ ސިފައެްއ މެންބަރެއްގަިއ ހުރުމަށް މި ޤޫާނނު ލާޒިމުކު  .5      
  .އުނިުވމުން

  

ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ނަުވަތ  ،އިސްތިޢުފާދީގެން މެނުވީ )ށ(    

ކައުންސިލެުގ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލީޭނ 

ުނވަތަ އެ މަޤާމު ހުސްވެއެްޖ  ،މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުން އޭނާ ވަކިވުމުން
 .ތެރެއިން ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވުމުންނެވެކަމަށް ބެލުމަށް އޮތް ޙާލަތްތަކުގެ 

  
ހުސްވާ ަމޤާަމށް މެންބަރުން 

  ޢައްަޔންކުުރން 
ނުވަތަ ކައުންސިލުެގ  ،ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު  )ހ(  .15

ނައިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުަކމުގެ މަޤާމެްއ 
ދުވަހުެގ ) އެކާވީސް( 21އެ މަޤާމެްއ ހުސްވާތާ  ،ހުސްވެއްޖެނަމަ

  .ތެރޭގައި އެ މަޤާމަށް މީހަކު އަލުން ޢައްޔަްނ ކުރަންވާނެއެވެ 
  

އެ މަޤަާމްށ  ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންެގ މަޤާމެއް ހުސްވެގެން )ށ(    
  .މެންބަރަކު ހަމަޖައްސާނީ އްަނނަނިވި އުސޫލުނެްނވެ

  

ްނ ހުސްވި މަޤާމަކީ މީޑިއާގެ މެންބަރުންގެ މަޤާމުގެ ތެރެއި   .1      
 މީޑިއާެގ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެވަގުތު  ،މަޤާމެއްނަމަ

އެ ކުައންސިލުގައި ތަމްސީލުުނވާ ނޫސްތަކާިއ 
މުެދަގއި ޖަްލސާއެއް  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މަސްއޫލު ފަރާތްތަކުގެ

ެއްނމެގަިނ  ،އެ މެންބަރުންގެ މެދުަގއި ނަގާ ވޯޓަކުން ،ބާއްވައި
  .ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުންވޯޓު ލިބުނު ީމހެއް މެންބަރަކު 

  

ޢާނުްމންގެ މެންަބރުންގެ ތެރެއްިނ  ،ހުސްވި މަޤާމަކީ  .2      
ވަނަ މާްއދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  5މި ޤާނޫނުެގ  ،މަޤާމެއްނަމަ

އުސޫލުގެ މަތިން ބާއްާވ ޖަލްސާއަކަށް ހުސްވި މަޤާމުެގ 
ދެގުނައަށްވާ ޢަދަދަށް ެމްނބަރުންގެ ންަނ މިނިސްޓްރްީނ 

އެ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން އްެނމެ ގިނަ ވޯުޓ ލިބުނު  ،ހުށަހަޅައި
  .މެންބަަރކު ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުންމީހެއް 

  
ކައުންސިުލގެ މެންބަރުން 

އެމީުހްނގެ ވާޖިުބ 
  އަދާކުުރން 

  .ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ )ހ(  .16
  

ނޑައެޅިގެން އެނެގން އޮތް   .1      ،އުޒުރެއް ދިމާވެގެން ެމުނވީ ކަ
  .ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވުން
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ނޑައެޅިގެން އެނެގން އޮތް އުޒުރެއް ދިމާވެގެން ެމުނވީ   .2        ،ކަ
 .ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން

  

  

ނޑައެޅިގެން އެނެގން އޮތް އުޒުރެއް ދިމާވެގެން ެމނު   .3        ،ވީ ކަ
ކައުންސިލުން ބަލާ ޝަކުވާތަކުގައި ޒިޔާރަތްކުރަނެްޖޭހ 

 ސުވާލުކުރަނެްޖހޭ ފަރާތްތަކާ ،ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާއި
 ،ބަލަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލުމާއި ،ސުވާލުކުރުމާއި

  .ތައްޔާރުކުރަންެޖހޭ ރިޕޯޓުތަކާއި ދިރާސާތައް ތައްޔާރުކުރުން
  

ނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ކައުން   .4       ިސލުން ކަ
  .ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުން

  

ކައްުނސިލުގެ މެންބަރެއްެގ  ،މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި އުޅުމުގައި  .5      
ހައިސިއްޔަތުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަޚްލާޤީ މިންަގނޑުތަކާއި 

  .އަބުރުވެރިކަން ހިފެހެއްޓުން
  

އެ ކައުންސިލަށް  ކައުންސިލުގެ ކޮނެްމ މެންބަރަކުވެސް )ށ(    
ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ،މިނަިވންކަމާއި ،ޚިދަުމތްކުރަންވާނީ

އަދި އާޭނއާ ޙަވާލުކުރެވޭ ކަންަކްނ . އިންޞާފުވެރަިކމާއެކުގައެވެ
ވަކި ފަރާތަކަށް  ،ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި ،ކުރަންވާނީ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ޤާނޫނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަން  ،ބުރަވުމެއްނެތި
  .ކުރާ ޙާލުގައެވެއަދާ

  

ދައުރެއް ނުވަތަ އެއްވެސް މްެނބަރެއްގެ އަމްިއލަ މަސްލަޙަތެއް ނުވަތަ  )ނ(    
 ،އޮތް މައްސަލައެއްމާލީ ފައިދާއެއް ނުވަތަ އޫެނންވެސް ފައިދާއެއް 

އެ މްައސަލައެއް ބެލުމުގައި ނަުވަތ  ،ކައުންސިލުން ބަލާ ހިނުދގައި
މެންބަރަކު ބައިވެރިވެެގްނ  އެއްވެސް މްިނވަރަކަށް އެ ،ނިްނމުމުގައި
އެފަދަ  ،އަދި ކަުއްނސިލުން ބަލާ މައްސަލައަކީ. ނުާވނެއެވެ

ދައުރެއް ނުވަަތ މާލީ ފައިދާއެއް ުނވަތަ މަސްލަޙަތެއް ނުވަަތ 
ޮއތް މައްސަލައެއްކަން ކުރްިނ އެނގިަފިއ އެނޫްނވެސް ފައިދާއެއް 

ވިދިޔަ ގޮތަށް އެ ަމްއސަލައަކީ ބުނެ  ،ނެތްަނމަވެސް އެކަން އެނގޭހިނދު
އެ މެންބަރަކާ ގުޅުމެއްއޮތް މައްސަލައެއްކަން ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް 

އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުން ނުވަތަ އެ ަމއްސަލައަކާ  ،އެންުގމާއެކު
ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ންިނމުމެއް ނިންުމުމން އެ ެމންބަރަުކ 

  .އެއްކިބާވާންާވނެއެވެ
  

އަންަނިނިވ  ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު ޭއނާގެ މަޤާމުްނ ވަކިކުރެވޭނީ    .17  މެންބަރުަކމުްނ ަވކިކުރުން 
ިމ ޤާނޫނަުގިއ  ،ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެިރވެގެން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތްިނ ކައުންސިލުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ 
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  .އަޣްލަބިއްޔަތްުނ ނެގޭ ވޯޓަކުްނެނވެ
  

  .ފްލާސްކުރުންޝަރްޢީ ޙުކުމަކުން އި )ހ(    
  

ކައުންސިލުގެ މެންބަރެއްގެ ަހއިސިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަުތ  )ށ(    
  .އުފުލުމަށް ުނުކޅެދުން

  

ކައުންސިލުގެ މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިާބ  )ނ(    
ތަޢާރުޟުވާ ފަދަ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ފައާިދއެއް ުނަވަތ 

  .އް ުނަވތަ ދައުރެއް އޮތް ޙާލަތެއް ދިމާވުން މަންފާއެ
  

ކައުންސިލުެގ  ،މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކުށެއްގެ ސަބަބުން )ރ(    
މެންބަރަކު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަބުރުވެރިކަމަށް އުނިކަން އަތުވެއްޖެކަަމްށ 

  .ކައުންސިލަށް  ފެނުން
  

އަދާކުރަންޖެޭހ ކައުންސިލުގެ މެންބަެރއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  )ބ(    
އެަކމަށް ދޭންާވ  ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އިހުާމލުވުމާއި

  .ސަމާލުކަން ނުދިނުން
  

ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސް ނުވަތަ މެންބަރަކު އޭނާެގ  )ހ(  .18  އިސްތިޢުާފ ދިުނން 
ސަބަބު ބަޔާންކޮށް  ،މަޤާމުން ިއސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެަނމަ

އިަދ . ކައުންސިލްަށ ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެެއވެ
ކައުންސިލުން އެ އިސްތިޢުފާ ޤަބޫލުކުރިކަން އަންގަްނދެން އެމީހަކު 

 ،ަނމަވެސް. އޭނާގެ ވާޖުިބތައް އަދާކުުރންމަތީ ދެމިުހނަްނން ާވނެއެވެ
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިސްތިޢުފާ) ފަނަރަ( 15އެ އިސްތިޢުފާ ހުށަހަޅާތާ 

ޤަބޫލުކުރިކަން ނާންގައިިފނަމަ އެ އިސްތިޢުފާ ޤަބޫލުކުރީކަމަށް 
  .ބެލޭނެއެވެ

  

ގެ ދަށްުނ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ކަމުން ނަުވަތ ) ހ(މިމާްއދާގެ  )ށ(    
ކައުންސިލުގެ  ،ނައިބުރައީސް ކުަމން އިސްިތޢުފާ ދިން ަކމުގައިވިޔަސް

  .ލެވޭނެެއވެމެންބަރުކަުމން އޭނާ ިއސްތިޢުފާ ދިނީކަމުގަެއއް ނުބެ
  

ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސާއި މެންބަރުންނަްށ ދެވޭ އުޖޫރައާިއ  )ހ(  .19  އުޖޫރަ 
ނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންެގ  ،އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތައް ކަ

  .މަޖިލީހުނެްނވެ
  

ކައުންސިލުގެ ރައީސަށާއި ނައިބުރަީއސަށް ދެވޭ އުޖޫރައާއި މާީލ  )ށ(    
. ންގެ މަާޤމުގެ މުްއދަތަުގއި އުންޏެއް ުނކުރެވޭނެއެވެއެމީހު ،ޢިނާޔަތްތައް

އަދި ކައްުނސިލުގެ މެްނބަރުންނަށް ދެވޭ އުޖޫަރއާއި މާީލ 
އެީމހުންގެ މެންބަރުކަމުގެ މުްއދަތުގަިއ  ،ޢިނާޔަތްތައްވެސް
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  .އުންޏެއްނުކުެރވޭނެއެވެ 

  
  .އެއްފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް މަދެުވގެން މަހަކު  .20  ބައްދަުލވުްނތައް 

  
ކައުންސިުލގެ  

  ނިންމުންތައް 
ކައުންސިުލެގ  ،މުޅި ކައުންސިލުގެ ފެންވަރުގައި ބަލާ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި  .21

އެފަަދ . އިއްތިފާޤުން އެ މައްސަލަތައް ނިްނމޭތޯ މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ
 ،ޤު ނުލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައި ކައުންސިލުގެ އިއްތިފާ ،މައްސަލަތްައ ނިްނމުމަށް
އަދި އަޣްލަބިއްޔަުތ . ކައުންސިލުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ  ،މައްސަލަތައް ނިްނާމނީ 

އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބުނު ސަބަބު ތަފްސީލުކޮްށ  ،ނުލިބިއްޖެނަމަ
  .ހާމަކުރަންވާނެެއވެ 

  
ކައުންސިުލން ިހަފހައްޓާެނ 

  ހަމަަތއް 
އްޔިތުންނަށް ކަްނކަން އެނުގމަްށ ލިބިގެންވާ ރަ ،މީޑިއާގެ ިމނިވަންކަމަކީ )ހ(  .22

ޙައްޤަށްވުރެ މާމަތީ ޒިންމާތަަކކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އެކުލެވިގްެނާވ 
މީޑިއާގައި ަމސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  ،ކަމެއްކަން ަޤބޫލުކުރުމާއި

  .ޒިންމާއަކީ ރްައޔިތުންނަށް ާވްނޖެހޭ ޒިންމާއެްއކަން ޤަބޫލުކުރުން
  

އާެމދުވެރިޮކށް އެކިއެކި ކަންކަްނ ޝާއިޢުކުރުމަށް ލިބޭިދ މީޑި )ށ(    
މިނިވަންކަމަކީ ރައްޔިތުންަނށް ކަންކަން އެނގުމަްށ އޮތް ޙައްޤާިއ 

މިނަިވްނ ދީމުޤްާރީތ  ،އެއްފަަދ މިިނވަންކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމާއި
މުޖުތަމަޢުއެއަްގއި މީޑިއާއަށް ލިބެންވާ މަާޤުމގެ އަސާސަކީ މިއީކަމަުގިއ 

ޚަަބރެއްކަމުގައި ެބލެވޭ އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާގަިއ  ،ލުމާއިބެ
ނުވަަތ  ،ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި ،ޝާއިޢުކުރުމަށް ލިބިދޭ ޙައްޤާއި
 ،ނުވަތަ ވަކި ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއްނެތި ،ވަކި ފަރާތަކަްށ ބުރަވުމެއްނެތި 

 ،އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމަށް ލިބިދޭ ފުރުޞަތުވެސް
  .އެ މިނިވަންކަުމގައި ހިމެނެިގްނވާކަން ޤަބޫލުކުރުން

  
ކައުންސިުލން ިރާޢޔަްތ 

  ކުރާނޭ އުސޫލުަތއް 
ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އަންަނނިވި އުސޫލުތަކަށް   .23

  .ކައުންސިލުން ރިޢާޔަތްކުރާންވާނެއެވެ
  

ނޑައެޅިގެން ދޮގުކަން ެއނގޭ ނުވަތަ )ހ(     އެއީ ދޮގަކަްށ ވާެދނެކަމަށް  ކަ
މީޑިއާެގ އެއްވެސް ަވސީލަތަކުން ޝާއިޢުކޮށްގެން  ،ބެލެވޭ މަޢުލޫމާތެއް

  .ނުާވނެކަން
  

 ،މީޑިއާއަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތެއް އެއީ ތެުދތޯ ބެލުމަށް ފުރުޞަތުއޮވެ )ށ(    
  .އެކަން ނުބަލިައ އެ މަޢުލޫމާތެއް ޝާއިޢުކޮށްގެން ުނވާނެަކން

  
މަޢުލޫމާތެއް ޝާއިޢުކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ ެއ މަުޢލޫމާތެއް އެީއ ތެދޫުނން  )ނ(    
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ތެދޫުނން މަުޢލޫމާތެއްކަން ެއނގޭހިނދު ީވހާވެސް އަވަހަކަށް އެކަމަްށ 
އެލިޔުުނ ލިޔުމެއް އަނބުރާ ގެންދާަކން ނުވަަތ  ،މަޢާފަށްއެދި

ސާފުކޮށްދޭކަން ނުވަަތ  ،ރަނގަޅުކުރާކަން ުނވަތަ އިތުރަށް ބުނެދީ
އަިދ އެގޮތްުނ . ޢާފަށް އެދޭކަން ހާމަކުރަންވާނެކަންއެކަމަށް މަ

  .ކުރާނެކަމަށް ހާމަކުރާ ކަންތައް ކުރަންވާނެަކން
  

މީޑިއާގަިއ ޝާއިޢުކުރާ މަޢުލޫމާތަކީ އިންޞާފުވެރިކަމާއި  )ރ(    
ތެދުވެރިކަމާއެުކ ޝާއިޢުކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މަޢުލޫމާތެއްކްަނ 

ތައް ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޤަބޫލުކުރުމުގެ ޙައްޤު މީޑިއާގެ ވަޞީލަތް
އަދި އެަފަދ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތައް . ލިބިގެންވާކަން 

ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދެީނ ފަރުުދންނަްށ ލިބިގެންާވ 
އަމިއްލަ ިމިނވަންކުަމގެ ދާއިރާއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތޭ ގޮތެއްގަިއ 

އި އިޙްތިރާމް ދެވިެގްނކަމުގައިެވްސ އެފަރާތަކަށް ދޭންވާ ޙައްޤު ޤަދަރާ
ޤަބޫލުކުރުމުގެ ޙައްޤު މީޑާިއގެ ވަޞީލަތްތައް ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް 

  .އޮތްކަން
  

އަމިއްލަ މިިނވަންކަމުގެ ދާއިރާއޭ ބުނުމަކުން ޢާންމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ  )ބ(    
މަޢުލޫމާތާއި މުޖުތަމަޢަށް އެކަން އެނުގން ލާޒިމުވާަފދަ ނަުވަތ 

ހިންމުވާަފަދ މަޢުލޫމާތަކީ އަމިއްލަ މިނިވަންަކމާ ގުޅިފައާިވ މު
  .މަޢުލޫމާތުކަމުަގއި ބަލައި ހިފެހެއްޓިގެން ުނވާނެކަން

  

ސާބިތު ނުހިފޭ ވާހަކަ ޝާއިޢު  ،ތުންތުން މަތިްނ ދެކެވޭ ާވހަކައާއި )ޅ(    
އެއީ އެފަދަ ވާހަކަ ކަން އެ ޝާއިޢުކުރާ  ،ކުރާކަމަށްވާނަމަ 

  .އެނެގންޮއްނނަން ވާނެަކންޝާއިޢުކުރުމުގައި 
  

ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ މަްއސަލައެއްގައި  މީޑިއާެގ ވަސީލަތަކްުނ  )ކ(    
ޝާއިޢުކުރާ ކޮންެމ މަޢުލޫމާތެއް އަނަްނިނވި މިންގަުޑތަކަށް 

  .ފެތެންވާނެެއވެ
  

ޙަޤީޤަތުގެ މަްއޗަށް މީހަކު  ފާޅުކުރާ އަމިއްލަ  ،ޙަޤީޤަތާއި  .1      
ފާތުކޮށް އެނޭގގޮަތށް ފާހަގަކުރެވިފައި ތަ  ،ޚިޔާލާ ދެކަންތައް

  .އޮތުން
  

އޮޅުންއަރާފަދަ ގޮތަކަށް ތެދު ހާމަ ނުކުރާ މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކޮށް   .2      
  .އަދި ތެދު މަުޢލޫމާތު ހިފަހައްޓާފައި ނުވުން

  

ތެދެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމެއް ހާމަކޮށްދެވޭ ގޮތުން އެއީ   .3      
ގޮތެއް ަމޢުލޫމާތަކުން ނުވަަތ ތެދެއްކަމުގައި ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ފަދަ 

  .އެންޫނވެސް އެހެން ރަމްޒަކްުނ ނުދެއްުކން
ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރުމުގަިއ   .4      
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އެއްވެސް ޒާތީ މަޞްލަޙަތެއް އެ ކަމެއްގައި އޮތްކަމަށް ވަާނަމ 
  .ކަމެއްގައި އެގޮތަށް އޮތްކަން  ހާމަކުރުން އެމަޞްލަޙަތު އެ

  

 ،އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ފައިސާއާއި ދަރަނިެވރިކަމުގެ މަޢުޫލމާތާއި  .5      
އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަބުރުވެރިކަމުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އަމިއްލަ 
މަޢުލޫމާތު އަދި އޭާނގެ ައބުރަށް ނުވަތަ ގަދަރަށް ުއނިަކްނ 
އަތުވެދާނެ ަފދަ ނުވަތަ މީހުންނަށް ަކންކަން އޮޅިާދނެަފަދ 

  .ތް ވާހަކަ ހާމަނުކުރުންހަޤީޤަތެއް ނެ
  

މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މީޑިއާއަްށ   .6      
އެއީ ޢާންމު އިޖްތިމާީޢ  ،ލިބިގެންވީކުަމަގއިވީ ނަމަެވސް

 ،މިންގަޑުތަކަްށ އުނިކަމެްއ ލިބިދާނެފަަދ ކަމެއްކަމަށްވާނަމަ 
  .ޝާޢިއުކުރުމުގައި މީޑިއާއިން ޒިންާމދާރު ވާންވާނެކަން

  

ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޖަމާޢަަތކަށް ރައްދުވާގޮތަށް   .7      
ފާޑުކިޔައި އެއްޗެއް ޝާއިޢުކުރާކަމަށްވާނަމަ އެކަންކުުރމަުގިއ 

  .އަޚްލާޤަށް ލޯބިކުރަންވާނެކަން  ،އިްނޞާފާއި ،ހަމަޔާއި
ކައުންސިލަްށ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ކައުންސިލުން ހާމަކުރާ   .8      

ްއދުވާ ވަޞީލަތެއްގައި ފަސޭހައިން އެ ރަ ،ކަންތައްތައް
  .ޢާންމުކުރެވެން އޮތްނަމަ ޝާއިޢުކުރަންވާނެކަން

  

ކައުންސިލުން އެކިއެކި މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމުންތަްއ   .9      
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި މީޑިއަާގިއ  ،ންިނމުމުގައި

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް ބޭންުނިވ 
ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އެނގުމަށް އޮތް ޙައްޤާއި  ،ސަބަބާއި

  .ދެބައި ހަމަހަމަ ކުރަންވާނެަކން
  

އެކިފަރާތްތަކުެގ  އަމިއްަލ 
މަޢުލޫާމތު ހާމަކުުރމުެގ  

  ޑުތައް މިްނގަ 

މީޑިއާގައި ަމސައްކަތްކުރާ މީހުން އެކިފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު  )ހ(  .24
. ހޯދަންާވނީ ުމުޖތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތެއް އެކަމުގައި ހިމެނޭކަަމށްވާނަމައެވެ

އެފަދަ މަޢުލާޫމތު ހޯދުމުގައި އެއިން ފަރާތްެއގެ އަމްިއލަ މިނިަވންކުަމެގ 
އަިދ އެފަރާތެއްގެ . ވަދެގެން ނުވާނެއެވެ  ދާއިރާގެ ތެރެއަށް ނުޙައްޤުން 

  .އަބުރަށާއި ޤަދަރަށް އަބަދުމެ އިޙްތިރާމްކުރަްނވާނެއެވެ
  

ވަކި މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާ އެމީހެއްގެ  އަމިއްލަ މަޢުލާޫމުތ  )ށ(    
އިަދ . ހަމައެކަނި އެތަކެތި ހޯދި މަޤްޞަދަށްޓަކައެވެ ،ޝާއިޢުކުރަނާްވނީ

ލޫމާތެއް ޭދ ފަރާތެއްވެސް އެތަކެތި އެމީހަކާބެހޭ އަމިއްލަ މަޢު
އެފޯރުކޮށްދީެނ ވަކި މަޤްޞަދެއްގައިކަމަށް ނުވަތަ އެމަޢުޫލމާތެއް ލިބޭ 
ފަރާތަކަށް އެލިބެނީ ވަކި ބޭުނމެއްގައިކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމުގެ ޙައްޤު އެަފަދ 

އަިދއެފަަދ ތަކެތި ނިސްބަތްވާ ީމހާއަށްވެސް  ،ތަކެތި ދޭ މީާހއަށްވެސް
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  .ލިބިގެންވެއެވެ 
  

 ،ވަކިފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާ އެފަރާތުގެ ައމިއްލަ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު  )ނ(    
  .އަދި އެންމެފަހުގެ ަމޢުލޫމާތުކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ ،ފުރިހަމަ

  

މީޑިއާގައި ަމސައްކަތްކުރާ މީހުން ަވކިފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުން ހާޯދ  )ރ(    
ބޭނުމެްއ ނުކުރެޭވޭނ  އެއިން ަނހަމަ ،އެފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ މަޢުލޫާމތު

ގޮތެއްގެމަތިން ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތެްއ ގެއްިލގެން ުނދާނޭ ގޮތުގެމަިތްނ 
ނުވަތަ ހުއްދަނޫން ފަރާތަަކށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުފެންނާނޭ ައިދ 

  .ނުލިބޭނޭ ގޮތެްއގެމަތިން ރައްާކތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ 
  

މަޢުލޫމާުތދޭ ފަރާތްތްައ  މީޑިއާގެ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކަށް  )ބ(    
ައިދ . ޙިމާޔަތްވެގްެނުވމުގެ ޙައްޤު އެފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

މަޢުލޫމާތު ިދނީ ކާކުކަން ނޭނގޭ ޮގތެއްގައި ލިބޭ މަޢުލޫމާތު 
އެ މަޢުލޫމާތިުދން ފަރާތް ހާމަކުރުމަކީ ޤާނޫނަުކްނ  ،ހާމަކުރާއިރު

ފަރާތުގެ ތަފްސީލު އެ ،ލާޒިމުކުރާކަމެއްކަމުގައި ނުވާހައި ހިނދަކު
ހާމަކުރުމަކީ މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު ކޮށްގްެނާވނޭ ކަމެްއ 

  .ނޫެނވެ
  

ވަކި ފަރާތަކަްށ ރައްދުވާ ގޮތަށް ފާޑުކިޔައި ޚިޔާލުފާޅުކުރާކަމަށްވާަނަމ  )ޅ(    
އަިދ . އެކަން ކުރްާނވާނީ  ިއްނޞާފުވެރިކަމާ ހަމަހަމަ ކަމެާއކުގައެވެ

ތުން ހަާމކުރި  އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު ނޫްނ ވަކި ފަރާތަކާ ބެހޭގޮ
މަޢުލޫމާތެއްކަމުގައި ވާނަމަ ވީއެންމެ އަަވސް ފުރުޞަތެއްގައި ހަަމ 
އެވަޞީލަތެއްގިައ ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އެކަން އިޞްލާޙުކޮށް 

އަދި ދެަވަނ ފަހަރަށް އެމަޢުލޫމާތު . ރަނގަޅުކުރަްނވާނެއެވެ
  .ބޭނުންކޮށްގެން ނާުވނެއެވެ

  
ތިރަީގިއ  ،ބަޔާންވެގެްނާވ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ހިނގާ ކަންތައްތަކާގުޅިގެން  .25  ޝަކުވާ ހުަށހެުޅން 

މިވާގޮތުގެމަތިްނ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އަދި ޮކންމެ ޖަމާޢަތަކަށްވެސް 
  .ކައުންސިލަށް ޝަކާުވ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

  

ޗަކެާމުދ މީޑިއާގެ ވަޞީލަތެއްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައާިވ އެއް )ހ(    
ހިތްހަމަނުޖެހަޭނމަ ނުވަތަ އިޢުތިރާޟު ކުރާކަމަށްވާނަމަ ފުރަތަމަ އެކްަނ 
އެ ވަޞީލަތެއްގެ އެޑިޓަރަށް ނުވަތަ އެ ވަޞީލަތެއްގެ ލިޔުންތަކަށް 

ައިދ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގަިއ . ޒިންމާވާ ފަރާތަކަށް އަނާްގނީއެވެ
ށީގެންވާ ޙައްލެއް މަޝްވަރާކުރެވިގެން އެ އުފިެދފައިވާ މައްސަލައަށް އެކަ

  .ހޯދޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނީއެވެ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްގްެނ  )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(    
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ކައުންސިލަށް އެ ޝަކުވާ  ،އެއްވެސް ޙައްލެއް ނުހޯދިއްޖެކަމަށްާވނަމަ
އެ ޝަކުވާ ނިސްބަތްާވ  ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާއިރުގައި. ހުށަހެޅިދާނެއެވެ 

ެއ ވަޞީލަތެއް ޝާއިޢުކުރި  ،ވަޞީލަތެއްގެ ޢަދަދާއި ލިޔުންއޮތް
ެއ ލިޔުންއޮތް  ،އަިދ އެއީ ޗާޕޮްކށްފައިވާ ވަޞީލަތެއްނަމަ ،ތާރީޚާއި
އެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެއްޗެއްގެ ފޮޓޯކޮޕީއެއް ނުވަަތ  ،އާއިޙާޞަފް

ނުވަތަ މަންޒަރެއް ުނވަތަ އެއްިނ ކަފާފައިވާ  ،ސްކޭން ޮކޕީއެއް
އަދި ވެްބސައިޓެއްގަިއ . އެކުގައި ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ޝަކުވާއާ ،ކެފުމެއް

އެ ވެބްސައިޓެއްެގ  ،ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާެތއް ކަމުގައިވާނަމަ
އަދި ވީވަރަކުން އޭެގ . އެލް އެޑްރެސް ހާމަކުރަންވާނެެއވެ.އާރް.ޔޫ

  .ޕްރިންޓްއައުޓެއްވެސް ދޭންާވެނއެވެ
  

ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ޙައްުލ  ،ކައުންސިލްަށ ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކީ )ނ(    
 ،އެކްަނ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ،ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށްވަާނމަ

އެ މައްސަލައެއް ރައްދާުވ މީޑިއާގެ ވަޞީލަތެއްގެ އެޑިޓަރަށް އަންާގ 
ަވޞީލަތަކާގުޅޭ  އެ އަދި. އްލުކުރެވޭތޯ މަސްައކަތްކުރަންވާނެެއވެޙައެކަން 

ލަތެއްގެ އެޑިޓަަރށް ނުވަަތ ޝަކުވާއެއް ލިބިއްޖެކަން އެ ވަޞީ
ވެބްސައިޓެއަްނމަ އެ ވެބްސައިޓެއްގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތަށް ޒިންމާާވ 
 ފަރާތަށް ނުަވތަ އެ ވެބްސައިޓެއްގެ ވެބްމާސްޓަރަށް އެންގުުމން 

ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެކަމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އިޖާބައެްއ ) އެކެއް( 1
ކައުންސިލުން ރަސްމީކޮށް އެ މައްސަލައެއް  ،ދީފައިނުވާނަމަ 

  .ބަލަންފަށާނެއެވެ 
  

ޤާނޫނަުކން ލިބިދޭ ޙައްޤަުކްނ  ،ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ )ރ(    
ކައުންސިލްުނ  ،ދަޢުވާ އުފުލިދާނެ ފަދަ ަމއްސަލައެއް ކަމަށްވަާނމަ

އެ މައްސަލައެއް ބަލަންފަށާނީ އެ ޤާނޫީނ ޙައްޤު ތާިމ ދޫކޮށްލާކަމަށް 
އެ އިޤްރާރުގަިއ . ކޮށް ކައުންސިލާއެކު އިޤްރާރެއްވުމްުނނެވެލިޔެ ސޮއި

އެކަމްުނ  ،މިންވަރާއި ،ތިމާ ދޫކޮށްލާ ޙައްޤުގެ ބަާވތާއި ،ސޮއިކުރަންވާނީ 
ައިދ . މެދު ފުރިހަމައަށް ވިސްނުމަށްފަހުގައެވެ ނުކްުނނާނެ ަނތީޖާއާ

ޤާނޫީނ ލަފާވެސް  ،އެކަށީގެންވާކަަމށްވާނަމަ އެކަމުގައި
 ،ކައުންިސލުން އެފަަދ އިޤްރާރެއް ބޭނުންކުރަނީ . ހުގައެވެހޯދުމަށްފަ

ޝަރްޢީ ކޯޓުތަކުގައި ހިންގިދާނެ މަްއސަލަތައް ޝަރްޢީ ކޯޓުގެ 
ޝަރްޢީ  ،ބަދަލުގައި ހުށަހެޅޭ ތަނަކަށް ކައުންސިލު ނުވާތީއާއި

 .ކޯޓުތަކުގެ ބުޭރން ކަންކަން ޙައްލުކޮށްދޭ ތަަނކަށް ކައުންސިލު ވާތީއެވެ
  

އެ ޝަކުވާއަކީ  ،ސިލަްށ ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެލުމަށްފަހުކައުން )ބ(    
ނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަާކ  ކައުންސިލުން ކަ

ސަބަބު  ،ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައާިވ ޝަކުވާއެއްކަމުގައި ނުާވަނމަ 



 
 

13 

 ،އެ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ އެހިސާބުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަކީ  ،ބަޔާންކޮށް
  .ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ ކައުންސިލަށް

  

ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކީ އެހެްނ އިދާރާއަކުްނ އެއަށްވުެރ  )ޅ(    
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބެލިދެާނ ޝަކުވާއެއްކަމަށް ފެންނަަކމުގައި ވާަނަމ 

އެ ޝަކުވާ ެއހެންފަރާތަކަްށ  ،އެކަން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެންގުމަށްފަހު
ނޑައެޅިދާނެއެވެރައްދުކުރުމަށް ކައުންސިލަށް    .ކަ

  

ގައިވާ ޮގތުގެމަތީން ކަުއންސިލުން މަސައްކަތްކޮށްގްެނ ) ނ(މާއްދާގެ  މި )ކ(    
ޞުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ހޯދިއްޖެކަމަށްވާނަމަ އެހިސާބުން އެ ޝަކުވާގެ 

އަދި އެފަަދ ޞުލްޙެަވރި ޙައްލެއް . މައްސަލަ ނިމުމަކަށް އަންާނނެއެވެ
ލުން އެ މައްސަލައެއް ރަސްމީކޮށް ނުހޯދިއްޖެަކމަށްވާނަމަ ކަުއްނސި

ބަލާކަމުގެ ޯނޓިސް އެ މައްސަލައެއް ރައްދުވާ މީޑާިއެގ ވަޞީލަތަށް 
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްުނ  ،އަދި އެ ނޯިޓސް ދޭއުިރ. ދްޭނވާނެއެވެ

ކައުންސިލަްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް އެ ނޯޓިހާއެުކ 
ވެސް ކަހަލަ ނޯޓިހްެއ މީޑިއާގެ ކައުންސިލުން އެއް. ފޮނުވަންވާނެެއވެ

ނޑައަޅާފައިާވ މުއްދަުތގެ  ،ވަޞީލަތަކަށް ދީފިނަމަ  ކައުންސިލުން ކަ
  .ތެރޭގައި އެއަށް އިޖާބަޭދންވާެނއެވެ

  

ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެްނ މީޑިއާެގ ވަޞީލަތަކަށް ކައުންސިލުން  )އ(    
 ،ނޯޓިސްިދނުުމްނ އެ ވަޞީލަތަކުން  އެ ނޯޓިހަށް ރައެްދއްދީިފނަމަ 

 .ކައުންސިލަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ ،ންނަނިވި ދެ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށްއަ
  

އެ ވަޞީލަތަކުން ދިން ޖަާވބަކީ އެކަށީގެންވާ ޖަވާބެއް ަނަމ   .1      
  ުނވަތަ  ،އެ މައްސަލަ ނިމުމަކަށް ގަެނއުން

  

އެ ވަޞީލަތަކުން ދިން ޖަާވބަކީ އެކަށީގެންނުވާ ޖަވާބެްއަނަމ   .2      
ބަުރންގެ ތެރެއިން މެްނބަރަކު މެދުެވރިކޮށް ކައުންސިލުގެ މެން

ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަދައްކައިެގން އެ މައްސަލަ 
  .ޙައްލުކުރެވޭތޯ ބެލުން

  

ގައިވާ ޮގތަށް ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަދައްކައިގެން ) އ(މި މާއާްދގެ  )ވ(    
ްށ މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވިއްޖަެނަމ އެހިސާބުން އެ މައްސަލައެއް ނިމުމަކަ

އަދި ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަދައްކައިގެްނ މައްސަލަ . އައީއެވެ
ޙައްލުނުކުރެވިްއޖަެނމަ ނުަވތަ އެކަން ކުރުމަށް މައްސަލަ 
 ،ހުށަހެޅިފަރާތުން ނުވަތަ ަމއްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދެކޮޅުހަދާނަމަ 

  .ކައުންސިލުން އެ މައްސަލައެއް ބަލަންވާނެެއވެ
  

ކައުްނސިލުގެ ވަކި  ،އްސަލައެއް ބަލަން ފަށާއިރުމަ ،ކައުންސިލުން )މ(    
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ބައްދަލުވުމެްއގައި އެ މަްއސަލައެއް ބަލާނެކަމާއި ެއ މައްސަލައެއް 
ބަލާނެ ތާރީޚާއި ގަޑިއާއި އެކަމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ަލފާކުރާ ވަގުތު 

އެ މައްސަލައެއް . މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތަށްމެ އަންަގންވާނެއެވެ 
ގައި އެ ދެފަރާތުންމެ އެތަނަްށ ހާޒިރުވުމަކީ މަޖުބޫރުަކެމްއ ބަލާ ވަގުތު

މައްސަލައިގައި ހިމޭެނ ދެފަރާތްމެ  ،އެހެނަްނމަވެސް. ނޫެނވެ
  .އެބައްދަލުވުމަްށ ހާޒިރުވުމަކީ ކައުންސިލުން ހިތްވަރު ދޭނެކަމެކެވެ

  

ކައުންސިލުން މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު ނިންާމ ނިންުމމަުގިއ  )ފ(    
 ،މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާއާއި އެ ،މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ ގޮތާއިއެ 

އެ މައްސަލައެއްގައި ކައުްނސިލަށް ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތައް ސާފުކޮށް 
  .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

  

ކައުންސިލުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިްނުމެމއް އެ ނިނުްމމެއް ރައްދުާވ  )ދ(    
ލިޔުމަކްުނ  ،ތަށް މީޑިއާގެ ަވޞީލަތެއްގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާ

ލިޔުުމްނ  ،އަދި އެލިޔުން އެ ފަރާތަްށ ރައްދުވިކަން. ފޮނުވަންވާނެެއވެ
  .ކަށަވަރު ކުރާުމއެކުގައެވެ

  

ކައުންސިލުން ންިނމާ ިންނމުން އެ ރްައދުވާ ވަޞީލަތަކުން ފުރަތަަމ  )ތ(    
ޝާއިޢުކުރުމަށް ދެޭވ މުްއަދތުގައި ޝާއިޢުކުރަންެދން ެއމަޢުލޫމާތެްއ 

. ރާތަކަށް ކައުންސިލަކުން ހާމައެއް ނުކުރާނެއެވެއެހެން ފަ
ނަޑއެޅިފައިވާ ަވޞީލަތަކުން  އެހެންނަމަވެްސ އެ މަޢުލޫމާތެއް ކަ
ހާމަނޮުކށްފި ކަމަށްވަާނމަ ުނވަތަ ހާމަނުކުރެވޭގޮތް ދިމާެވްއޖަެނމަ ދްެނ 
އެހެން ަވޞީލަތެއްގައި އެމަޢުލޫާމތު ޝާއިޢުކުރުމުގެ ަޙއްޤު 

  .އެވެ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެ
  

ކައުންސިލުން ނިްނމާ ނިންުމމަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތެއްވާަނަމ  )ލ(    
އެ މައްސަލަ އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެފަރާތަކުން ކައުންސިލުގެ 

އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަަމ . ރައީސަށް ހުށަހެޅިދާނެެއވެ
  .ކުރެވިދެާނއެވެއަންނަނިިވގޮަތށް ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ޢަމަލު

  

މައްސަލަ އަލުން ބަލައިިދުނމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެގޮތަށް   .1      
ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެކަށީގެންާވ ސަބަބެއްނެތި އަދި ހަމައެކަނި 
އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ ކަމަށްވާނަަމ އެހިސާބުން އެ ަމްއސަލަ 

  .ނުބަލާ ދޫކޮށްލުން
  

ހަމަނުޖެހިގެން އަލްުނ މައްސަލަ ނިންމިގޮތާމެުދ ހިތް  .2      
ބަލައިދިުނމަށް ހުށަހެޅިހުށަހެޅުމަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެްއ 
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއްކަމުގަިއ ވާަނަމ 
އެ މައްސަލަ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލުން ކައްުނސިލަށް 
ގެންގޮސް ެއ މައްސަލަ ދެވަނަ ބެލުމަކުން ބެލުމަްށ 
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  .ހުށަހެޅުން ކައުންސިލަށް
  

 ،އެއްވެސް ވަޞީލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއެއް ބެލުމަށްފަހު )ގ(    
ކައުންސިލުން ނިންމިގޮްތ އެ ވަޞީލަތެއްގައި ޝާއިޢުކުރުމަްށ 

. އެ އެންގޮިގތަށް އެ ބަޔާނެއް ޝާއިޢުކުރަނާްވނެެއވެ  ،އަންގައިފިނަމަ
ޞީލަތެއްގައި އެ ބަޔާން އެހެން ވަ ،އެގޮތަށް ޝާއިޢުނުކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ 

  .ޝާއިޢުކުރުމުގެ ޙައްޤު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ 
  

ބަލައި ަތޙްީޤުޤ ުކރުމުެގ 
  ބާރު 

މީޑިއާގެ ވަޞީލަތެއްގައި ޝާއިޢުކުރި އެއްޗަކާގުޅިގެން ވަކި ފަރާތެއްގެ  )ހ(  .26
ނަުވަތ  ،ނުވަތަ ބައެއްެގ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެްއ ލިބިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ

 ،ކަށް ކަނޑައެޅިގެްނ އުނިކަމެއް ލިބާިދނެ ކަމަށް ބުނެޙައްޤަ
ުނަވތަ ބަޔެއްގެ  ،ވަކިފަރާތަކުން ނުވަތަ ބަޔަކު ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ

އެކަމެއް ބެލުމުގެ ބާރު  ،ފަރާތުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން
  .ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

  

ައންނަިނވި ކަންަކްނ  ،ކައުންސިލުން ބަލަމުނާްދ މްައސަލައަކާ ގުޅިގެން )ށ(    
  .ކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

  

ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހާޒިރު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކައުންސިލަށް   .1      
  .ހެކިބަސް ހޯދުން ،ހާޒިރު ކުރުމާއި 

  

ބަލަމުންދާ ަމއްސަލައަކާ ގުޅުންހުރިކަމަށް ފެންނަ ފަރާތްތައް   .2      
  .އެފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ހޯދުން ،މާއި ކައުންސިލަށް ހާޒިރު ކުރު

  

ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން އެހެން އިދާރާއަުކން ކުރަމުންާދ ނުވަތަ   .3      
 ،ހިނގުަމންާދ ތަޙްޤީޤެއްގައި ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ފިޔަވައި

ކައުންިސލުން ބަލަމުންާދ މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް 
 ،ނުންވްެއެޖނަމަބޭ ،ބެލުމާއި ،ފެންނަ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދާުމއި

  .އެ ލިޔުންތައް  ކައުންސިލަށް  ގެނައުން 
  

ވަކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޚާއްޞަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވާިދނެ ކަމަްށ   .4      
އެ މަޢުލޫމާތެއް ލިޔުމަކުން  ،ކައުންސިލަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުން
  .ކައުންސިލަށް ދިނުމަށް އެންުގން

  

އަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ކަމާބެހޭ ކައުންސިލަްށ ހުށަހެޅޭ މައްސަަލ  .5      
ނޑައެޅޭ މުއަްދތެއްގެ ތެރޭގައި ކަުއްނސިލަށް  ފަރާތުން ކަ

ނުވަަތ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމަށް އެންުގުމްނ  ،މަޢުލޫމާތެއް ދިނުަމށް
އެ މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެްއ 

 ،ުނވަތަ ރިޕޯޓެއް ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ނުފޮނުވައިިފަނމަ
  .އަމިއްލައަށް ބެލުން ،ސިލުން  އެ މައްސަލަކައުން
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ކައުންސިލުން ބަލަމުނާްދ މައްސަލައެއްގައި ކައުްނސިލުން   .6      
 ،ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރައިގެންދާނަމަ  ،ސުވާލު ކުރެވެމްުނދާ މީހެއް

ފުރާ ތާރީޚަކާއި އެނބުރި އަންނަ ތާރީޚެއް ކައުންސިލަށް 
  .އަންގަންވާނެަކމަށް އެމީހަކަށް އެންުގން

  

  .ވަކީލުން ޤަބޫލުކުރުން  .7      
  

ނުވަތަ ހުޅުވާނުލައި ަމއްސަލަ  ،ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން  .8      
  .ބެލުން

  

ނުވަަތ އެއަށްވުރެ ގަިނ  ،ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު ެއކަނި  .9      
  .މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން މަްއސަލަ ބަލައި ތަޙްޤީޤު ކުރުން

  

އަކާ ގުޅިގެން ހޯދްަނޖެހޭ ހެކި ހޯދުމާިއ ބަލަމުންދާ ަމއްސަލަ .10      
  .ބަލައިގަތުން

  
ވާހަކަ ެދއްކުމުެގ ފުރުޞަތު 

  ދިނުން 
ކައުންސިލުން ބަލައި ތަޙްޤީޤު ކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަށް   .27

މައްސަލަ ދިމާވި ގޮތްކަމަށް އެފަރާތަށް  ،އޭނާގެ ދިފާުޢގައި ވާހަކަ ދައްކައި
ނުވަތަ އެކަމުގައި އެފަރާތްުނ ޢަމަލުކުރި ގޮތްކަމަށް އެފަރާތުން  ،ފެންނަ ގޮތެއް

އެފަަދ . ބުނާ ގޮތެއް ކައުންސިލަށް ބަޔާން ކޮށްދިުނުމގެ ފުރުޞަތު ދޭްނވާނެެއވެ
 ކައުންސިލުން ،ފުރުޞަތެއް އޭނާއަށް ކައުންސިލުން ދީފަިއުނވާނަމަ 

  .ވެޞައްޙަ ގޮތަކަށްނުވާނެއެ  ،އެ މައްސަލަ ނިންމި ގޮތަކީ
  

މިޤޫާނނުގައި ަބޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލުްނ އަންގާ އެންުގަމކަށް   .28  އެްނގުްނތަކަށް ަތބާވުން 
ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ޤަދަރަށް އުނިކަމެއް ލިބޭ ގޮތަަކްށ  ،ތަބާނުވެއްޖެަނމަ 
އެފަދަ ފަރާތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ޤޫާނނީ ނުވަތަ ޝަރްޢީ  ،ޢަމަލޮުކށްފިނަމަ

އެ މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  ،ޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައިފި 
  .ފޮނުވުމުގެ ބާުރ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

  
 ،ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުެގ ގޮތުންނާއި )ހ(  .29  ޙިމާަޔތް 

 ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ ދަށުން ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޮގތުން ޤާޫނނާ 
ނުވަަތ މުވައްޒަފަުކ  ،ޚިލާފުނުވާ ގޮުތގެމަތިން ކައުންސިލުގެ މެްނބަރަކު

 ،ހެޔޮނިޔަތުގައި ކުރާ ކަަމކާމެދު ނުވަތަ ،އޭނާގެ ރަސްީމ ހައިސިއްޔަތުން
  .ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދު ެއއްވެސް ދަޢުވާއެއް ނުއުފުލެޭނއެވެ

  

ކުރާ ރިޕޯޓެއްގަިއ ޝާއިޢު ،ކައުންސިލުން މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު )ށ(    
އިާދރީ އޮފީހަކަށް  ،ކައުންސިލުގެ ެމންބަރަކު ،ހިމެނޭ ކަމަކާ ގުޅިގެން

ނޑިޔާރުގެއެއްގައި ،ހާޒިރުކުރެވި  ،ސުވާލެއްކުރެވީޭނ ނުވަތަ ެއްއވެސް ފަ
އެކަމަކީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް  ،ކައުންސިލުގެ މައްޗަށް ދަޢުާވއެއް އުފުލޭނީ
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އެކަށީގެންާވ  ،ބޫލުކުރެވޭފަދަބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ޤަ
  .ހެކިހުރިނަމައެވެ

  
އިދާރީ ކަންތަްއތައް ބެލެހެއްޓަުމްށ  ،ކައުންސިލުގެ ވާޖިބުތައް އަާދކުރުމަށާއި  .30 މުަވއްޒަފުން ަޢްއޔަންކުުރން 

ެއމީހުންނަކީ ސިވިލް . އެހީތެރިވެދެޭނ މުވައްޒަފުން ތިބްެނވާނެއެވެ
  .ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މުވައްަޒފުންނެވެ

  
ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ބޭންުނާވ  )ހ(  .31  މާލީ ކަންކަން 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގަިއ ހިމެނިގްެނ  ،ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ،ފައިސާ
  .ކައުންސިލަށް ދޫކުރަނާްވނެެއވެ

  

ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުްނ ނުވަތަ ބޭރު  ،އެއްވެސް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު )ށ(    
ކައުންސިލުގެ  ،ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރަކުން ކައުންސިލަށްދޭ ާމލީ އެހީއެއް

މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައިވާ ަކންކަން ކުުރަމށް މުެނވީ ބޭނުންކޮށްގެން 
  .ނުާވނެއެވެ

  

މާލީ ޒިންމާތަާކ  ،ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި )ނ(    
ނޑައަޅާ  ،ބެހޭ ހިސާބު އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތާްވ އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް ކަ
ެއކުލަވައިލެވޭ  ،ލިޔެ ބަލަހައްޓައި އޯޑިޓް ުކރުމަށްފަހު ،ގޮތުގެމަިތން

ވަނަ މާއާްދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  33މި ޤާނުޫނެގ  ،މާލީ ބަޔާނެއް
ރައްޔިތްުނގެ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ،އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު

  .މަޖިލީހަށާއި މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވަްނާވނެއެެވ
  

މޯލްޑިވްސް މީިޑާއ 
  ގެ ަގާވއިދު ކައުންސިލު 

ގެ ގަާވިއުދ ހޭ މޯލްިޑވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުމިޤޫާނނު ހިްނގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެ  .32
 ިދ މިޤާނުޫނެގ ދަށުން ކައުންސިލު އަ. ހަދައި ހިންގާނީ ކައުންސިލުނެްނވެ 

މުކޮްށ ޢާން ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެގަވާއިުދ ހަދައި) ހައެއް( 6އުފެދޭތާ 
  .އިޢްލާން ކުަރްނވާނެއެވެ

  
 ،ކައުންސިލުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވައިލެވޭ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް )ހ(  .33  އަހަރީ ރިޕޯޓު 

ކައުންސިލްުނ ގެ ކުރިން  28ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 

  .ޝާއިޢުކުރަނާްވނެއެވެ
  

އެ ރިޕޯޓުގެ  ،އަހަރީ ރިޕޯޓުގައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ހ(މި މާއްާދގެ  )ށ(    
  .ައންނަނިވި ަކްނކަން ހިމަންަނވާނެއެވެ ،މުއްދަތުަގއި ހިނގައިދިޔަ

  .ކައުންސިލަށް  ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް  .1      
އެ މަްއސަލަތައް  ،ކައުންސިލުން ނިންމި މައްސަލަތަކާއި  .2      

  .ންިނމިގޮތް
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ބަލަމުންގެްނާދ  ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެތެރެއިން  .3      
  .މައްސަލަތައް

  
ބެލުމުެގ ބާުރ ލިިބގެްނވާ 

  މައްސަލަ 
ކައުންސިލަްށ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލައެއް  )ހ(  .34

މި ޤޫާނނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ފަުހްނ  ،ހިނގާފައިވަނީ
އެހެން ގޮތަކަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ  ،ކަމުގައިވިޔަސް

 ،ކައުންސިލަށް އެ މައްސަލައެއް ބެލޭނީ  ،އިހިނދަކު ނުވާހަ
އެމައްސަލައެއް ކައުންސިލަށް  ،އެ މައްސަލައެއް ހިނގި ތާރީޚާއި

މަސްދުވަްސ ) ތިނެއް( 3ީމލާދީ ގޮތްުނ  ،ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ދެމެދު
  .ފުރިހަމަ ނުވަާނމައެވެ

  

ސިލަށް ހުށަހެޅޭ ކައުން ،ގައި އެހެން އޮތްނަމަެވސް) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(    
މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ،އެ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި ،މައްސަލައަކީ

ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ މަްއސަލައެއްކަމަށް ކައުންސިލަްށ  ،ބަލާއިރު
  .ފެންނަ މައްަސލައެއް ބެލުމަކަށް މިާޤނޫނު ުހރަހެއް ނާޅައެވެ 

  
ތަޞްދީޤުކޮށް  ،ިމ ޤާނޫނު ާފސްވެ ،މަލުކުރަންފަށާނީޤޫާނނަށް ޢަ މި  .35 ޤާނޫަނށް ޢަަމލުކުރަންފެުށން 

  .ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ
  

  :މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު   .36  މާނަކުުރން   
  

އިންޓަރެކްޓިްވ  ،ރޭޑިއޯއަށާއި ،ޓީވީއަާށއި ،ކަމަށް ބުނެފައެިއވަނީ ]މީޑިއާ [    
 ،ހަފްތާނޫސްތަކަށާއި ،ދުވަހުނޫސްތަކަށާއި ،ވެބްސައިޓަށާއި ،ޑީއަށާއިސީ

 ،މިނޫންވެސް ނަްނަނމުގައި  ،ޓްރޭޑް ޕަބްލިކޭޝަންތަކަށާއި ،މަޖައްލާތަކަށާއި
 ،ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް މަޢުލޫމާތާއި  ،ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެންނާއި 

ފެތުރުމަށްޓަކަިއ ޢާންމުޮކށް  ،އިޝްތިހާރު ،ޚިޔާލާއި ،ޚަބަރާއި
 ،ޗާޕުކޮށްގްެނާނއި  ،ނުވަތަ އަގަކާނުލައި ލިބޭގޮތަށް ،ގްަނނަންލިބޭޮގތަށް

އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޝާއިޢުކުރެޭވ  ،އިންޓަނެޓާއި
  .ޝާއިޢުކުރުންތަކަށެވެ

  

ުމޖުތަމަޢުެގ  ،ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ]މުޖުތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތު އޮތުން [
ޢުލޫމާތަކުން ޙައްޤުނޫން ގެއްުލމެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް ލިިބާދެނ ބަޔަކަށް އެމަ
 ،މުޖުތަމަޢުެގބަޔަކު އެނގެން ބޭނުންވެާދނެ  މަޢުލޫމާތާއި  ،މަޢުލޫމާތާއި

މުޖުތަމަޢުގެ ބަޔެއްގެ ތެރޭގައި އެަކްނ  ،ކަންބޮޑުވާ މަޢުލޫމާތާއި
މެއްކަމަްށ މުހިންމު ކަ ،ހިނގަމުންާދގޮތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެނގިފައި އޮތުމަކީ

  .ބެލޭނެ މަޢުލޫމާތަށެވެ
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ފާހަގަކުރެވޭ ވަކިފަރުދެއްގެ  ،ކަމަށް ބުނެފައިއަެވނީ ]އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު [
އެ މަޢުލޫމާތެްއ  ،އަމިއްލަ ދިރިުއޅުމުގެ ދާއިރާެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތަާށއި

 އޭނާގެ އަމްިއލަ ފަރުދީ މިނަިވންކަމުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން  ،ހާމަކުރުމަކީ
  .ލިބުންކަމުގައި ބެލެވިދާނެ މަޢުލޫމާތަށެވެ

 

 ،ވީޑިއޯއަަކށް  ،އެްއވެސް ލިޔުމަކަށް ،ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ]މަޢުލޫމާތު [
  .ކަށެވެއަނުވަތަ އޯޑިއޯ ،ކުރެހުމަކަށް ،ފޮޓޯއަކަށް

  

ީޓީވ ނުވަތަ ރޭޑިއޯ ނުވަަތ  ،ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ]މީޑީއާގައި ޝާއިޢުކުރުން [
ސީޑީ ނުވަތަ ވެބްސައިޓު ނުވަތަ ނޫސް ނުވަތަ މަޖަްއލާއެއަްގިއ އިންޓަރެކްޓިވް 

  .ލިޔުމަށެވެ ،އަޑު ފޮނުވުމަށާއި  ،މަންޒަރު ދެއްކުމަށާއި ،ކުރެހުމަށާއި
  
  .ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މީިޑއާ ކައުންސިލަށެވެ ،ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ]ކައުންސިލު [
  

އް ހިްނގުމުެގ މީޑިއާގެ ކަންތަ ،ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ  ]މިނިސްޓްރީ [
  .މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ

  

މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުެގ  ،ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ  ]މިނިސްޓަރު [
  .މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ވަޒީރަށެވެ

 
______________________   
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