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 ފެށުން . 1
ލާއަށް ހަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. އަދި ޢާލަމްތަކަށް ރަޙުމަތެއް ކަމުގައި ފޮނުއްވި ޢާސުބްހާނަހޫ ވަތަ هللا ވެރި މެހައި ނިއުމަތްތަކުގެ އެން

ކުރަމެވެ. އަދި މިދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ  ޢާ އަށް ސަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުއަލައިހި ވަސައްލަމް هللا މަދު ސައްލަރަސޫލާ މުޙައް
 އާލުންނާއި އަސްހާބުން ޝާމިލް ކުރަމެވެ. 

ވަނަ  2014މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  33)މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނު( ގެ  2008-15މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރ 
ވަނަ އަހަރު  2014މަސައްކަތްތަކާއި،  ވަނަ އަހަރުގެ 2014 ކައުންސިލުގެއާ މޯލްޑިވްސް މީޑި ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ. މިރިޕޯޓުގައިއަހަރު

ނިންމިގޮތާއި، އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ އި، ކައުންސިލުން ނިންމި މައްސަލަތަކާއި އެމައްސަލަތައް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާމީޑިއާ 
 ފްސީލު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މައްސަލަތަކުގެ ތަމައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަމުންދާ 

 ވަނަ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.  5މިއީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނެރޭ 

ދައުރަށް ކައުންސިލް  ވަނަ 3 ދިޔައިރު  ނިމިގެން  އަށް  2014 ޖޫން 30 މުއްދަތު ދައުރުގެ  ދެވަނަ ކައުންސިލްގެ  އަހަރު  ވަނަ 2014
 6ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ ދެވަނަ ދައުރު ނިމުނުއިރު އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ނުކުރެވި ދިޔަކަން 

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ވަނަ ދުވަހު ޚާއްސަ ހަފްލާއެއް ބޭއްވުނެވެ.  3ރުމުގެ ގޮތުން މޭ ޚާއްސަކޮށް މިއަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކު

ދާއިރާއަކަށް  3ނޫސްވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރި އެރުވުމަށް ހިތްވަރުދިނުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް ދެވުނެވެ. 
 ޓް މީޑިއާއިންނާއި ރޭޑިއޯގެ ބައިންނެވެ.ބޭފުޅުންނެވެ. އެއީ ޕްރިން  2ބަހާލައިގެން ދެވުނު މިއެވޯޑް ހާސިލްކުރީ 

ތަންތަން  ރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ސުކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން މީޑިއާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލް މީޑިއާ ކްލަބް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާނެ
މްތައް ބޭއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް އޮތޮޅުތަކަށްވަނީ ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށާއި ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބައެއް ޕްރޮގްރާ

 ކައުންސިލުން ދަތުރުތަކެއް ކޮށްފައެވެ. 
އަތޮޅެއްގައި ޓްރެއިނިންގ  3ރާއްޖެތެރޭގައި މީޑިއާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

 ވެ.ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވެއެ
އި މީޑިއާގެ ވެށި ތަރައްޤީކޮށް ނޫސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށާއި ނޫސްވެރިންގެ މެދުގައި ޚަރުދަނާ ބަދަހި ގުޅުމެއް ޤާއިމުކުރުމަށާ

 ދައުލަތުގެ މުއްސަސާތަކާއި ނޫސްވެރިންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ގާތްކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމަށް ހުރި ދަތިތަކާއި ހުރަސްތައް 
 ނައްތާލެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.
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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ތަޢާރަފް . 2
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  6"މޯލްޑިވްސް މީޑީއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު" ގެ  2008/15މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 މަތީން އުފެދިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ. 

ނޑު މަޤްމޯލްޑިވްސް މީ ސަދުތަކަކީ މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ރާއްޖޭގައި ދެމެހެއްޓުމާއި، އެ މިނިވަންކަމަށް އުނިކަން ޑިއާ ކައުންސިލުގެ މައިގަ
ލާގީ އަންނަ ކަންކަން ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި، މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަންވީ ހަމަތަކާއި، އެފަރާތްތަކުގެ އަޚް

ނޑުތައް އެކަށައެޅުމާއި، މީޑިއާގަ އި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ދާއިރާތަކުން މަސައްކަތްކުރަނީ ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި މިންގަ
ނޑުގެ ތެރޭގައިތޯ ކަށަވަރުކުރުމެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގައި ހިމެނިގެންވާ އުސޫލުތަކާއި ހަ މަތަކާއި އަޚްލާގީ މިންގަ

ނޑާ ޚިލާފަށް ހި  ހިމެނެއެވެ.މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މަޤްސަދުގެ ތެރޭގައި ނގާ ކަންކަން ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުންވެސް އަޚްލާގީ މިންގަ

 :ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
 ުލޫމާތު ފެތުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ މިނިވަންކަން ދިރުވައި ޢުފާޅުކުރުމަށާއި މަ ޚިޔާލ

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛ މަށާއި، އެކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން އާންމުއާލާކުރު
 ުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި މައުލޫމާތުހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ސަރުކާރުންނާއި  ޚިޔާލ

 ؛ރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ހައްލުކުރުންމީޑިއާއާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ކުރާކަންކަން ކަމާބެހޭ އިދާ
  ްއާންމުކޮށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މިނިވަންކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އެނގުމުގެ މިނިވަންކަމަށ

ކޮބައިތޯ ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ސިޔާސީ، ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ އިޤްތިސާދީގޮތުން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ 
 ؛ބަލައި އެކަންކަން ދިރާސާކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް އެކަންކަން އިސްލާހުކުރުން

  ެނޑުތައް އެކަށައަޅައި މީޑިއާގ މީޑިއާގައި ހަރަކާތައްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތަކާއި، އަޚްލާގީ މިންގަ
 ؛ފެންވަރުމަތިކޮށް ހިފެހެއްޓުން

 ިއުކުރާ ތަކެއްޗާއި ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އިވޭ އަޑުތަކާއި މީޑިއާއިންލިބޭ މައުލޫމާތާ ބެހޭގޮތުން އުފެދޭ މީޑިއާގައި ޝާއ
 ؛ޝަކުވާތައް، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ހިތްވަރުދިނުން

 ްނުކުތާތައް  ބަލައި ފާހަގަކުރެވޭ މީޑިއާގައި ޝާއިއުކުރެވޭ އެކިއެކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން، ހުށަހެޅޭ އެކިއެކި ޝަކުވާތައ
 ؛އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރުން

  ެމީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަން ހޯދުމަށް ޤައުމުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި އެތެރޭގ
 ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެން އެފުރުޞަތު ހޯދާ ދިނުން.
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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން .  3
 8 މީޑިއާގެ  ބެހިގެންދަނީ  މެންބަރުން 15 މި. މައްޗަށެވެ މެންބަރުންގެ ( ފަނަރަ ) 15 އެކުލެވިގެންވަނީ  ކައުންސިލްމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ 

ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  2014 .މައްޗަށެވެ މެންބަރުންގެ( ހަތެއް) 7 އާންމުންގެ ،މެންބަރުންނާއި( އަށެއް)
ގައި ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންގެ ދައުރުގެ  2014ޖޫން  30ތިއްބެވީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންނެވެ.  ކައުންސިލްގައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް ގައި 2014ޑިސެމްބަރ  03ފައިވަނީ ނިމި ކޮށް އިންތިޚާބު މުއްދަތު ހަމަވުމާއެކު، އާ ދައުރަކަށް މެންބަރުން 
 އެފެއާޒްއިންނެވެ.

 ދައުރުގެ މެންބަރުން ދެވަނަ 
 މެންބަރުން  8މީޑިއާގެ ތެރެއިން ހޮވިވަޑައިގަތް 

                        

 އިބްރާހިމް ޚަލީލް            އިބްރާހިމް ޒަކީ           އަފްސަލް  މުޙަންމަދު          އިސްމާއިލް ނަޞީރު    

 5392 ދަފްތަރު            1903ދަފްތަރު         މާލެ މޭދާމައިޒާންދޮށުގެ،          ބ.އޭދަފުށި ،ހާހަތި    

 (އަށާވީސް ) (               ވީޓީވީ)(                އެމްބީސީ(                )ހަވީރު )       

 

                          

 ޝިނާން  هللاމިދުހަތު އާދަމް             ޢަބްދު           ޒާހިރު މުޙައްމަދު  އަޙުމަދު          ހުޝާމް މުހައްމަދު    

 މާލެ  މ.އަލިމަސްވާދީ،            އަލަފަރު، މާލެގ.  މާލެ           ގ.ނަންރީތިގެ،        ހިރިގާ، ޅ.ހިންނަވަރު   

 (ރޭޑިއޯ އެޓޯލް )   (              ދިޓީވީ )              (ސަން އޮންލައިން)    (       މިނިވަން ޑެއިލީ)   
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 މެންބަރުން  7އާންމުންގެ ތެރެއިން ހޮވިވަޑައިގަތް 

 

                                 

 މުއާޒް ޔޫސުފް هللا ޖައުފަރު ރަޝީދު                އަބްދު ޝަފީޤު            هللا ޢަބްދު  މުޙަންމަދު        

 ދޭލިޔާގެ، ބ.ދަރަވަންދޫ               ފަތަނގުމާގެ، ފ.ދަރަބޫދޫނ.ވެލިދޫ             ދިރޭލާލް،          

 

                      

 ޢަބްދުލް އަޒީޒް ހުސައިން   ނަދީމް          އަލީ ރަޝީދު             ޒިހްނަތު ހަސަން        މުޙައްމަދު    

 8347ދަފްތަރު ސ.ހިތަދޫ            ޓައިމާގެ،            8469ދަފްތަރު        ހ.ދިއްގާމާގެ އާގެ، މާލެ
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 ރައީސް އަދި ނާއިބު ރައީސް: ދެވަނަ ދައުރުގެ  މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 
ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ އަލްފާޟިލް ހުޝާމް މުޙައްމަދުއެވެ.  ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 2014
ގައި ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން  2014ފެބްރުއަރީ  09ރަޝީދުއެވެ.  ޖައުފަރު  އަލްފާޟިލްމަޤާމުގައި ހުންނެވީ  ނާއިބު ރައީސް ކަމުގެ އަދި 

ގައި އަލްފާޟިލް ހުޝާމް  2014ފެބްރުއަރީ  10ގުޅިގެން  އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އަލްފާޟިލް ހުޝާމް މުހައްމަދު ސިޓީ ފޮނުވުމާ
 2014ފެބްރުއަރީ  12މުޙައްމަދުގެ އިސްތިއުފާ ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރާކަމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި ހުސްވެފައިވާ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް 

 ބޭއްވި ގައި  2014ފެބްރުއަރީ  12ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް މުޢާޛް ޔޫސުފް އިންތިޚާބުهللا ވަނަ ދުވަހު  ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަލްފާޟިލް އަބްދު
 މެމްބަރަކު  އިންތިޚާބެއްކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެދުވަހުގެ ޖަލްސާ ބާތިލުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ފޮލޯނުކޮށް ޕްރޮސެސް ޑިއު އިންތިޚާބަކީ
 ސިލްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމް ހުސްވިއެވެ. ވަނަ ދުވަހު ކައުން 2014ފެބްރުއަރީ  19އި އެގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅުއްވަ

ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން އަލްފާޟިލް ޖައުފަރު ރަޝީދު އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ  2014ފެބްރުއަރީ  26
 މަށް ފާސްވިއެވެ. ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން ހަމަ އެދުވަހު އަލްފާޟިލް ޖައުފަރު ރަޝީދުގެ އިސްތިއުފާ ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރާކަ

ގައި ކައުންސިލުގެ ހުސްވެފައިވާ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  2014ފެބްރުއަރީ  27އަދި 
ކޯޓަށް  މުއާޛް ޔޫސުފް ސިވިލްهللا ގެ ނިންމުމަކީ ބާތިލް ނިންމުމެއްކަމަށް ބުނެ އަލްފާޟިލް އަބްދު 2014ފެބްރުއަރީ  19ދަނިކޮށް، 

ނޑައެޅެންދެން ނުވަތަ ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަން  ދެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމައްސަލައިގައި ޝަރީޢަތުން ވަކި ގޮތެއް ކަ
ންސިލަށް އަމުރު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ފަސްކުރުމަށް ކައު

ބަރަކު ފޮނުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މުއްދަތު ހަމަ ވީ އިރުވެސް ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް މެން
 އިންތިޚާބުކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލްފާޟިލް އަލީ ރަޝީދު ހޮވި ވަޑައިގެތެވެ. އަދި  2014މާރޗް  03ގެ މަޤާމަށް ރައީސް ނާއިބު ނަމަވެސް
 ދައުރު ހަމަވުމާހަމަޔަށް އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ އެމަޤާމުގައެވެ. 
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 މެންބަރުން  ދައުރުގެ  ތިންވަނަ 
ތު ހަމަވުމުން މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރަށް މެންބަރުން ގައި ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންގެ ދައުރުގެ މުއްދަ 2014ޖޫން  30

 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއިންނެވެ. 2014ޑިސެމްބަރ  03އިންތިޚާބުކޮށް ނިމިފައިވަނީ 

 

 މެންބަރުން  8މީޑިއާގެ ތެރެއިން ހޮވިވަޑައިގަތް 

                        

 هللاޙަފްސީ އަބްދު             އަޙްމަދު ހަމްދޫން               هللاހިދާޔަތު               ޢާސިފް  މުޙައްމަދު   

 7921 ރސ ދަފްތަރު            އަބުހަރީގެ، ސ.ހިތަދޫ         އޯޝަންރީޑް، ގދ.ތިނަދޫ          މ.ރަތްވިލާ، މާލެ  

 ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް()(            ހަވީރު ނޫސް (                )ދިޓީވީ(                )ވީޓީވީ )     

 

                          

 ޙުސައިން ހަސަން           މުޙައްމަދު އާމިރު އަޙްމަދު           މިއުސަމް އައްބާސް          މުޙައްމަދު ރަފީޤް    

 ދިލްކަޝްވިލާ/ގއ. ވިލިގިލި        ހުސްނުހީނާގެ،ގދ.ފަރެސް     ބަހާރީވިލާ، ގދ. ރަތަފަންދޫ    އޮއިވާލި، ގއ.ކޮލަމާފުށި 

 ސަން އޮންލައިން()   (      ދުވަސް އޮންލައިން ނޫސް)    (        އުތުރު.ކޮމް)   (        އެޓޯލް ޓީވީ )   
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 މެންބަރުން  7އާންމުންގެ ތެރެއިން ހޮވިވަޑައިގަތް 

 

                                 

 މުޙައްމަދު މުރާދު                  އައިމިނަތު ހަސަން             އަޙްމަދު ޝަރީފް ނަފީސް        

 ހ. މައިދާން               މ.މިރުސްގަސްދޮށުގެ، މާލެ          7912ދަފްތަރު ރސ           

 

                      

 ލީޝާ މުޙައްމަދު          ޢަބްދުއްލަތީފް އަޙްމަދު          އަޙްމަދު މިޒްމާދު           އަޙްމަދު ޒަކީ ނާފިޒް  

 މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްސަ        މ.މާހިޔާ، މާލެމާލެ        މއ. ލޫފިން، މާލެ           ބަހާރުގެ، ސ.މީދޫ 

   2345ދަފްތަރު           

 

 ދައުރުގެ ރައީސް އަދި ނާއިބު ރައީސް: ތިންވަނަ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 
ވީޓީވީގެ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުން އެމަޤާމަށް  ހޮވިވަޑައިގަތީ 

 އެވެ. އަދި ނާއިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް  މާލެ( ،ރަތްވިލާ.)މ ޢާސިފް ފަރާތުން ކައުންސިލަށް އިންތިޚާުބވި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު

އިންތިޚާބުވި  ކައުންސިލަށް އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލައްވައިގެން ހޮވިވަޑައިގަތީ   އެމަޤާމަށް ވޯޓުން ނެގި ހޮވުމަށް މެންބަރަކު
       އެވެ. (7912 ރސ )ދަފްތަރު ނަފީސް ޝަރީފް ލް އަޙްމަދުއަލްފާޟި
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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ކޮމިޓީތައް . 4
އޮތުމަށް ލާޒިމް ކުރެއެވެ.  ކޮމިޓީ 3ދާއިމީ  ކައުންސިލުގައި އިންވަނަ މާއްދާ 27ބާބުގެ ވަނަ  5ކައުންސިލުގެ ޤަވާއިދުގެ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ 
މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީ އަދި އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް އެތިން ކޮމިޓީއަކީ 

ވަނަ އަހަރު ވަނީ ޝަކުވާ  2014 ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ އިތުރަށް  މެންބަރުންނެވެ.  7މިއިން ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގައި ތިއްބަވާނީ  ކޮމިޓީއެވެ.
  މަސައްކަތްތަކަށްވެސް ވަގުތީ ކޮމިޓީ އުފައްދަވާފައެވެ.އެކިއެކި އެހެނިހެން ބަލާ ކޮމިޓީތަކާއި އަދި 

 :ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް 

 

 ކޮމިޓީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  ރިލޭޝަންސް  މީޑިއާ  .1

މަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ ހޯދައި ތަންފީޒުކުރު އްކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުންނާއި ކޮމިޓީން ރާވާ ޕްރޮގްރާމުތަ މީޑިއާގެ
އެހީހޯދުމާއި  ފަރާތްތަކުގެ އެކިއެކިމީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް އަދި އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަންފީޒު ކުރާނީ މި ކޮމިޓީއިންނެވެ. 

ރުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައް ތަކުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ކައުންސިލުންނާއި ކޮމިޓީން ވިސްނާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ދިރާސާކޮށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާ
މަކީ ވެސް މިކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިންގުމީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ އެކިއެކި ފަންނީ ތަމްރީނުތައް ރާވާ ށް ތައްޔާރުކޮ

 ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. 

ނޑު ބަދަލަކީ  2014 ކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސް އިބުކައުންސިލުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ނާވަނަ އަހަރު މިކޮމިޓީއަށް އައި މައިގަ
މިޓީއަށް އަލްފާޟިލް އަލީ ރަޝީދު ހޮވި ވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން އެކޮމިޓީން ވަކިވެވަޑައިގަތުމުން ބަދަލުގައި އަލްފާޟިލް ހުޝާމް މުޙައްމަދު މިކޮ

 މެންބަރުން މިކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނެވެ.  7ވަނަ ދައުރު ފެށުމާއެކު އަލުން  3ހަމަ ޖެއްސުމެވެ. އަދި 

 

 
 

 

 ކޮމިޓީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  ރިލޭޝަންސް  މީޑިއާ 
 މެންބަރުން  ތިއްބެވި  ކޮމިޓީގައި  ތިންވަނަ ދައުރުގައި   ދެވަނަ ދައުރުގައި ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން  #
 (މުގައްރިރު ) ޒަކީ އަޙްމަދު. ޑރ  (މުޤައްރިރު) ލް ސަ މުޙައްމަދު އަފްއަލްފާޟިލް  1
 (މުގައްރިރު  ނައިބު) ރަފީޤް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  (މުޤައްރިރު ނައިބު) މުޙައްމަދު ނަދީމް އަލްފާޟިލް  2
 هللاއަބްދު ޙަފްސީ އަލްފާޟިލް    ޝިނާން هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  3
 އައްބާސް މިއުސަމްއަލްފާޟިލް   އަލްފާޟިލް ހުޝާމް މުހައްމަދު  4
 އަޙްމަދު  އާމިރު މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް   ރަޝީދު  ޖައުފަރު އަލްފާޟިލް  5
 ހަސަން  އައިމިނަތުއަލްފާޟިލާ    މުއާޛް ޔޫސުފް هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  6
 ނަފީސް ޝަރީފް އަޙްމަދުއަލްފާޟިލް    ނަތު ހަސަން ޒިހް އަލްފާޟިލާ  7



 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް  އަހަރީ ރިޕޯޓް  2014
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 ކޮމިޓީ  ރިލޭޝަންސް  ޕަބްލިކް  .2

ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި   މަސައްކަތްކުރާ  މީޑިއާގައި ރައްޔިތުންނާއި ދައުރު ކައުންސިލުގެ މީޑިއާޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީގެ މައިގަ
 ސަސާތަކާ މުއައް އެކިއެކި ދައުލަތުގެ  ކައުންސިލާއި  މީޑިއާކުރުމާއި،  މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ފިލުވައިދިނުމަށްޓަކާ  އޮޅުން ފަރާތްތަކަށް 

 ގުޅުން  ދެމެދު ފަރާތްތަކާ އެކިއެކި ބޭރުގެ ރާއްޖޭން މީޑިއާކައުންސިލާއިކުރުމާއި  މަސައްކަތް ދެމެހެއްޓުމަށް އެގުޅުން ޤާއިމުކޮށް  ގުޅުން ދެމެދު
 މަންޒަރުތަކާއި  ފެންނަ ތަކެއްޗާއި ޝާއިޢުކުރާ މީޑިއާއިން ކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ދެމެހެއްޓުމަށް  އެގުޅުން ޤާއިމުކޮށް

ހިތްވަރުދިނުމަކީވެސް  ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލަށް ،ޝަކުވާތައް އެކިއެކި ހުށަހަޅާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތާ ލިބޭ  މީޑިއާއިން އިވޭއަޑުތަކާއި
 މިކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓްތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިންމު މަސައްކަތެކެވެ. 

 7ވަނަ ދައުރު ފެށުމާއެކު އަލުން  3ބަދަލަކީ ކައުންސިލުގެ ދެވަނަ ދައުރު ހަމަވެ، ވަނަ އަހަރު މިކޮމިޓީއަށް އައި ހަމަ އެކަނި  2014
 މެންބަރުން މިކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބު ކުރުމެވެ.

 ކޮމިޓީ  ރިލޭޝަންސް  ޕަބްލިކް 
 މެންބަރުން  ތިއްބެވި  ކޮމިޓީގައި  ތިންވަނަ ދައުރުގައި   ދެވަނަ ދައުރުގައި ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން  #
 )މުގައްރިރު( هللا ހިދާޔަތުއަލްފާޟިލް   (މުޤައްރިރު) ޒިހުނަތު ހަސަން  އަލްފާޟިލާ 1
 )ނައިބު މުގައްރިރު( هللاއަބްދު ޙަފްސީ އަލްފާޟިލް   (މުޤައްރިރު ނައިބު) އަލީ ރަޝީދު އަލްފާޟިލް  2
 ރަފީޤް  މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް    މުޙައްމަދު ނަދީމް އަލްފާޟިލް  3
 އައްބާސް މިއުސަމްއަލްފާޟިލް    ޝަފީގް هللا މުޙައްމަދު އަބްދުއަލްފާޟިލް  4
 ޙަސަން  ޙުސައިންއަލްފާޟިލް    އިބްރާހިމް ޒަކީ އަލްފާޟިލް  5
 މުރާދު  މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް    މިދުހަތު އާދަމް އަލްފާޟިލް  6
 މުޙައްމަދު ލީޝާ އަލްފާޟިލާ    ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ހުސައިން އައްޝައިޚް 7
 

 

 

 

   ކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމިޓީ އެތި  .3

ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  މި  ސުލޫކީ  އަޚުލާޤީ  ހަމަތަކާއި ތަބާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާގައިކޮމިޓީގެ މައިގަ
ނޑުތައް ނޑުތައް އަޚްލާޤީ އެކުލަވާލާ މީޑިއާތަކުން ދެމެހެއްޓުމާއި ފެންވަރު މީޑިއާގެ  އެކަށައަޅައި މިންގަ  މޯލްޑިވްސް ދިރާސާކުރުމާއި، " މިންގަ

 ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.  ކައުންސިލަށް އިޞްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހޭ ށްޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަ ކައުންސިލްގެ  މީޑިއާ

ގައި  2014ޖެނުއަރީ  27އަދި  މެންބަރަކު އައްޔަންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު މިކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ މަޤާމަށް 2014
 7ވަނަ ދައުރު ފެށުމާއެކު އަލުން  3ގައި އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޚަލީލް މިކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނެވެ. އަދި 

 މެންބަރުން މިކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނެވެ. 



 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް  އަހަރީ ރިޕޯޓް  2014
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 ކޮމިޓީ  ލީގަލް  އެންޑް  އެތިކްސް 
 މެންބަރުން  ތިއްބެވި  ކޮމިޓީގައި  ތިންވަނަ ދައުރުގައި   ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން ދެވަނަ ދައުރުގައި  #
 ) މުގައްރިރު( މިޒްމާދު  އަޙްމަދުއަލްފާޟިލް   )މުޤައްރިރު( އިބްރާހިމް ޚަލީލް އަލްފާޟިލް  1
 )ނައިބު މުގައްރިރު( ހަމްދޫން  އަޙްމަދުއަލްފާޟިލް   (މުޤައްރިރު ނައިބު ) ޒަކީ އިބްރާހިމްއަލްފާޟިލް  2
 ޙަސަން  ޙުސައިންއަލްފާޟިލް   މިދުހަތު އާދަމް އަލްފާޟިލް  3
  ޒަކީ އަޙްމަދުޑރ.   ޝަފީގް هللا މުޙައްމަދު އަބްދުއަލްފާޟިލް  4
 އަޙްމަދު  އާމިރު މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް   ނަސީރު  އިސްމާއީލްއަލްފާޟިލް  5
 އަޙްމަދު  ޢަބްދުއްލަތީފްއަލްފާޟިލް   އަޙްމަދު ޒާހިރު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  6
 މުޙައްމަދު ލީޝާ އަލްފާޟިލާ   މުހައްމަދު އަފްސަލް އަލްފާޟިލް  7

 

 

 ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކުގެ ޖަލްސާތައް:
 

 ކޮމިޓީ 
ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން  ބޭއްވި ޖަލްސާ 

 ކެންސަލް ކުރެވުނު 
ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން  ބޭއްވި ޖަލްސާ 

 ޖުމްލަ  ކެންސަލް ކުރެވުނު 
 ތިންވަނަ ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު 

އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް 
 ކޮމިޓީ 

2  2  2  1  7 

މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް 
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ 

2  1  2  0  5 

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 
 ކޮމިޓީ 

1  3  1  1  6 

 

 ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީތައް:
ބަލައި ލަ މައްސަވީހާވެސް އަވަހަށް  ތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު،ޢަޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން ޤާނޫނުގައި ބުނާ އިޖުރާ  މީޑިއާ ކައުންސިލަށް 

ވަނަ އަހަރު ވަނީ މިފަދަ  ކޮމިޓީ  2014ކޮމިޓީއަކަށް މައްސަލަ ފޮނުވައެވެ. އެގޮތުން ލު ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލް މެންބަރުން ހޮވާ ހައް
 ވެ. އެ  ކޮމިޓީއަކީ:ފައްދަވާފައެއު
 
 ކޮމިޓީ މައްސަލައިގެ  އެމްބީސީ -ވީމީޑިއާ  

 މިދުހަތު އާދަމް އަލްފާޟިލް  1
 މުޙައްމަދު އަފްސަލްއަލްފާޟިލް  2
 އިސްމާއީލް ނަސީރުއަލްފާޟިލް  3



 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް  އަހަރީ ރިޕޯޓް  2014
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 ކޮމެޓީ  މައްސަލައިގެ  ސާވިސް  ޕޮލިސް  -ހަވީރު  
 ޝަފީގް هللاއަބްދު މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް  1

 ހުސައިން އަޒީޒު އަބްދުލް އައްޝައިޚް 2

  ޒަކީ އިބްރާހިމްއަލްފާޟިލް  3

 
 

 ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީ  
 އަޙްމަދު މިޒްމާދުއަލްފާޟިލް  1
 هللاހިދާޔަތު އަލްފާޟިލް  2
 މިއުސަމް އައްބާސްއަލްފާޟިލް  3
 މުޙައްމަދު އާމިރު އަޙްމަދުއަލްފާޟިލް  4
 ޝަރީފް ނަފީސް އަޙްމަދުއަލްފާޟިލް  5

 

 އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކާއި ވަގުތީ ކޮމިޓީތައް  
ކޮމިޓީތަކެވެ.  ދައި އުފައް މުހިންމު ބޭނުންތަކަށް ކޮމިޓީ ފިޔަވައި އެހެނިހެން  އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓީއާއި ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް  3މިއީ ދާއިމީ 

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި  2014ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ހަމައެކަނި އުފެދިފައިވަނީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ ނަމަވެސް  2014އެގޮތުން 
 ކޮމިޓީ ނަގާފައިވެއެވެ.  5އެކި އެކި މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު 

 
  :ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ . 1

 
ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކާ ބިޑް ހަވާލު މިކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލަށް 

އިނޭންސް ސެކްޝަންގެ މެންބަރުންނާއި އަދި މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ފަ 2ކުރުމެވެ. މި ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 
 ހިމަނައިގެންނެވެ.  އިސްވެރިޔާ

 
 އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ ބިޑް  
  ލްސަ އަފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް 1
 ރަޝީދު  އަލީ  އަލްފާޟިލް 2
  ރަޝީދު އްމަދުޙަމު އަލްފާޟިލް 3
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   :ޕްރެސް ފްރީޑަމްޑޭ ކޮމިޓީ . 2
 

މެންބަރުންގެ  5އެކުލަވާލި ( ފާހަގަ ކުރުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 2014މެއި  03ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް )މިއީ 
 " 2013 އިޔާ ދަ  އޮފް  ޖާނަލިސްޓް"ނޫސްވެރިންނަށް އެވޯޑް  ވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުންކޮމިޓީއެކެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނި

 އިޔާ  ދަ  އޮފް  ޖާނަލިސްޓް" އެވޯޑްއާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް މިކޮމިޓީން ކުރިކަމުގައިވިޔަސް ޖާނަލިޒަމްފްލާއެއް ބާއްވާފައެވެ. ޙަ ހޮވުމުގެ 
 ނެވެ. ޕެނަލަކުން  މިނިވަން ދީފައިވަނީ  މާކްސް ހޮވުމަށް " 2013

 
 ކޮމިޓީ  ފްރީޑަމްޑޭ ޕްރެސް 
 ހަސަން  އަލްފާޟިލާ ޒިހުނަތު 1

 އާދަމް  އަލްފާޟިލް މިދުހަތު 2

 ރަޝީދު  އަލްފާޟިލް އަލީ 3

 އަފްޞަލް މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް  4

 ރަޝީދު ޖައުފަރުއަލްފާޟިލް  5

 
 
 : ޕްރެސް ކްލަބް ކޮމިޓީ . 3

 
ޕްރެސް ކްލަބެއް ޓަކައި ކަންކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްމީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވެ ތަފާތު އެކި މިއީ 

ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނިއުސް ޕްރެސް ކްލަބުން ލިބޭނެ އެގޮތުން ކުރުމަށް ނެގި ކޮމިޓީއެކެވެ. އުފެއްދުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް 
ކޮންފަރެންސްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމާއި ނޫސްވެރިން އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވެ ހުސް ވަގުތު ހޭދަކޮށްލުމާއި ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާ 

 މިކޮމިޓީން ވަނީ ޕްރެސް މެވެ. އަދި ޗެހި ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކުރުބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި ނޫސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ފޮތް ފަދަ އެއް 
  ހޯދުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. މެދުވެރިކޮށް  ސަރުކާރު ތަނެއް ނުވަތަ  ބިމެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ކްލަބް
 
 
 ކްލަބް ކޮމިޓީ  ޕްރެސް 
 ޚަލީލް  އިބްރާހިމް އަލްފާޟިލް 1

 މުޙައްމަދު ޒާހިރު އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް 2

 އާދަމް  މިދުހަތު އަލްފާޟިލް 3

 ރަޝީދު  އަލީ އަލްފާޟިލް 4

 މުއާޒްهللا އަބްދުއަލްފާޟިލް  5

 ޒަކީ އިބްރާހީމްއަލްފާޟިލް  6
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  ކޮމިޓީ:  . ދަތުރު 4

ށް މިއީ ޔުނިސެފް ފަންޑްގެ އެހީގައި އަތޮޅުތަކުގައި އެކި އެކި ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުރި ބައެއް ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަ
ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަތުރު ކަލަންޑަރއެއް ތައްޔާރުކޮށް ދަތުރުތަކުގެ ޕް ގްރާމް ރޮއެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީއެކެވެ. މިކޮމިޓީގެ މައިގަ

 ތައްޔާރުކުރުމާއި ދަތުރާ ގުޅިގެން އެކިފަރާތްތަކާ ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތްތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. 
 
 ކޮމިޓީ  ދަތުރު 

 މް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ހުޝާ 1
 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޒަކީ  2

 ޖައުފަރު ރަޝީދުއަލްފާޟިލް  3

 
 
 ކޮމިޓީ:  . މީޑިއާ ކޭމްޕް 5

އަށް  2014ޖޫން  20އިން  އަދި  2014ޖޫން  19މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން މީޑިއާގައި  މިކޮމިޓީއަކީ
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނެގި ކޮމިޓީއެކެވެ. މިކޮމިޓީންވަނީ މިދަތުރު ރާވައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޭމްޕާ ގުޅޭ 

 މިދަތުރާ ގުޅޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. ރާވައި  
 
 ކްލަބް ކޮމިޓީ  ޕްރެސް 
 އިސްމާއީލް ނަސީރުއަލްފާޝިލް  1
 ހުޝާމް މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް  2
 އިބްރާހިމް ޒަކީއަލްފާޟިލާ  3
 ހުސައިން ފިޔާޒް މޫސާއަލްފާޟިލް  4
 މޫސާ ވަސީމްއަލްފާޟިލް  5
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 އް ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތަ . 5
މީޑިއާ ކައުންސިލުން ފަހަރު ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމް ކުރެއެވެ. ( އްކެއެ ) 1ގެން މަހަކު މަދުވެ 
ޖަލްސާއާއި ތިންވަނަ ދައުރުގެ  41ޖަލްސާ ބާއްވާފައެވެ. އެއީ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  44ވަނަ އަހަރު ވަނީ ޖުމްލަ  2014

 16:00ން  14:30ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހެއްގެ  ދެވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް އާންމުކޮށް ބާއްވާފައިވަނީމީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެވެ.  3
ނޑުގެ ވަގުތަކަށްވެސް ޝެޑިއުލްކޮށްގެން ބާއްވާފައިވެއެވެ. އަދި  އަށެވެ. އަދި އެގަޑީގައި ކޯރަމް ހަމަ ނުވެއްޖެނަމަ ބައެއް ޖަލްސާތައް ރޭގަ

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ދިމާވާ ކުއްލި މައްސަލަތަކުގައި ވަކި ގަޑިއެއް ނެތި ކުއްލި ޖަލްސާތައް ވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. 
ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އަދި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް  2014ޑިސެމްބަރ  14ރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ ފު

 އަށެވެ.   15:30ން  14:00އާންމުކޮށް ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ ކޮންމެ ބުދަ ދުވަހެއްގެ 

 ކައުންސިލް ޖަލްސާތަކުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް  އިވާބާއްވާފަދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ވަނަ އަހަރު   2014

 

ކައުންސިލުން  ގައި 2014މެއި  26 ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުމުން ޝިނާންهللا އަލްފާޟިލް އަބްދު ނޯޓް:
 ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

 

 ވަކި ގޮތެއް އިދާރާއަށް ނާންގަވާ  /ޗުއްޓީ ސަލާމް  ހާޒިރުވި  ބޭއްވި ޖަލްސާ  ނަން 

 25 1 16 41 ލީލް ޚަ އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް 

 5 4 32 41 ހުޝާމް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް 

 32 3 6 41 އިސްމާއިލް ނަޞީރު އަލްފާޟިލް 

 7 2 32 41 އިބްރާހިމް ޒަކީ އަލްފާޟިލް 

 16 2 23 41 މުއާޒް ޔޫސުފް هللا އަބްދު އަލްފާޟިލް 

 13 1 27 41 މިދުހަތު އާދަމް އަލްފާޟިލް 

 10 1 30 41  އަހުމަދު ޒާހިރު އަލްފާޟިލް 

 34 0 1 35 ޝިނާން هللا އަބްދު އަލްފާޟިލް 

 13 8 20 41 މުހައްމަދު އަފްޒަލް އަލްފާޟިލް 

 5 8 28 41 ރަޝީދު ޖައުފަރު އަލްފާޟިލް 

 6 2 33 41 ޝަފީގް هللا މުހައްމަދު އަބްދު އަލްފާޟިލް 

 1 4 36 41 އަލީ ރަޝީދު އަލްފާޟިލް 

 14 10 17 41 ނަތު ހަސަން ޒިހް އަލްފާޟިލާ 

 25 0 16 41 މުހައްމަދު ނަދީމް އަލްފާޟިލް 

 22 6 13 41  އަބްދުލް އަޒީޒް އައްޝައިޚް 
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 ވަނަ އަހަރު ތިންވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ބާއްވާފައިވާ ކައުންސިލް ޖަލްސާތަކުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް  2014

 

ޖަލްސާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޖަލްސާއަކަށް  3 ކައުންސިލްގެ  ބޭއްވި އަށް 2014ޑިސެމްބަރ  31އިން  2014ޑިސެމްބަރ  14 ނޯޓް:
 އުޅުއްވާތީއެވެ.   )ސަލާމްގައި/ޗުއްޓީގައި( ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވަނީޒަކީއަށް  ޑރ. އަޙްމަދު

 
 

 

 

 

 

 

 ވަކި ގޮތެއް އިދާރާއަށް ނާންގަވާ  /ޗުއްޓީ ސަލާމް  ހާޒިރުވި  ބޭއްވި ޖަލްސާ  ނަން 

 0 1 2 3 ޢާޞިފް  މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް 

 0 0 3 3 ޝަރީފް ނަފީސް  އަޙްމަދުއަލްފާޟިލް 

 0 0 3 3 هللا ހިދާޔަތުއަލްފާޟިލް 

 0 2 1 3 ހަމްދޫން  އަޙްމަދުއަލްފާޟިލް 

 0 2 1 3 هللاއަބްދު ޙަފްސީއަލްފާޟިލް 

 0 0 3 3 ރަފީޤް  މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް 

 0 0 3 3 އައްބާސް މިއުސަމްއަލްފާޟިލް 

 0 0 3 3 އާމިރު އަޙްމަދު  މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް 

 0 0 3 3 ޙަސަން  ޙުސައިންއަލްފާޟިލް 

 0 1 2 3 ހަސަން  އައިމިނަތުއަލްފާޟިލާ 

 0 1 2 3  މުރާދު މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް 

 0 3 0 3 ޒަކީ  އަޙްމަދުޑރ. 

 0 0 3 3 މިޒްމާދު   އަޙްމަދުއަލްފާޟިލް 

 0 2 1 3 އަޙްމަދު  ޢަބްދުއްލަތީފްއަލްފާޟިލް 

 0 0 3 3 މުޙައްމަދު  ލީޝާއަލްފާޟިލާ 
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 ކަންތައްތައް  މުހިންމު  ކުރި  އަހަރު  ވަނަ  2014. 6
ހަމަވިނަމަވެސް ލިބުނު ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ދައުރު މެންބަރުންގެ  ދައުރުގެ ދެވަނަ ނިޔަލަށް  ގެ 30 ޖޫން  އަހަރުގެ ވަނަ  2014

ކައުންސިލުން ވަނީ ވަނަ އަހަރުވެސް   2014ލުކުރުމަށްޓަކައި ޞިދުތައް ހާ ޞަ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މަޤް 
ގައި ދައުރު ފެށުމާއެކު  2014ޑިސެމްބަރ  03އިންތިޚާބުކޮށް އަދި ތިންވަނަ ދައުރަކަށް މެންބަރުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. ތަފާތު 

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 2014ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފެށިގެން ދިޔައެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން 
 ތަފާތު ހަރަކާތްތަކާއި މިޑީއާއަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާފައިވާ އްކަތްތަކާއި ނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މަސަ މީޑިއާގެ މި

ޑިއާތަކަށް މީ ރ ތަކުގައި ބައިވެރިކޮށްދިނުމާއިދާއިރާތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ތަފާތު ސެމިނަ އެކިމީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް އެކި
މީގެތެރެއިން ވަނީ މިހިމަނާފައި ތިރީގައިށްފައިވާ އެކި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. ހައްލުކުރުމަށް ކޮދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތައް 

  މަސައްކަތްތަކެވެ.މުހިންމު  ކޮށްލެވޭ ފާހަގަ 

 ސުކޫލް މީޑިއާ ކްލަބް އުފެއްދުން:( 1)

 

 ބ. އަތޮޅު މަދުރަސާ )ބ. ދަރަވަންދޫ(

 

 15އިން  2014ފެބްރުއަރީ  13"ބ. އަތޮޅު މަދުރަސާގެ މީޑިއާ ކްލަބް" ގެ ނަމުގައި ބ.ދަރަވަންދޫގައި މީޑިއާ ކްލަބެއް އުފައްދާފައިވަނީ 
އަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބ. ދަރަވަންދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި އެރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލާއި އޮތޮޅު  2014ފެބްރުއަރީ 

 ސާގެ އެއްބަރުލުމާއި އެހިތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. މިއީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އަތޮޅާއި ރަށު ފެންވަރުގައި އުފެއްދި މަދުރަ
ނޑު މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި، ސުކޫލް ނިންމާ ކުދިންނަކީ މީޑިއާއަށް  ވެރި އަހުލު މިފަދަ ފުރަތަމަ މީޑިއާ ކްލަބެވެ.މިކްލަބް އުފެއްދުމުގެ މައިގަ
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އަމަލީ ބަޔަކަށް ހެދުމާއި، މީޑިއާ އާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކަށް ދަރިވަރުން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމާއި، ސްކޫލް ވެށީގައި މީޑިއާ ކުރިއަރުވައި 
ދުގައި ގުޅުން ގޮތުން ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި، ސްކޫލުގައި މީޑިއާ ފޯކަލް ޕޮއިޓްތައް އުފެއްދުން އަދި ސްކޫލްތަކުގެ މީޑިއާ ކްލަބްތަކުގެ މެ

ނޑު މަޤާމްތަ  ނޑު އެކުލަވާލުމާއި މި އޮނިގަ ކަށާއި، ގާއިމުކޮށް ބަދަހިކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިކްލަބް އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އޮނިގަ
ބުގެ ރައީސް، ނާއިބް އްޔަންކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކްލަޢައާންމު މެންބަރުންނަށް ވާން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން ފާހަގަކޮށް ވަނީ ދަރިވަރުން 

މެންބަރުންވަނީ ކްލަބްގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުން ހޮވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކްލަބްގެ  5ޒާންދާރު އަދި އެގްޒެކްޓިވް ޚަރައީސް، 
ފެބްރުއަރީ  14ށްފައިވަނީ މީޑިއާ ކްލަބް އިފްތިތާހު ކޮ މާސްޓަރ ގެ ގޮތުގައި ހިންގާނެ އިސް މުދައްރިސެއްވެސް ވަނީ އައްޔަންކޮށްފައެވެ.

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބ. އަތޮޅު މަދުރަސާ )ބ.ދަރަވަންދޫ( ގައި ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މީޑިއާ  2014
ށުކައުންސިލުގެ އިސް ކައުންސިލުން ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނާއި މީޑިއާ ކްލަބްގެ މެންބަރުންނާއި މަދުރަސާގެ އިސްބޭފުޅުން އަދި ރަ

 ބޭފުޅުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

 ކޫލް  )ސ. ހިތަދޫ(ހިތަދޫ ސް  

 

 2014އޭޕްރީލް  20އިން  2014އޭޕްރީލް  17 ފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ސ. ހިތަދޫ ސްކޫލްގައި މީޑިއާ ކްލަބު އުފައްދާ 
ހިތަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި އެރަށުގެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގެ އެއްބަރުލުމާއި އަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ސ. 

ށް ކުރި އެހިތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. މިއީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް ފެންވަރުގައި މީޑިއާ ކްލަބު އުފެއްދުމަ
 ދެވަނަ ދަތުރެވެ.
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ނޑު މަޤްމިކްލަބް  ކޫލް ނިންމާ ކުދިންނަކީ މީޑިއާއަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމާއި، މީޑިއާ އާއި ސް ދުތަކުގެ ތެރޭގައި، ޞަ އުފެއްދުމުގެ މައިގަ
، މަލީ ގޮތުން ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާއިޢައުގުވެރި ކުރުވުމާއި، ސްކޫލް ވެށީގައި މީޑިއާ ކުރިއަރުވައި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކަށް ދަރިވަރުން ޝަ

 ހިމެނެއެވެ. އިމުކޮށް ބަދަހިކުރުންޤާ ސްކޫލުގައި މީޑިއާ ފޯކަލް ޕޮއިޓްތައް އުފެއްދުން އަދި ސްކޫލްތަކުގެ މީޑިއާ ކްލަބްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން 
ނޑުގެ މަޤާމްތަކަށާއި،  ނޑު އެކުލަވާލުމާއި މި އޮނިގަ އްސަ މެންބަރުންނަށް ވާން ޚާމިކްލަބް އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އޮނިގަ

ޒާންދާރު އަދި ޚައްޔަންކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކްލަބުގެ ރައީސް، ނާއިބް ރައީސުންނާއި ޢަބޭނުންވާ ދަރިވަރުން ފާހަގަކޮށް ވަނީ ދަރިވަރުން 
ރުން ކްލަބްގެ މާސްޓަރ ގެ މެންބަރުންވަނީ ކްލަބްގެ އާއްމު މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުން ހޮވާފައެވެ. މީގެ އިތު 5އެގްޒެކްޓިވް 

އޭޕްރީލް  19އްޔަންކޮށްފައެވެ.ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ މީޑިއާ ކްލަބް އިފްތިތާހު ކޮށްފައިވަނީ ޢަގޮތުގައި ހިންގާނެ އިސް މުދައްރިސެއްވެސް ވަނީ 
ތެއްގައެވެ. މި ގައި އަތޮޅު ހިތަދޫ ސްކޫލް )ސ.ހިތަދޫ( ގައި ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާ 09:00ވަނަ ދުވަހުގެ ހެދުނު  2014

 ރަސްމިއްޔާތުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނާއި މީޑިއާ ކްލަބްގެ މެންބަރުންނާއި މަދުރަސާގެ އިސްބޭފުޅުން ވަނީ 
 ފޭދޫ  މަރަދޫ އްވައި ދެ ލޫމާތުޢުމަ އުފެއްދުމަށް  ކްލަބް  މީޑިއާ ސްކޫލްގައި  ހަޔާރ ހިތަދޫ އަދި މިހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ބައިވެރިވެފައެވެ.

   ބަލައިގެންފައިވެއެވެ. ރަސްމީކޮށް ކްލަބް މީޑިއާ ސްކޫލްގެ

 :ކުޑަކުދިންގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރާ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތައް( 2)

 

 ޏ.ފުވައްމުލައް 
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ލޫމާތު އާއްމުކުރާއިރު ނޫސްވެރިން އަމަލުކުރާ މިންގަޑާއި ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ތައްޔާރު ކުރެވޭ ޢުބަރާއި މަޚަކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި 
ލޫމާތު ދިނުމަށް ޔުނިސެފްއާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއާއި ގުޅިގެން ޢުޕްރޮގްރާމްތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވޭ މިންގަޑާއި ގުޅޭގޮތުން މަ

ދިނުމަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްއެކެވެ. މި ގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު އްމުލަކުންގާ ޕްރޮގްރާމްގައި ފުވަހި
ވަނަދުވަހާއި ހަމައަށް ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ނޫސްވެރިކަމުގައި  11ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން  8ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވަނީ މެއި 

ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލަރުންގެ އިތުރުން  ފުވައްމުލަކަށް ކުރި ދަތުރުގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައިއްބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެ
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. ބައްދަލުވުންތައް އަމާޒުކުރެވުނު  10ލޫމާތު ދިނުމަށް ޢުސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުންނަށް މަ

ލީމީ މަރުކަޒާއި ހާފިޒް އަހްމަދު ސްކޫލްއާއި ފުވައްމުލަކް ސްކޫލްއާއި އަދި މަދަރުސަތުއް ޝައިހް ޢުކުގެ ތެރޭގައި ޏ.އަތޮޅު ތަ ސްކޫލްތަ 
ޑޯ ސެޝަންތަކަށް -ޓު-މީގެ އިތުރުން މި މި ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ވަނީ ޑޯ  މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ހިމެނެއެވެ.

 އްސާކޮށްފައެވެ. ޙިއަވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މައުލޫމާތު  8ފުވައްމުލަކުގެ  ބަހާލައިގެން 

 ތ. ތިމަރަފުށި 

 
މަލުކުރާ މިންގަޑާއި ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ތައްޔާރު ޢަލޫމާތު އާއްމުކުރާއިރު ނޫސްވެރިން ޢުބަރާއި މަޚަކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި މިއީ 

 ޑިއާ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ލޫމާތު ދިނުމަށް ޔުނިސެފްއާއި މޯލްޑިވްސް މީޢު ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވޭ މިންގަޑާއި ގުޅޭގޮތުން މަކުރެވޭ ޕްރޮގްރާމްތައް 
ރައްޔިތުންނަށާއި ސްކޫލްގެ ޕްރޮގްރާމްއެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި  ހިންގުނުގައި ތިމަރަފުށީ  އަށް 2014މެިއ  23އިން  2014މެއި  22

ތިމަރަފުށީގެ ކައުންސިލަރުންގެ އިތުރުން ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ދެވިފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި މާތު ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫ
 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. 03ލޫމާތު ދިނުމަށް ޢު ދަރިވަރުންނަށް މަ
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 :ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން ( 3)
 

 2013މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް ޖާނަލިޒަމް އެވޯޑް  

 

 ދުމަތްކުރާ ޚި  ނޫސްވެރިކަމުގައި( ގައި ބޭއްވި މި އެވޯޑް ހަފްލާއަކީ 2014މެއި  03ސް )ދުވަބައިނަލްއަގްވާމީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 
ބޭއްވި  ދިނުމަށް" 2013 އިޔާ ދަ އޮފް ޖާނަލިސްޓް" އެވޯޑު ދޭ  ކައުންސިލުން މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް ގޮތުން ވަޒަންކުރުމުގެ އަގު ނޫސްވެރިންގެ
 އެވޯޑް ތިން  " 2013 އިޔާ ދަ އޮފް  ޖާނަލިސްޓް" ދޭ ބަލައިގެން  މަސައްކަތްތަކަށް ކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިން އަހަރުވަނަ  2013 ހަފްލާއެކެވެ.
 ފަރާތްތަކަށް  އަމިއްލަ އަދި އައުޓްލެޓްތަކަށް މީޑިއާ ނޫސްވެރިންނަށާއި ފުރުސަތު ނަންހުށަހެޅުމުގެ  މިއެވޯޑަށްދިނުމަށް ނިންމައި  ކެޓަގަރީއަކުން

 18މިއެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ޖުމްލަ  .އެވެ  މަޖައްލާ ނޫސް އިތުރުން  ރޭޑިއޯގެ  އާއި ޓީވީ  ތިން ކެޓަގަރީއަކީ  ހުޅުވާލެވުނެވެ.އެ
 ފަރާތަކުންނެވެ. 

 އާފަތިސް  އެއީ. ނޫސްވެރިންނެވެ ކުރީގެ ތިއްބަވަނީ ޕެނަލްގައި އެނެވެ. ޕެނަލަކުން މިނިވަން މެންބަރުންގެ 5މިއެވޯޑަށް ޖަޖްކޮށްފައިވަނީ 
 ކުރީގެ  ނަޒީފާއި މުހައްމަދުއަލްފާޟިލް  ވިހިންގެ  ރޭޑިއޯ އެޓޯލްސް އިބްރާހީމާއި ނައީމް هللاއަބްދުއަލްފާޟިލް  ކުރެއްވި އެޑިޓަރުކަން ނޫހުގެ 

 އަދި  ޒާހިރު  އަހުމަދު އަލްފާޟިލް އެޑިޓަރު ކުރީގެ ނޫހުގެ  އާފަތިސް މުހައްމަދާއި  ތޮއްޔިބުޟިލް އަލްފާ  މިނިސްޓަރު  ސްޓޭޓް  އިންފޮމޭޝަންގެ
 .މަނިކެވެ  އުމަރު އިބްރާހިމްއަލްފާޟިލް  ޗެއާމަން އެމްބީސީގެ



 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް  އަހަރީ ރިޕޯޓް  2014
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ލުތަކުގެ ތެރޭގައި ޞޫ ބަލާފައިވާ އު އުލާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެވޯޑު ދިނުމުގައިޢިލުތައް އާންމުކޮށް ޞޫ ދިނުމުގެ އު މާކްސް  އެވޯޑަށް  މި
ނޑު  އަޚްލާގީ ނޫސްވެރިކަމުގެ  މިންވަރުގެ  ހިމަނާފައިވާ ވީޑިއޯ އާއި ފޮޓޯ އިތުރުން ފެންވަރުގެ ހުށަހެޅުމުގެ މިންވަރާއި ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންގަ

  .މިންވަރަށެވެ ހިފަހައްޓާފައިވާ  ހަމަތައް ނޫސްވެރިކަމުގެ  މުއްސަނދިކަމާއި ލޫމާތުގެޢު މަ ހަމަތަކާއި ބަހުގެ އިތުރުން

 

އިވަނީ ހޯދާފަ ގެ ކެޓަގަރީން އޮންލައިން/ ނޫސް "2013"ޖާނަލިސްޓް އޮފް ދަ އިޔާ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި އެވޯޑް ދިނުމަށް 
އަހުމަދު  ހޯދާފައިވަނީ އެމްބީސީގެ އަލްފާޟިލް ހަވީރުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަލްފާޟިލާ ފަޒީނާ އަހުމަދް އެވެ. އަދި ރޭޑިއޯ ކެޓަގަރީން އެވޯޑް 

ޖަޖުންގެ  ލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ޢުއެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މައެވެ. ޓީވީ ކެޓަގަރީން އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުން  ނައުޝާދު 
 ޕެނަލުން ނިންމާފައިވަނީ މިކެޓަގަރީން މިއަހަރު އެވޯޑް ނުދިނުމަށެވެ. 
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  މްޕް މީޑިއާ ކޭ 

 

ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކުރި  ،ތު ހުޅުވާލައިގެންޞަމިއީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މީޑިއާތަކަށް ފުރު 
ފޭދޫފިނޮޅުގައެވެ.  އަށް 2014 ޖޫން  20 އިން 2014 ޖޫން 19 މި ކޭމްޕް ބާއްވާފައިވަނީ ތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.ހަރަކާ 

ނޑަކަށް ނޫސްވެރިންގެ ގުޅުން ބަދަހި  ވަރަކަށް  45ކޮށް، ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިކޭމްޕްގައި ގާތްގަ
މަށް ހައްލުކުރު ދެނެގަނެ  މައްސަލަތައްގެ ބައެއް ދާއިރާ  ނޫސްވެރިކަމުގެ ކޭމްޕުގައި މިބޭފުޅުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

ގޮސް ވަނަވަނައަށް ދިޔަ ގެންނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް  ފައިވާއިރު،މަޝްވަރާކޮށް 
 ފަރާތްތަކަށް އެކި އިނާމުވެސް ދީފައިވެއެވެ. 
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 :މަސައްކަތް  ދިރާސާކުރުމުގެ  މައްސަލަތައް ސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި ކައުން( 4) 
ދެވަނަ ދައުރު  ތެރެއިން މައްސަލައިގެ 6މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ވަނަ އަހަރު  2014
މައްސަލައެއް އޮތެވެ. އަދި ތިންވަނަ ދައުރަށް އާ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް  4ހައްލު ނުކުރެވި އިރު ނިމުނު

 ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ  6ޖުމްލަ ތިންވަނަ ދައުރު ފެށުނު އިރު އިތުރު ދެ މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފާއިވުމާއެކު، 
ސަލަތައް އޮތެވެ. އެހެންކަމުން ތިންވަނަ ދައުރަކަށް އާ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށް ކައުންސިލް ގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިތުމުގެ ކުރިން މިމައް

ވާ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް ނެގުނެވެ. މިކޮމިޓީގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަ  5ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން 
 މެންބަރުންނަކީ:

 . އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާމިރު އަހްމަދު 1

 . އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މިޒްމާދް 2

 هللا. އަލްފާޟިލް ހިދާޔަތ3ު

 . އަލްފާޟިލް މިއުސަމް އައްބާސް 4

 . އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް ނަފީސ5ް

ކައުންސިލުން ކޮމިޓީގެ  ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތް މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް  6މިކޮމިޓީން ވަނީ މިދެންނެވި 
 އެންމެ މައްސަލައެއް ފިޔަވާ ހުރިހާ މައްސަލައެއް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  ނިންމުން ފާސްވުމާއެކު
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 :ދަތުރުތައް  ގެ ކައުންސިލު . 7
އެއްކުރުމަށާއި ޕްރެސް ކްލަބް ތަޖްރިބާ ކޮށްފައި ހުރި ލޫމާތު ޢުމިއީ ރާއްޖޭގައި ޕްރެސް ކްލަބެއް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް މަ
އޭޕްރިލް  03މެންބަރުންގެ ވަފްދެއް ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯއަށް  3ޤައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދާ ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މިކައުންސިލުގެ 

ރިވެ ވަޑައިގަތީ ޕްރެސް ކްލަބް ކޮމިޓީގައި ހިމެނި މިދަތުރުގައި ބައިވެ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރެކެވެ. 2014އޭޕްރިލް  07އިން  2014
 މެންބަރުންނެވެ. އެ ތިން މެންބަރުންނަކީ: 3ވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

 . އަލްފާޟިލް އަލީ ރަޝީދު 1

 . އަލްފާޟިލް މިދުހަތު ޢާދަމް 2

 . އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޒާހިރު މުހައްމަދ3ު

ކައުންސިލާއި، އެކައުންސިލްގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ޕްރެސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް  މިދަތުރުގައި ސްރީލަންކާގެ ޕްރެސް 
ގައި ޕްރެސްކްލަބްތައް އުފައްދައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގޮތާއި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ސްރީލަންކާ ސްރީލަންކާގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. 

ބެއް އުފެއްދުމަށް ފައިސާއާއި ހިންގާނެ ހަރަކާތްތަކާއި ޕްރެސް ކްލަ ގޮތާއި ޕްރެސް ކްލަބް ތަކުން ހިންގާއެފަދަ ޕްރެސް ކްލަބްތައް ހިންގާ 
ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް މިފަދަ ކްލަބެއް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިންގިދާނެ  ތަނެއް ހޯދާނެ ގޮތާއި އަލަށް ފަށައިގަންނަ

އަދި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް ފަދަ ދައުލަތުން ބަޖެޓް ދީގެން އް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިއްސާ ކުރެވުނެވެ. ތަޖުރިބާތަސްރީލަންކާގެ 
ޔާލުވެސް ހިންގާ ކައުންސިލަކުން އެންމެ ފައިދާ ހުރި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިންގިދާނެ ގޮތްތަކާއިމެދު ސްރީލަންކާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޚި

އް ފަރާތްތަކާއި، ނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީގެ އިސް ބައެފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން މިދަތުރުގައި ސްރީލާންކާގައި ހުންމިދަތުރުގައި ހޯދާ
އި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ލޫމާތާޢުސް ފަރާތްތަކާއެކުވެސް މަސިއޭޝަންގެ އެންމެ އިސްޓްސް އެސޯންކާގެ ފޮރިންގ ޖާނަލިސްރީލަ

 ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
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 :ޕްރޮގްރާމްތައް  ޓްރޭނިންގ ހިންގި  ކައުންސިލުން  އަހަރު  ވަނަ  2014. 8

 އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގުނު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް:
 ބޭސިކް ޖާރނަލިޒަމް ކޯސް )ބ. އޭދަފުށި(

ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަހަރު އަތޮޅުތެރޭގައި މިއީ 
ބޭއްވި މިކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އަތޮޅުގެ  އޭދަފުށީގައި. ބ އަށް 2014 މާރިޗް 19 އިން  2014 މާރިޗް 18 ކަމެކެވެ.  ހިމެނޭ ތެރޭގައި 

 ވެށީގެ  މީޑިއާގެ  ރާއްޖޭގެ  މަޤުޞަދަކީ  ޑު މައިގަ  މިކޯހުގެ ތު ހުޅުވާލައިގެންނެވެ. ޞަހުރިހާ ރަށަކުންވެސް ދަރިވަރުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރު 
ނިއުސްރޫމްތަށް/ނޫސްވެރިންނަށް  ހަރުދަނާކޮށްގެންކަމަށްވާތީ، ހިންގުން ނޫސްވެރިންގެ/ނިއުސްރޫމްތަކުގެ ދެމެހެއްޓޭނީ މިނިވަންކަން

އަދި މުޖުތަމަޢުގައި މީޑިއާގެ ޒިއްމާތަކާއި ދައުރާއި މީޑިއާގެ  މެވެ.ނޫސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމެންޓާއި ގުޅޭ ޒަމާނީ ހުނަރުތަށް ދަސްކޮށްދިނު 
ދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޞަ މިކޯހުގެ މަޤް ދަސްކޮށްދިނުންވެސް  ގޮތްތައް ގެނެސްދޭނޭ  މަޢުލޫމާތު  މީޑިއާގައި މާއިބޭނުން ހިފާނޭގޮތް ދަސްކޮށްދިނު

ފުޅެއްކަމުގައިވާ އެޑްވެންޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަޖްރިބާކާރު ބޭ  މިކޯހުގައި ކިޔަވާދެއްވީހިމެނެއެވެ. 
 ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 19މިކޯހުގައި . އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޒީފް އެވެ 

 ބޭސިކް ޖާރނަލިޒަމް ކޯސް )ސ. ހިތަދޫ(

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ރާވާފައިވާ  ހިންގުމަށް  އަތޮޅުތެރޭގައި  މިއަހަރު  އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކައުންސިލުން މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް އެހީގައި ޔުނިސެފްގެމިއީ 
 ދެމެހެއްޓޭނީ  މިނިވަންކަން ވެށީގެ މީޑިއާގެ ރާއްޖޭގެ  މަޤުޞަދަކީ  މައިގަޑު  މިކޯހުގެކޯހެވެ.  ޖާރނަލިޒަމް ބޭސިކް  ތެރޭގައިހިމެނޭ 

 ގުޅޭ  މެނޭޖްމެންޓާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނޫސްވެރިންނަށް/ނިއުސްރޫމްތަށް ،ހަރުދަނާކޮށްގެންކަމަށްވާތީ ހިންގުން  ނޫސްވެރިންގެ /ނިއުސްރޫމްތަކުގެ 
 ދަސްކޮށްދިނުމާއި  ހިފާނޭގޮތް ބޭނުން މީޑިއާގެ ދައުރާއި  ޒިއްމާތަކާއި މީޑިއާގެ މުޖުތަމަޢުގައި އަދި . ދަސްކޮށްދިނުމެވެ  ހުނަރުތަށް ޒަމާނީ

 ހިތަދޫގައި  އަތޮޅު  އައްޑު. ހިމެނެއެވެ ތެރޭގައި މަޤްސަދުތަކުގެ  މިކޯހުގެ ދަސްކޮށްދިނުންވެސް ގޮތްތައް  ނެސްދޭނޭގެ މަޢުލޫމާތު  މީޑިއާގައި
 މިކޯހުގައި. އަށެވެ 2014 މާރިޗް 27 އިން  2014 މާރިޗް 26 ގެންގޮސްފައިވަނީ ކުރިއަށް ކޯސް ޖާރނަލިޒަމް ބޭސިކް ބޭއްވުނު

 ލްފާޟިލްއަ ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިން ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް އެޑްވެންޗަރ ދެބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ  ރިބާކާރުތަޖު ނޫސްވެރިކަމުގެ  ކިޔަވާދެއްވަނީ
 ވަނީ  ފަރާތަކުން 28 މިކޯހުގައި އަދި. އެވެ هللاއަބްދު އަޙްމަދު ފަރާތުން  ލިމިޓެޑްގެ ޕްރައިވެޓް އެޑްވެންޗަރ އަދި ނަޒީފް މުޙައްމަދު
 މުއްދަތަކަށް  ދުވަހުގެ 02( ގަޑިއިރު 12) ސްފައިވަނީގެންގޮ ކުރިއަށް މިކޯސް. ކުރައްވާފައިވެއެވެ  ލްޞިހާ  ސެޓްފިކެޓް ބައިވެރިވެ 

 .ގުޅިގެންނެވެ ކައުންސިލް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް އާއި ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް އެޑްވެންޗަރ

 މާލޭގައި ހިންގުނު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް:
 މީޑިއާ ކްލަބްތަކަށް ހިންގުނު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް  ތަކުގެ ކޫލް ސް މާލޭގެ 

 ރާވާފައިވާ  ހިންގުމަށް ސްކޫލް މީޑިއާ ކްލަބްތަކަށް މިއަހަރު އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކައުންސިލުން މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް އެހީގައި ޔުނިސެފްގެމިއީ 
ސްކޫލްތަކުގެ މީޑިއާ  މަޤުޞަދަކީ މައިގަޑު  މިކޯހުގެކޯހެވެ.  ޖާރނަލިޒަމް  ބޭސިކް ތެރޭގައިހިމެނޭ މީޑިއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

 ބޭނުން  މީޑިއާގެ  ދައުރާއި ޒިއްމާތަކާއި މީޑިއާގެ މުޖުތަމަޢުގައި އަދި. ދަސްކޮށްދިނުމެވެ ހުނަރުތަށް ކްލަބްތަކަށް ނޫސްވެރިކަމާގުޅޭ ބޭސިކް
 ތެރޭގައި  ދުތަކުގެޞަމަޤް  މިކޯހުގެ ވަރުން ޝައުގުވެރިކުރުވުންވެސްމީޑިއާގެ ދާއިރާއަށް ސްކޫލް ނިންމާ ދަރި  ދަސްކޮށްދިނުމާއި ހިފާނޭގޮތް



 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް  އަހަރީ ރިޕޯޓް  2014
 

 ސަފްޙާ 28 

 

 6ގައި ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިކޯހުގައި ޖުމްލަ  2014ޖޫން  09އަދި  2014ޖޫން  08. ހިމެނެއެވެ
 ދަރިވަރުން ވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކޮށްފައެވެ.  28ސްކޫލަކުން  

 ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް . 9
ސް ލް ސަރވި މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތައް ޤާބިލު، އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސިވި ކުރާ ކައުންސިލުގައި މަސައްކަތް

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމުގެ  އާއި އެހެނިހެން ޕްރޮގުރާމްތަކުގައިޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގެވި ބައެއް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގަ

 ތަމްރީން ހޯދާފައިވެއެވެ. އެއްގައި ބައިވެރި ކުރެވި ރެއިނިންގޓް 4ފާތު ފުރުޞަތު ލިބުމުން ކައުންސިލުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ތަ

 ބައިވެރިން  ކޯސް ހިންގި ފަރާތް  ކޯހުގެ ނަން  ތާރީޚް  #

1 

އިން  2014މާރޗް  9

 އަށް 2014މާރޗް  16

ސްޕަވައިޒަރީ އެންޑް 

 ސްކިލްސް 

ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް 

 ކޮމްޕިއުޓިންގ

  ްއަލްފާޟިލާ ޝާދިޔާ އަޙްމަދ 

  ްއަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޖައިލަމ 

  ްއަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު އާދިލ

 މޫސާ

  ާއަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ހަފްނ 

2 
 2014 އޮކްޓޯބަރ 16

ޓްރެއިނިންގް ފޯ 

 ޓްރެއިނާރސް 

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ 

 އިންސްޓިޓިއުޓް 
  ްއަލްފާޟިލް ޝަފާއަތު ހަބީބ 

3 
އިން  2014ޖޫން  30

 އަށް  2014ޖުލައި  02

ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން 

ފޯ ސޯޝަލް މީޑިއާ 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ކޮރެއާރިޕަބްލިކް އޮފް 
  ުއަލްފާޟިލް މުހައްމަދ

 ފަރުޞަތު 

4 
 2014ނޮވެމްބަރ  28

ޑިސެމްބަރ  08އިން 

 އަށް  2014

ސެމިނަރ އޮން ހިއުމަން 

ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގް ފޯ 

ސިވިލް ސާވަންޓްސް އޮފް 

 މޯލްޑިވްސް 

 ސީ.އޭ.ޖީ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ
  ުއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދ

 ރަޝީދު 

 

  



 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް  އަހަރީ ރިޕޯޓް  2014
 

 ސަފްޙާ 29 

 

 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް . 10
ތައް މީޑިއާއިން ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއްޗާއި ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އިވޭ އަޑުތަކާއި މީޑިއާއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާއި ބެހޭ ގޮތުން އުފެދޭ ޝަކުވާ 

ފަރާތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ. ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ކައުންސިލުން ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ މީހަކަށް އަދި ކޮންމެ 
ނޑައަޅާފައިވާ އު  ލުތަކާއި ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚްލާޤީ ޞޫރިއާޔަތް ކުރާނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގައި ކަ

ނޑަށެވެ.  މިންގަ

މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މީޑީއާގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކާއި އަދި  08ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް  2014
 ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކާއި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅުމާ ގުޅޭ މައްސަލަތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވި އިރު ވަނަ އަހަރު މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަ 2014
މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި އޮތެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރަށް މެންބަރުން  4ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ 

 3ޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ދެ ޝަކުވާއެއް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދި
މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކޮމިޓީއެއް ނަގައިގެން މީގެ ތެރެއިން  6ގައި ފެށުމާއެކު މި  2014ޑިސެމްބަރ  3ވަނަ ދައުރު 

 ލަތައް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެންމެ މައްސަލައެއް ފިޔަވާ ހުރިހާ މައްސަ

 

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް  2014
 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  ނަންބަރު 

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  ވީމީޑިއާ 2014-01

 ދިއެފްއެމް ޕްލަސް  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  2014-02

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް  ހަވީރު ޑެއިލީ  2014-03

 އައްޑޫ ލައިވް  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު  2014-04

 ސަން އޮންލައިން  އަލްފާޟިލާ ރަމްލާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު  2014-05

 ހަވީރު އޮންލައިން  އަލްފާޟިލް އަލީ އަހްމަދު  2014-06

 ސަން.އެމްވީ އަލްފާޟިލް އަލީ ނިޝާން  2014-07

 ހަވީރު އޮންލައިން  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރުއާން 2014-08

 

  



 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް  އަހަރީ ރިޕޯޓް  2014
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 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ނިންމި މައްސަލަތަކާއި އެމައްސަލަތައް ނިންމާފައިވާ ގޮތް: 2014
 7ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ  2014މައްސަލަ ނިންމަވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި  14ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ވަނީ ޖުމްލަ  2014

 . މައްސަލަވަނީ ނިންމާފައެވެ 7ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  2013މައްސަލައާއި 

 

 ވަނަ އަހަރު ނިންމި މައްސަލަތައް: 2014ވަނަ އަހަރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  2013

 3-2013މައްސަލަ 

 ޒަކަރިއްޔާ އައްޒާމް  އަލްފާޟިލް ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 ޓީވީއެމް  ފަރާތް: މައްސަލަ ރައްދުވާ 

 2013ޗް މާރި  11ހުށަހެޅި ތާޜީޚް: 

ތިޖާޖް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ޓީވީއެމްއިން ކަވަރ ނުކޮށްދޭތީ މީޑިއާގެ ހަމަހަމަކަން ޙްނ. ފޮއްދޫ ރައްޔިތުންގެ އިމައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 
 ނުލިބުން 

ބްލިކް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނެއްގެ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ޕައްސަލައިގެ މިމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު މިމަ މައްސަލަ ނިންމިގޮތް:
ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏަކަށް ވުމާއެކު މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވަނީ މިކަން ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް 

އެހެނިހެން  ޢީލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އިޖުތިމާޢުޚަބަރާ މަ ނަސޭހަތްތެރިވުމަށެވެ. އެގޮތުން އެމްބީސީގެ ޗެނަލްތަކުން 
އި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރެއްގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު އަދާ ކުރާނެކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކޭކަމަށް އެފަރާތުގައި ދަންނަވަ

އިން ކަވަރޭޖް ނުދެއްވާކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ  ސީ.ބީ.ހޭ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެމްންޖެވަ ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ހުންނަ ކަންކަމުގައި ދެއް
ގެ އަރިހުގައި ދެންނެވުނެވެ.  އަދި  ސީ.ބީ.އުފުލުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަ ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އެމް

ތު ފޮނުވުނެވެ. އަދި އިތުރު ޝަކުވާއެއް މިމައްސަލަިއގައި ލިބިފައި ނުވާތީ މިމައްސަލަ ލޫމާޢުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށްވެސް ޝަކުވާގެ މަ
 މިހާހިސާބުން ހައްލުވެފައިވާކަމަށް ބަލައި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  

 4-2013މައްސަލަ 

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 2013އޭޕްރިލް  02ހުށަހެޅި ތާޜީޚް: 



 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް  އަހަރީ ރިޕޯޓް  2014
 

 ސަފްޙާ 31 

 

ދި އެފްއެމް ޕްލަސްގެ ޚަބަރުގައި އޮރިއާންކާޑް ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 
ންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައިވަނީ އެކަމުގެ ހަޤީގަތް އޮޅޭފަދަ ގޮތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބަލާ ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ ނި

 .ކަމުގައި ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  25ވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ ޑިމި މައްސަލަގައި މޯލްމައްސަލަ ނިންމިގޮތް: 
ލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ރައްދުވާ ފަރާތަށް ސިޓީއަކުން ޞު ރަތަމަ  ވާހަކަ ދައްކައިގެން މަތިން އެންމެ ފު 

މަލާތްތަކުގެ ކޮޕީއާއެކު ސިޓީއަކުން ކައުންސިލަށް ޢާދެންނެވުނެވެ. އަދި މި ދެފަރާތުންވެސް ވަނީ  ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ކުރެވުނު މު
އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިނގް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މިމައްސަލައިގައި އެފަރާތުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާފައެވެ.

 ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ޝަކުވާއާ ގުޅޭ އެންމެހާކަންކަމަށް ބަލައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު ޝަކުވާއެއް 
 ބިފައި ނުވާތީ މިމައްސަލަ މިހާހިސާބުން ހައްލުވެފައިވާކަމަށް ބަލައި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.   މިމައްސަލައިގައި ލި

 5-2013މައްސަލަ 

 އަލްފާޟިލް ހަސަން ހުސައިންހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 ހަވީރުގެ އިދާރާ  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 2013ޖޫން  04ހުށަހެޅި ތާޜީޚް: 

ހަވީރުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނޫސްވެރިޔަކު ލިޔުނު އާރޓިކަލްއެއްގަވާ ލިޔުމަކީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ބުނެ މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 
 .ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ 

ތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ 25މި މައްސަލަގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ މައްސަލަ ނިންމިގޮތް: 
ލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ރައްދުވާ ފަރާތަށް ސިޓީއަކުން ޞުމަތިން އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ދައްކައިގެން 

ކުވާއެއް އަދި އިތުރު ޝަ  މަލާތްކޮށްފައި ނުވެއެވެ.ޢާދެންނެވުނެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިތުރަށް މިމައްސަލައިގައި ކައުންސިލާއި މު
 25ހުން މިމައްސަލައިގައި ލިބިފައި ނުވާތީ މިމައްސަލަ މިހާހިސާބުން ހައްލުވެފައިވާކަމަށް ބަލައި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  އަދި އޭގެ ފަ 

މައްސަލަ ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިތުރަށް މިމައްސަލަ ބެލުމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވި ނަމަވެސް ކައުންސިލުން މި 2014މާރޗް 
 ބެލުމަށް ކޮމިޓީއެއް ނެގުމަށް ފާހެއް ނުކުރެއެވެ. 

 7-2013މައްސަލަ 

 އަބްދުލް ހަމީދު އަބްދުލް ކަރީމް ހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 ދިޓީވީ  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 2013އޮގަސްޓް  15ހުށަހެޅި ތާޜީޚް: 
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އަންނި" މިގޮތަށް މެދުކެޑުމެއްނެތި މުޚާތަބްކުރާކަމަށް ބުނެ ފިޔަވަޅު ދިއެފްއެމްގެ ވިޝުއަލް ޓީވީއިން "ލާދީނީ މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 
 އަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް އުފެދިފައިވާ މައްސަލައަށް އެކަށީގެންވާ މައްސަލަ ނިންމިގޮތް: 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން  25ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 

އަދި މައްސަލަ ރައްދުވާ  ހައްލެއް ހޯދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ރައްދުވާ ފަރާތަށް ސިޓީއަކުން ވަނީ ދެންނެވިފައެވެ.ލްހަވެރި ޞު
ކުވާ ފަރާތުން ދިއެފްއެމް ވިޝުއަލް ޓީވީ އަކީ އެފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިނގާ ޗެނަލްއެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވާތީ މިމައްސަލައިގައި ޝަ 

ނަމަވެސް ވާ ފަރާތް ނޭގޭތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން އެންގުމަށްފަހު އަލުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަން ނިންމުނެވެ. ރައްދު
އޭގެ ފަހުން ޝަކުވާއެއް މިމައްސަލައިގައި ލިބިފައި ނުވާތީ މިަމއްސަލަ މިހާހިސާބުން ހައްލުވެފަިއވާކަމަށް ބަލައި މައްސަލަ ވަީނ 

 އެވެ. ނިންމާފަ

 8-2013މައްސަލަ 

 މުހައްމަދު އިޖާޒްހުށަހެޅި ފަރާތް: 

 ސަން އެފް އެމް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 2013ސެޕްޓެމްބަރ  05ހުށަހެޅި ތާޜީޚް: 

ސަން އެފް އެމް އިން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި ޕްރޮގްރާމެއްގައި މުހައްމަދު އިޖާޒަކީ ލާދީނީ މީހެއް ކަމަށް މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 
 ކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.ސިފަ

މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް އުފެދިފައިވާ މައްސަލައަށް އެކަށީގެންވާ މައްސަލަ ނިންމިގޮތް: 
މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވަނަ  25ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 

އަދި މިމައްސަލަ  ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ރައްދުވާ ފަރާތަށް ސިޓީއަކުން ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ.
ލޫމާތު އެފަރާތާ ޢުޝަކުވާގައި ހިމެނޭ އިތުރު މަ ،އެދިފައިވާތީ އިން އެމް.ލޫމާތު ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ ސަން އެފްޢު ނިންމުމަށްޓަކައި އިތުރު މަ

ލައި ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި އިތުރު ޝަކުވާއެއް މިމައްސަލައިގައި ލިބިފައި ނުވާތީ މިމައްސަލަ މިހާހިސާބުން ހައްލުވެފައިވާކަމަށް ބަ 
 މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައި.  

 10-2013މައްސަލަ 

. އަހުމަދު 5. އަބްދުއްރަހްމާން ވަޖީހް، 4، އިބްރާހިމްهللا . އަބްދ3ު. އިބްރާހިމް ވަހީދު އާދަމް، 2، އަހްމަދު ވަސީމް. 1ހުށަހެޅި ފަރާތް: 
 . އިބްރާހިމް ވަސީމް 6އަޝްރަފް 

 : ޓްރައިބަލްއޭޔޫ އަދި ޖަމްއިއްޔަތުއްނާދިލް މުއްތަހިއްދީން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް 

 2013ސެޕްޓެމްބަރ  19ހުށަހެޅި ތާޜީޚް: 
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ށ. މަރޮށީގައި ދޫކުރަމުންގެންދާ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދޫކުރާ )ޖަމްއިއްޔަތުލް މުއްތަހިއްދީން / ށ.މަރޮށި(ފަރާތުން  މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ:
ޤު ލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ހައްޢުކޭބަލްޓީވީ ޚިދުމަތް ދޫކުރުމުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތުން އެރަށުގެ ގިނަ ބައެއްގެ މަ

 ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ. 5ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނެ 

ވިސް ޕޮރޮވައިޑަރ އޮޅުން ފިލުވަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރމިކަން ހިނގާފައި ވަނީ ކިހިނެއްތޯއާއި އަދި ސާމައްސަލަ ނިންމިގޮތް: 
ދެންއެކަމާ މެދު ކައުންސިލުން ފިޔަވަޅެއް އެޅެން އޮތްތޯ ބެލުމަށް ކައުންސިލުން ސިޓި ފޮނުވުމަށް ނިންމުނެވެ. އަދި މިކަންކަން ސާފުވުމުން 

ނިންމިއެވެ. ނަމަވެސް މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު ޝަކުވާއެއް ދެފަރާތުންވެސް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ މިމައްސަލަ މިހާހިސާބުން 
 ހައްލުވެފައިވާކަމަށް ބަލައި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 11-2013ސަލަ މައް 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 ވީޓީވީ  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 2013އޮކްޓޯބަރ  07ހުށަހެޅި ތާޜީޚް: 

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސި އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވޯޓު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށް  2013މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 
ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މ. ކުނޫޒްގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސާބިތު ނުހިފޭ  2013އޮކްޓޯބަރ  05ބުނެ 

އާންމުންނަށް ، މެދު އާންމުންގެ އިތުބާރު ގެއްލޭގޮތަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަންއެއް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ ދައްކައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސްއާއި
ލޫމާތުތައް ތަކުރާރުކޮށް ވީޓީވީއިން ޢު ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަޑާ ޚިލާފަށް އެ މަ، ލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފައިވަނިކޮށްޢު މަ އޮޅުންއަރާފަދަ

 ފޮނުވަމުންގެންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

ގައި މަޝްވަރާކޮށް އުފެދިފައިވާ މައްސަލައަށް އެކަށީގެންވާ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދު މައްސަލަ ނިންމިގޮތް: 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން  25ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ރާތަށް ސިޓީއަކުން ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ. އަދި ލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ރައްދުވާ ފަޞު
ވެސް ހައްލެއް ނުލިބޭނަމަ ކައުންސިލަށް އެންގުމަށް ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު ޝަކުވާއެއް ދެފަރާތުން

ސަލައިގައި ލިބިފައި ނުވާތީ މިމައްސަލަ މިހާހިސާބުން ހައްލުވެފައިވާކަމަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އިތުރު ޝަކުވާއެއް މިމައް
 ބަލައި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
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 ވަނަ އަހަރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިންމި މައްސަލަތައް: 2014

 01-2014މައްސަލަ 

 ވީމީޑިއާ  ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 2014ޖެނުއަރީ  20ހުށަހެޅި ތާޜީޚް: 

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންއިން ވީމީޑިއާއާމެދު އަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށް ބުނެ މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 
 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 

ފާ ހޯދުމަށެވެ. އަދި މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ލަ ބެލުމަށް ނެގި ކޮމިޓީން ނިންމީ މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީ މިމައްސަލަމައްސަލަ ނިންމިގޮތް: 
މަށް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މިމައްސަލައަކީ ކައުންސިލުން ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ކަ

ނުފެންނާތީ، ޤާނޫނީ ލަފާ ލިބިފައިވާގޮތަށް މައްސަލަ ނިންމުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމެވިއެވެ. އަދި ވީމީޑިއާއިން މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޓީއަށް 
 ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާމެދު ކައުންސިލުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން އާ ވާހަކަދެއްކުމަށްވެސް ކައުންސިލުން ނިންމިއެވެ.

ނިކޮށް މީޑިއާ ކައުންސިލް ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންގެ ދައުރު ހަމަ ވެފައިވާތީ މިމައްސަލަ ނިންމަވާފައި ނޯޓް: މިމައްސަލަ ބަލަމުން ދަ
 މިވަނީ ތިންވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންނެވެ. 

 02-2014މައްސަލަ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 ދިއެފްއެމް ޕްލަސް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 2014ފެބްރުއަރީ  24ޚް: ހުށަހެޅި ތާޜީ 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލޭފަދަ ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަތައް ދިއެފްއެމްޕްލަސް އިން މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 
 ފަތުރާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް އުފެދިފައިވާ މައްސަލައަށް އެކަށީގެންވާ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމައްސަލަ ނިންމިގޮތް: 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން  25ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 

ލްހަވެރިކަމާއެކު ޞު ރާތަށާއި ރައްދުވާ ފަރާތަށް ސިޓީއަކުން ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ. އަދި ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ 
ވަކި ވާހަކަދައްކައިގެން ހައްލެއް ނުލިބޭނަމަ ކައުންސިލަށް އެންގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ސިޓީއަކުން ދަންނަވާފައިވުމާއެކުވެސް 

 ފައިވާކަމަށް ބަލައި މައްސަލައިގެ ފައިލް ބަންދުކޮށްލަން ކައުންސިލުން ނިންމިއެވެ.އެއްޗެއް  އަންގާފައި ނުވާތީ މައްސަލަ ނިމި
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 03-2014މައްސަލަ 

 ހަވީރު ޑެއިލީ  ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 2014މާރޗް  03ހުށަހެޅި ތާޜީޚް: 

އެޅިކަމަށް ބުނެ، އަދި  މިނިވަންކަމަށާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ފުލުހުންގެ ބަޔަކު ހުރަސްނޫސްވެރިންގެ މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 
 ހަވީރު ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރު އަދުޝަން ހައްޔަރު ކުރި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 

ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށާއި، އަދި މިމައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު ނިންމީ މައްސަލަ ތަހްގީގްކޮށް މައްސަލަ ނިންމިގޮތް: 
 ތަހްގީގު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަށް އެދި ޕޮލިސް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށެވެ.

 

 04-2014މައްސަލަ 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު  ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 އައްޑޫ ލައިވް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 2014މާރޗް  21ހުށަހެޅި ތާޜީޚް: 

 ކެމްޕެއިންގެ ވަގުތު ހަމަވި ފަހުންވެސް އައްޑޫލައިވް އިން ކެމްޕެއިން ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަމައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

ހުށަހަޅައިގެން ބަލަން ޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ފެންނާތީ، މިމައްސަލައަކީ ބޮޑަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އަށް މައްސަލަ ނިންމިގޮތް: 
އަދި ކައުންސިލުން ބެލެން ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ބެލި ، މިމައްސަލަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި

 ފަރާތަށް އަންގައި މައްސަލަ ނިންމުނެވެ. 

 05-2014މައްސަލަ 

 އަލްފާޟިލާ ރަމްލާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 ސަން އޮންލައިން  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 2014އެޕްރިލް  13ހުށަހެޅި ތާޜީޚް: 
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ލޫމާތުތަކެއް އެކުލެވިފައިވާކަމަށް ބުނެ ޢު ސަން އޮންލައިންގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ތިން ޚަބަރެއްގައި ދޮގު މަމައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ 

މިމައްސަލައިގައި ބުނާ ޚަބަރުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާއި ރަށު ކައުންސިލާއި ހަވާލާދީ ލިޔެފައިވާ މައްސަލަ ނިންމިގޮތް: 
އްގައި ން ހާމަކޮށްދީފި ހިނދެގޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމާއެކުވެސް ޝަކުވާ ކުރާ ފަރާތުގެ ޝަކުވާއަކީ ތެދެއްކަން އެފަރާތުނޚަބަރެއްކަން އެ

ގުމަށްފަހު މައްސަލަ ން ބަރުގެ އިސްލާހު ޝާއިއުކޮށްދޭނެކަމަށް ސަން އޮންލައިންއިން ބުނާތީ، މިކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެޚައެ
 ނިންމުނެވެ. 

ސަލަ ނިންމަވާފައި މިމައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް މީޑިއާ ކައުންސިލް ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންގެ ދައުރު ހަމަ ވެފައިވާތީ މިމައް ނޯޓް:
 މިވަނީ ތިންވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންނެވެ. 

 06-2014މައްސަލަ 

 އަލްފާޟިލް އަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 ހަވީރު ނޫސް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 2014ޖޫން  03ހުށަހެޅި ތާޜީޚް: 

 ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަޢު ލޫމާތުތަކެއް ޝާއިޢުހަވީރު ނޫހުގައި ދޮގު މަމައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް އުފެދިފައިވާ މައްސަލައަށް އެކަށީގެންވާ މައްސަލަ ނިންމިގޮތް: 
މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވަނަ  25ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 

ލްހަވެރިކަމާއެކު ޞުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ރައްދުވާ ފަރާތަށް ސިޓީއަކުން ދަންނަވާފައިވެއެވެ. އަދި ޞު
ލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ސިޓީއަކުން ދަންނަވާފައިވުމާއެކުވެސް ވަކި ވާހަކަދައްކައިގެން ހައްލެއް ނުލިބޭނަމަ ކައުންސިލަށް އެންގުމަށް މައްސަ

 އެއްޗެއް  އަންގާފައި ނުވާތީ މައްސަލަ ނިމިފައިވާކަމަށް ބަލައި މައްސަލައިގެ ފައިލް ބަންދުކޮށްލަން ކައުންސިލުން ނިންމިއެވެ.

ންބަރުންގެ ދައުރު ހަމަ ވެފައިވާތީ މިމައްސަލަ ނިންމަވާފައި މިމައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް މީޑިއާ ކައުންސިލް ދެވަނަ ދައުރުގެ މެ ނޯޓް:
 މިވަނީ ތިންވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންނެވެ. 

 07-2014މައްސަލަ 

 އަލްފާޟިލް އަލީ ނިޝާން  ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 ސަން އޮންލައިން  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 2014ޖުލައި  07ހުށަހެޅި ތާޜީޚް: 



 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް  އަހަރީ ރިޕޯޓް  2014
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 ކޮށްފައިވާ އާޓިކަލްއެއްގައިވާ ފޮޓޯއަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ޢުސަން އޮންލައިންގައި ޝާއި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މިމައްސަލައަކީ ދެފަރާތުން ވާހަކަ ދެކެވިގެން ހައްލުވެފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތް: 
މައްސަލައެއްކަމަށް ބެމަށާއި، އަދި މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާއި ސަމާލުވުމާއި  ވިދާޅުވެފައިވާތީ މިއީ ނިމިފައިވާ 

ން ޝަކުވާ ރައްކާތެރިވުންފަދަ ކަންކަން ކައުންސިލުން ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެހެން  ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދާނެކަ
 އި ހިމެނުމަށް ނިންމުނެވެ. ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭ ޖަވާބުގަ

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންގެ ދައުރު ހަމަވެ ތިންވަނަ ދައުރަށް  ނޯޓް:
ޑިސެމްބަރ  03މިވަނީ  މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިކަމަށްވާތީ މިމައްސަލަ ނިންމާފައި

 ގައި ތިންވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމުންނެވެ. 2014

 

 : ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތައް  2014
 08-2014މައްސަލަ 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރުއާން  ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 ހަވީރު ނޫސް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:

 2014އޮގަސްޓް  06ހުށަހެޅި ތާޜީޚް: 

 ކުރި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.  ޢުމަހުގެ ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯ ޝާއި 10ހަވީރުގައި ބައްޕަގެ ހުއްދަ ނެތި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: 

މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް އުފެދިފައިވާ މައްސަލައަށް މައްސަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބު: 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ވާހަކަ  25އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 

ހައްލެއް ހޯދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ރައްދުވާ ފަރާތަށް ސިޓީއަކުން ދަންނަވާފައިވެއެވެ. އަދި ލްހަވެރި ޞުދައްކައިގެން 
 ކައުންސިލަށް އެންގުމަށް ދަންނަވާފައިވެއެވެ.ފުރުސަތެއްގައި ލްހަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަދައްކައިގެން ހައްލެއް ނުލިބޭނަމަ އަވަސް ޞު

ށަހަޅާފައި މިވަނީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންގެ ދައުރު ހަމަވެ ތިންވަނަ ދައުރަށް މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ހު ނޯޓް:
ޑިސެމްބަރ  03މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިކަމަށްވާތީ މިމައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައި މިވަނީ 

 ބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމުންނެވެ.ގައި ތިންވަނަ ދައުރުގެ މެން  2014

 



 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް  އަހަރީ ރިޕޯޓް  2014
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  ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން . 11
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލުގެ އިދާރީ  30ގެ  2008/15މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރު  2014 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށްވާތީ ކައުންސިލުގައި މަސައްކަތް ކުރަން އްބަވާނީމަސައްކަތް ކުރުމަށް ތި
 މުވައްޒަފުންނެވެ.  12ފެށުނުއިރު ތިއްބެވީ 

ނީ އަލްފާޟިލް މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމަށް އާ މުވައްޒަފަކު ހޯދާފައެވެ. އެމަޤާމަށް ނަގާފައިވަ 
 ޝަފާއަތު ޙަބީބު އެވެ. އޮފީސް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމްގައި ހުރި މުވައްޒަފު މަގާމުން ވަކިވުމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވުމުން ސިވިލް ސަރވިސް 

 ގައި އެމަޤާމުން އެނާ ވަކިކޮށްފައެވެ. 2014ޑިސެމްބަރ  02ކޮމިޝަނުން ވަނީ 

ނޑުގައި ހިވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކައުންސިލުގެ އިދާ 2014  1، މެނޭ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންތިބި މަޤާމުތަކަކީރީ އޮނިގަ
އެސިސްޓެންޓް ޑޭޓާ  1 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން، 1 ،ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 1ޑިރެކްޓަރ،  1ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، 
މަސައްކަތު  2އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، އަދި  1،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 4 ،ޕްރޮސެސިންގ އޮފިސަރ

 މަޤާމުގައި މުވައްޒަފުން ހަމައަށް ތިއްބެވެ. 12އިރު މި ވެ. އަހަރު ނިމުނުމުވައްޒަފުންނެ 

ނޑު މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ  ނޑު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލުގެ މައިގަ ޗަށެވެ. އިދާރީ މައް ސެކްޝަންގެ 2އިދާރީ އޮނިގަ
. ކޯޕަރޭޓް ސެކްޝަންއެވެ. މީޑިއާ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް މީޑިއާ ސަރވިސް ސެކްޝަންއެވެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް 

ސްގެ ޔުނިޓަކާއި ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭން ކަން ބަލަހައްޓަވާޔުނިޓެވެ. އެއީ އިދާރީ ކަން 2ހިމެނެނީ  ސެކްޝަންގައިއެފެއާރޒް 
ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓާއި  ޔުނިޓަށެވެ. އެއީ  2ސެކްޝަން ބެހިފައި ވަނީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޔުނިޓެވެ. މީޑިއާ ސަރވިސް 

 ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ލީގަލް ޔުނިޓްއެވެ. 

ރޒް ސެކްޝަން  ފެއާ ޕަރޭޓް އެ  ކޯ

 ކާއި ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ އެންމެހާ ތަތް ބަޖެޓާއި ފައިސާއާއި ބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަ އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކާއި 
ހިއުމަން ރިސޯސް . އެގޮތުން ސެކްޝަނުންނެވެކުރަނީ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް މަސައްކަތްތަކާއި އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް 

   އުފައްދަވާފައެވެ.  އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިޓްއާއި ފައިނޭންސް ޔުނިޓް ވަނީ

 

 މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް: އެންޑް  އެޗްއާރު 
ޔުނިޓުންނެވެ. ކައުންސިލަށް ލިބޭ  އެޗް.އާރު އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އިދާރީ ގޮތުން ކައުންސިލުގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ބަލަހައްޓަނީ 

ކަށް ފޮނުވުމާއި ކައުންސިލުން އެހެނިހެން އޮފީސްތަކަށާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެތި ބަލައިގަނެ އެހެނިހެން ޔުނިޓްތަ
މެއް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ފޮނުވާނީ މިޔުނިޓުންނެވެ. މީގެއިތުރުން ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަ

ލެހެއްޓުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ކުރަމުން ގެންދަނީ މިޔުނިޓުންނެވެ. އަދި ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީއާއި ރެކޯޑްތައް ބެ 



 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް  އަހަރީ ރިޕޯޓް  2014
 

 ސަފްޙާ 39 

 

ންދަނީ މި ކައުންސިލުގެ އިންވެންޓްރީއާއި ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމާއި ތަނުގެ މަރާމާތުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމު
 ޔުނިޓުންނެވެ. 

 ފައިނޭންސް ޔުނިޓް:
ގެ ފައިނޭސްއާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ބަލަހައްޓަނީ ފައިނޭންސް ޔުނިޓުންނެވެ. ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލު 

 ރަންޖެހޭ ބަޖެޓާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންނާއި މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ޕޭމަންޓްތައް ދެއްކުމަށް ކު
 އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ. 

 ވިސް  ސެކްޝަންރމީޑިއާ ސަ

ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނީ  ޤާނޫނު ތަންދޭ ގޮތުގެމަތިން  މި ސެކްޝަންއިންނެވެ.ކައުންސިލުގެ މައިގަ
މަސައްކަތްތަކާއި މީޑިއާގައި ދިވެހި  ކައުންސިލުން ކުރާ ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި، މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން އެކަށައަޅާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ނޑުތައް ހިފަހައްޓާ މީޑިއާއެއް ރާއްޖޭގައި ޤާ ކުރާ ކައުންސިލުން  އިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްމުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ އެންމެމަތީ އަޚްލާޤީ މިންގަ
. އަދި ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާއެއް ޤާއިމުކޮށް މި ސެކްޝަނުންނެވެ  އި އެއްބާރުލުން ދޭނީމަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަ

 ސެކްޝަންއިންނެވެ.ރވިސް މީޑިއާ ސަ ރިވެދޭނީއި އެހީތެ ދަމަހައްޓާދިނުމަށް ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަ

 ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް:
އް ކައުންސިލުން ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމާއި، ކައުންސިލުގެ އެކިއެކި ކޮމެޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަ

މި ޔުނިޓުން  ރެކޯޑްސްތައް ބަލަހައްޓާނީ މީޑިއާ ސަރވިސް ޔުނިޓުންނެވެ. ހާޟިރީ އަދި  އްޔާއާއިއިންތިޒާމްކުރުމާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމި
 ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީތަކަކީ މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ އަދި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީއެވެ. 

 ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ލީގަލް ޔުނިޓް:
 ހުށަހެޅޭ  ކަންކަމާ ބެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަންއާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ޔުނިޓެވެ. ކައުންސިލަށްމި ޔުނިޓަކީ ގާނޫނީ 

މި ޔުނިޓުގެ ދަށަށް  .މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާނީ މިޔުނިޓުންނެވެ މަލާތްތަކާއި،ޢާބަލައިގަތުމާއި އެކަމުގެ މު ޝަކުވާތައް  މައްސަލަތަކާއި
 އަކީ އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމިޓީއެވެ.އަންނަ ކޮމިޓީ
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 : ސިޓީ، ނޯޓް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި 
 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް މީޑީއާ ކައުންސިލަށް ލިބުނު ސިޓީ، ނޯޓް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި  4201

 ޖުމްލަ  އެހެނިހެން  ޗިޓު  ބިލް  ނޯޓް  ސިޓީ   މަސް 
 73 40 - 16 - 17 ޖެނުއަރީ 
 69 38 - 08 01 22 ފެބްރުއަރީ 

 85 54 - 11 01 19 މާރޗް 
 97 47 01 24 01 24 އޭޕްރިލް 

 137 89 - 21 - 27 މެއި 
 64 23 01 12 01 27 ޖޫން 
 38 21 - 08 - 09 ޖުލައި 

 48 21 - 12 - 15 އޯގަސްޓް 
 59 29 - 08 - 22 ސެޕްޓެމްބަރ
 44 22 - 08 - 14 އޯކްޓޯބަރ
 48 18 - 09 01 20 ނޮވެމްބަރ
 41 18 - 09 - 14 ޑިސެމްބަރ

 803 420 02 146 05 230 ޖުމްލަ 
 
 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވި ސިޓީ، ނޯޓް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި  4201

 ޖުމްލަ  އެހެނިހެން  ޗިޓު  ނޯޓް  ސިޓީ  މަސް 
 20 08 - 02 10 ޖެނުއަރީ 
 43 07 - - 36 ފެބްރުއަރީ 

 34 10 - 05 19 މާރޗް 
 205 152 01 - 52 އޭޕްރިލް 

 77 24 - 02 51 މެއި 
 39 04 - 01 34 ޖޫން 
 16 05 - 01 10 ޖުލައި 

 23 07 - 03 13 އޯގަސްޓް 
 23 11 - 02 10 ސެޕްޓެމްބަރ
 28 11 - 02 15 އޯކްޓޯބަރ
 09 07 - 01 01 ނޮވެމްބަރ
 31 10 01 - 20 ޑިސެމްބަރ

 548 256 02 19 271 ޖުމްލަ 
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 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުން ކުރެވުނު ޚަރަދުތައް  2014. 12
އެއްލައްކަ )ތިންމިލިއަން  3,136,936.25 ،ވަނަ އަހަރު މިކައުންސިލަށް ލިބުނީ 2014މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 

 އެވެ.  ލާރި(ތިރީސް ހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް ހަރުފިޔާ ފަންސަވީސް

ތިން މިލިއަން އެއްލައްކަ ) 3,133,514.63 ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް މިކައުންސިލަށް ލިބުނު ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ 2014
ންހާސް ތި) 3,421.62އެވެ. އަހަރު ނިމުނުއިރު ޚަރަދުނުވެ ބާކީ ( ލާރިފަސްދޮޅަސް ތިން ރުފިޔާ ސާދަސަތޭކަ ފަސްތިރީސް ތިންހާސް 

ބަޖެޓުން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް  2014 ތިރީގައި މިވަނީ ބަޖެޓުގައި ހުއްޓެވެ. (ލާރި ދެ  ފަސްދޮޅަސްރުފިޔާ އެކާވީސް ސަތޭކަ ހަތަރު
 ލެވެ.ޞީ ޚަރަދުގެ ތަފް  ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ

ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ބަޖެޓު އައިޓަމްތަކުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލް  2014  

 ކޯޑުނަންބަރު  އައިޓަމްތަކުގެ ތަފްޞީލް  ކުރެވުނު ޚަރަދު  ބާކީ 

 000 210 ހިނގާ ޚަރަދު  މުވައްޒަފުންނަށް 2,280,319.10 738.92

 004 126 ގަޑީލާރިއާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ  (267.70) 267.70
މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އަދި ވަކި  ޕެންޝަނާ 105,194.00 -

 ފައިސާ ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދެވޭ
213 001 

 000 221 ޚަރަދު ކުރުމުގެ  ދަތުރުފަތުރު  146,688.88 15.00

 000 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް 49,887.45 -

 000 223 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް 370,266.40 -

 000 225 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން - 2400.00

 000 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 1200.00 -

 000 228 އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް ސަރުކާރުންދޭ - -

 000 421 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް 180,226.50 -

  ޖުމްލަ  3,133,514.63 3,421.62
 

ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި ޖެޓް ވަނަ އަހަރަށް އަންދާޒާކޮށް ލަފާކުރާ ބަ 2015މިކައުންސިލަށް 
ސްލައްކަ ހަތްދިހަ މިލިއަން ފަފަސް) 5,578,877.33 ށަހެޅި ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުނެވެ. މިކައުންސިލުން ހު

 އެވެ. (ލާރިހަތްދިހަ ހަތްރުފިޔާ ތިރީސް ތިން ސަތޭކަ އަށްހާސް އަށް
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 އެކިފަރާތްތަކުން ލިބުނު އެހީއާއި ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް  
 ވަނަ އަހަރު ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށާއި މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން  2014

 އެޕްލިކޭޝަނެއް  ވެބް ބޭނުންވާ ބަލަހައްޓަން  މޮނިޓަރކޮށް  މަޢުލޫމާތު ޚަބަރާއި ގުޅޭ އި އަދި ކުޑަކުދިންނާއިތައް ހިންގުމާތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް
ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ހާސް ހަތްދިހަ ފަސްލައްކަ ހަތަރު)475,253.30 ޖުމްލަ  އިން ވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޔުނިސެފް ދި   ކުރުމަށް  ތައްޔާރު

ވަނަ އަހަރު ޔުނިސެފުން ދެއްވާފައިވާ ފައިސާއިން ބާކީވި ޖުމްލަ  2013އަދި ( ކައުންސިލަށް ލިބުނެވެ. ތިންރުފިޔާ ތިރީސްލާރި 
އަށްލައްކަ ) 820,991.47އާއިއެކު ޖުމްލަ  ލާރި(ރުފިޔާ ސަތާރަ ސަތޭކަ ތިރީސް އަށް)ތިންލައްކަ ސާޅީސް ފަސްހާސް ހަތް 345,738.17

 ކުރެވިފައިވަނީ ޖުމްލަ  ޚަރަދު އިންއިރު އެފައިސާނިމުނުއަހަރު ލިބުނެވެ.  (ވިހިހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއްރުފިޔާ ސާޅީސް ހަތްލާރި 
ބަޖެޓް ޔުނިސެފްއިން އަދި ( އެވެ. ލާރިއަށްހަތަރުލައްކަ ތިރީސް ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްރުފިޔާ ފަންސާސް ) 433,868.58

އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރު  ކުޑަވުމުންނާއި، ޚަރަދު ބައެއް މަސަްއކަތްތަކަށް ހިނގާފައިވާވުރެ ވަރަށް ލިބުނު
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ނެތުމުގެ  ގޮތެއްޕޮލިސީ ލެވެލްގެ ނިންމުންތައް ނިންމާނެ  ޓަކައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށްހަމަވުމުން ކަ

 ލާރި( ޔުނިސެފްއަށް ވަނީ އަނބުރާ ދައްކާފައެވެ. ނުވަދިހަ ހަތްހާސް އަށްސަތޭކަ ވިހިރުފިޔާ ހަތާވީސް)ތިންލައްކަ  327,820.97 ސަބަބުން

 ޚަރަދަށް  ރަސްމިއްޔާތުގެ ބޭއްވި ދަރުބާރުގޭގައި  ގޮތުން ކުރުމުގެ ފާހަގަ ދުވަސް މިނިވަންކަމުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މީގެ އިތުރުން، ދުނިޔޭގެ
)ހަތްދިހަ ހާސް  70,000.00ޖުމްލަ  ކުން ސްޕޮންސަރގެ ގޮތުގައިޕެނީތަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި އެސްޓީއޯއިން އަދި ބައެއް ޕްރައިވެޓް ކޮމް

 ރުފިޔާ( ވަނީ ޚަރަދު ކުރައްވާފައެވެ. 
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 ނިންމުން . 13 
 

މަސްދުވަހުގެ ހުސްކަމެއްގެ  5ގައި ނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް އައު ކައުންސިލް އިންތިޚާބުނުވެ 2014ޖޫން  30ކައުންސިލުގެ ދެވަނަ ދައުރު 
ކައުންސިލް ދިޔައެވެ. ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރު އިންތިޚާބުވެ ވުޖޫދަށްއައީ އަހަރު ނިމެން އެއްމަސްދުވަހަށް ގާތްވެފައި ތެރެއަށް 

ވަނަ އަހަރު މިހާރު މިހިނގާ ކައުންސިލުން މާބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް މީޑިއާ  2014ވަނިކޮށެވެ. އެހެންކަމުން 
ށަހަޅާފައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް މާގިނަ ނޫނަސް އެމައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ޑިސެމްބަރ ކައުންސިލަށް ހު

 މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މައްސަލަތައް ނިންމުނެވެ.
މުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލުމާއި މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މިދައުރުގެ މެންބަރުންގެ ރޫޙަކީ އަދި އަމާޒަކީވެސް ރާއްޖޭގެ މިޑިއާއަށް ދިމާވަ

 މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. 
ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށްވެސް މިފުރުސަތުގައި ވަރަށް  2014

ވަނަ އަހަރަކީ މިކައުންސިލަށާއި ރާއްޖޭގެ މީޑީއާގެ ވެއްޓަށް  2015ގެ އިރާދަފުޅާއެކު هللا މެވެ. މާތް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަ
 ކާމިޔާބު ބާއްޖަވެރި ދުވަސްތަކެއްކަމުގައި ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވެމެވެ.
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 މުޙައްމަދު އާޞިފް             
 ރައީސް               
 އާ ކައުންސިލްމޯލްޑިވްސް މީޑި              

 

 

 


