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 ފެށުން . 1

، َوالصَََّلُة  ُد هلِل َربِ  احلَعاَلِمْيح َمح .اْلح ِبِه َأْجحَِعْيح ، َوَعَلى آلِِه َوَصحح َرِف احألَنحِبَياِء َوالحُمرحَسِلْيح  َوالسَََّلُم َعَلى َأشح

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  33)މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނު( ގެ  2008/15މިއީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު، 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  35( ގެ 2006/3)ނަންބަރު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިެމނޭގޮތަށް އެކުލަވާއިފައިވާ މި ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެކެވެ. މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ، 
ކައުންސިލުގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ  ވަނަ އަހަރަށެވެ. އެއީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ދެވަނަ ސާސްކަފުގެ ސަތާރަ  ސަނަތުން  މީލާދީ

މި ، ފުރަތަމަ އަހަރެވެ. މި ރިޕޯޓް ނެރޭއިރު، މި ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ނިމި، ދެވަނަ އަހަރު ވަނީ ފެށިފައެވެ. މިއީ

  .ކައުންސިލުން ނެރޭ ހަތްވަނަ އަަހރީ ރިޕޯޓެވެ
ންސިލަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި، ކައުންސިލުން ނިންިމ މި ރިޕޯޓްގައި، ކައުންސިލުން ކުރި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާއި، ކައު

މައްސަލަތަކާއި، އެ މައްސަލަތައް ނިންމިގޮތް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަމުންގެންދާ 
 މައްސަލަތަކާއި، ނުނިމިހުރި މައްސަލަތައް ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 ވަނަ އަަހރުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ބައެއް މުހިްނމު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި: 2017ނިމިގެންދިޔަ، 

 
 ،ިނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ދާއިމީ އުސޫލެއް އެކުލަވައިލުމާއ 
 ،ިނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމާއ 

 ައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމާއި،ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވި އެކިއެކި ދަތިތ 
 ،ިޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަްނދޭ އެންެމ ފުޅާމިނުގައި ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމާއ 
 ،ިނޫސްވެރިންނަށް ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ އެކިއެިކ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްަވރާކުރުމާއ 
 ެރިން ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށްޓަކައި އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުމާއި،ނޫސްވ 

 ެބައިވެރިވުމާއި، ކައުންސިލުން ޙަފްލާގައި ބޭއްވުނު  ފާހަގަކުރުމަށް ރަންޔޫބިލް ކައުންސިލްގެ ޕްރެސް އިންޑިއާގ 
  ްވަނަ ދަރަޖަ ޙާސިލުކުރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން،  1އްސަސާތަކުގެބައިްނ މިކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓަށް މުޢަމިނިވަނ

 ވެބްސައިޓުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، އެދަރަޖަ ހާސިލު ކުރުމާއި، 

 .ެކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް ބެލުން ފަދަ އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް ހިމެނެއެވ 
 

ވަނަ އަަހރަކީ، މި ކައުންސިލަށް އަރުތަ ޮބޑު، މަތިވަރު ހެޔޮ އަހަރެކެވެ.  2017ގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅުން، ނިމިގެންދިޔަ هللا މާތް 
އޭގެ އަސާސަކީ، މި ދައުރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުެރއްވި އިޚުލާޞްތެރި މަސައްކަތްޕުޅުތަކެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ 

އާއި، މުރާލި މުވައްޒަުފންެގ ނިމުމެއްނެތް ހިތްވަރާއި ަފްނވަރެވެ. ޝުކުރާއި ތަޢުރީފުގެ  ޖެނެަރލްސެކްރެޓަރީ ހިންގުންތެރި 
 ގެ ވާގިފުޅާއެކު މި ރިޕޯޓް ފަށަމެވެ.هللا ޙައްޤުވެރިންނަށް އެއިން އެންމެ ސަނދަނޭކަ މުތީތައް ވެދުންކުރަުމން، މާތް 
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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ތަޢާރަފް . 2
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  3"މޯލްޑިވްސް މީޑީއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު" ގެ  2008/15 :މީޑިއާ ކައުންސިލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު މޯލްޑިވްސް 

 މަތީން އުފެދިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ. 

ނޑު މަޤްމޯލްޑިވްސް މީ މިނިވަންކަން ރާއްޖޭގައި ދެމެހެއްޓުމާއި، އެ މިނިވަންކަމަށް އުނިކަން ސަދުތަކަކީ މީޑިއާގެ ޑިއާ ކައުންސިލުގެ މައިގަ
 މަތަކާއި، އެފަރާތްތަކުގެ އަޚްލާޤީއަންނަ ކަންކަން ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި، މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަންވީ ހަ

ނޑުތައް އެކަށައެޅުމާއި، މީިޑއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަ ގޮތެއްގައި  ރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ދާއިރާތަކުން މަސައްކަތްކުރަނީ ޒިންމާދާރު މިންގަ
ނޑުގެ ތެރޭގައިތޯ ކަށަވަރުކުރުމެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގައި ހިމެނިގެންވާ އަޚްލާޤީ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާއި  މިންގަ
ދުގެ ތެރޭގައި ޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މަޤްޞަ މޯލްވެސް  ފިޔަވަޅުއެޅުން މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ހިނގާ ކަންކަން ބަލައި އަޚްލާޤީ

 ހިމެނެއެވެ.

 :ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   2.1
 ުލޫމާތު ފެތުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ މިނިވަންކަން ދިރުވައި ޢުފާޅުކުރުމަށާއި މަ ޚިޔާލ

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛ އެކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން އާންމުއާލާކުރުމަށާއި، 
 ުގޮތަށް ސަރުކާރުންނާއި  ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި މައުލޫމާތުހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ޚިޔާލ

 ؛ހުށަހަޅައިގެން ހައްލުކުރުން މީޑިއާއާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ކުރާކަންކަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް
 ަލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މިނިވަންކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އެނގުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ޢުއާންމުކޮށް މ

ދީގޮތުން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ އިޤްތިޞާ ގޮތަށް ސިޔާސީ، ނުވަތަ ޤާނޫނީ  ހުރަސްއެޅޭ
 ؛ކުރުންޙު ލާތައް މެދުވެރިކޮށް އެކަންކަން އިޞްކަންކަން ދިރާސާކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާ ބަލައި އެ

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

  ުމާތާ ބެހޭގޮތުން އުފެދޭ ލިބޭ މަޢުލޫ ތަކެއްޗާއި ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އިވޭ އަޑުތަކާއި މީޑިއާއިން ކުރާމީޑިއާގައި ޝާއިޢ
 ؛ޝަކުވާތައް، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ހިތްވަރުދިނުން

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

  ެމީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަން ހޯދުމަށް ޤައުމުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި އެތެރޭގ
 ދިނުން.ތަކާ ގުޅައިގެން އެފުރުޞަތު ހޯދައި ފަރާތް
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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން .  3
 8 މީޑިއާގެ ބެހިފައިވަނީ މެންބަރުން 15 މި. މައްޗަށެވެ  މެންބަރުންގެ( ފަނަރަ) 15 އެކުލެވިގެންވަނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް

އިރު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ވަނަ އަހަރު ފެށުނު 2017 .މައްޗަށެވެ މެންބަރުންގެ( ހަތެއް) 7 އާންމުންގެ ،މެންބަރުންނާއި( އަށެއް)
 2016 ންބަރުޑިސެ 12 ދައުރު ފެށުނީ ހަތަރުވަނަދައުރުގެ މެންބަރުންނެވެ. ކައުންސިލުގެ  ހަތަރުވަނަގައި ތިއްބެވީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލު 

  ގައެވެ.

 

 މެންބަރުން  8މީޑިއާގެ ތެރެއިން ހޮވިވަޑައިގަތް  3.1

 

 

    

ޔޫސުފް  ފަޔާޟް  ރިފާޢު  އަހުމަދު   މުޖުތަބާ  އަޙްމަދު   ޙަސަން  ޢަބްދުލްމުޢީދު    

ތުޅާދޫ .ބ ،ޝަރުތު ފޭދޫ .ށ ،ދުގެނތިމާގެ ދިޔަމިގިލި .ތ ،ޝަބްނަމީގެ   8754ދަފްތަރު ަނމްަބރު ރސ  
ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ() (ވީ މީޑިއާ)  (ސަން މީޑިއާ)  (ބަހުރު މަޖައްލާ )   

 
 
 
 

   

    

ޙަމްދޫން  މުޙައްމަދު  ޢަލީ ޔޫސުފް  މުޙައްމަދު  ޝާކިރު  ޙަސަން   ޢައްބާސް  މިސްބާޙު    

ހިތަދޫ .ސ ،އަތިރީގެ ބާރަނާ، ޅ.ހިންނަވަރު  .މާލެ ކ، ހުދުފިނިފެންމާގެ.ހ  ރަތަފަންދޫ .ގދ ،ބަހާރީލާ   

ރާއްޖެ ޓީވީ() (މިހާރު އޮންލައިން)  ނޑި)  (މަޖައްލާ އަސްދަ (ވީއެފްޕީ)   
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 މެންބަރުން  7އާންމުންގެ ތެރެއިން ހޮވިވަޑައިގަތް  3.2

 

 

 

 

 

 

    

ޙައްސާން  މުޙައްމަދު  ޚަލީލު  މަރްޔަމް   ޝަރީފް  އަސްޢަދު   އިބްރާހީމް  އަންވަރު    

މާލެ . ކ، ފަހިދޫ.ވ މާމެންދޫ . ގއ ،އަލިފަރުދާގެ  ލޮޓަސް .މއ  ތުޅާދޫ .ބ ،މަންޒިލް   

 

                 

 ރައީސް: ނާއިބު  އި ދައުރުގެ ރައީސާ  ހަތަރުވަނަ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ  3.3

 މަޖައްލާގެ އީބަހުރު ހޮވިވަޑައިގަތީ  މަޤާމަށް  ދައުރުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުން އެ ހަތަރުވަނަ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 
އެވެ. އަދި  (8754 ރސ ނަމްބަރު ދަފްތަރު) އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަންވަޑައިގެންނެވި  ވެކައުންސިލަށް އިންތިޚާބު ތުން ފަރާ

 ކައުންސިލަށް ގޮތުން ކުރިމަތިލައްވައިގެން އަމިއްލަ ހޮވިވަޑައިގަތީ  މަޤާމަށް އެ ވޯޓުން ނެގި  ހޮވުމަށް މެންބަރަކު  ނާއިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް 
       އެވެ. (4753 ރސ ނަމްބަރު ދަފްތަރު) ޢަބީރު އިސްމާއީލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި

 

   

ޢަބްދުލްހާދީ  މް ޢާޡި  މުޙައްމަދު  ހުސައިން  ޝައުފާ   އިސްމާޢީލް  އަބީރު  އަޙްމަދު    

ކެކުރި .މއ މަރަދޫ .ސ ،ފެހިވާގެ  4753 ރސ ަނމްަބރު ދަފްތަރު   
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 ތައް ކޮމިޓީ ޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މޯލް. 4

ކުރެއެވެ.  އޮތުމަށް ލާޒިމު ކޮމިޓީ 3ދާއިމީ  ކައުންސިލުގައި އިންވަނަ މާއްދާ 27ބާބުގެ ވަނަ  5ކައުންސިލުގެ ޤަވާއިދުގެ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ 
ތިން ކޮމިޓީއަކީ މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީ އަދި އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް  އެ

 ވަނަ އަހަރު ވަނީ  2017 ތަކުގެ އިތުރަށްކޮމިޓީދާއިމީ  މެންބަރުންނެވެ.  7އެއްގައި ތިއްބަވާނީ ކޮމިޓީމިއިން ކޮންމެ  ކޮމިޓީއެވެ.
  އުފައްދަވާފައެވެ. އެއްކޮމިޓީ 5ވަގުތީ  ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް 

 :ތައް ކޮމިޓީ މީ ދާއި  4.1

 ކޮމިޓީ މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  4.1.1
މަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ ހޯދައި ތަންފީޒުކުރު އްން ރާވާ ޕްރޮގްރާމުތަކޮމިޓީރައްޤީއަށް ކައުންސިލުންނާއި ކުރިއެރުމާއި ތަ މީޑިއާގެ

ހޯދުމާއި  އެހީ  ފަރާތްތަކުގެ އެކިއެކިމީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް އަދި ންނެވެ. ކޮމިޓީތައް ތަންފީޒު ކުރާނީ މި އެ ޕްރޮގްރާމް
ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ދިރާސާކޮށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ން ވިސްނާ ކޮމިޓީކައުންސިލުންނާއި 

ގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީ  މަކީ ވެސް މިހިންގުމީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ އެކިއެކި ފަންނީ ތަމްރީނުތައް ރާވާ ށް ތައްޔާރުކޮ
  ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

 

 

 ކޮމިޓީ  ރިލޭޝަންސް  ޕަބްލިކް  4.1.2
ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް   މަސައްކަތްކުރާ  މީޑިއާގައި ރައްޔިތުންނާއި ދައުރު ކައުންސިލުގެ މީޑިއާގެ މައިގަ

 މުއައްސަސާތަކާ އެކިއެކި ދައުލަތުގެ ކައުންސިލާއި މީޑިއާކުރުމާއި،  މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ފިލުވައިދިނުމަށްޓަކައި އޮޅުން ފަރާތްތަކަށް
 ދެމެދު  ފަރާތްތަކާ އެކިއެކި ބޭރުގެ ރާއްޖޭން ކައުންސިލާއި މީޑިއާކުރުމާއި  މަސައްކަތް ދެމެހެއްޓުމަށް ގުޅުން  އެ ޤާއިމުކޮށް ގުޅުން ދެމެދު
 މަންޒަރުތަކާއި  ފެންނަ  ތަކެއްޗާއި ޝާއިޢުކުރާ މީޑިއާއިން ކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި  މަސައްކަތް ދެމެހެއްޓުމަށް ގުޅުން އެ ޤާއިމުކޮށް ގުޅުން

 މި  ވެސް ހިތްވަރުދިނުމަކީ  ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލަށް  ،ޝަކުވާތައް އެކިއެކި  ހުށަހަޅާ  ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތާ ލިބޭ  މީޑިއާއިން  އިވޭއަޑުތަކާއި
  ގެ މެންޑޭޓްތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިންމު މަސައްކަތެކެވެ.ކޮމިޓީ

 

 ކޮމިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިލޭޝަންސް މީޑިއާ

 (އްރިރުމުޤަ) ރިފާޢު އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް  1
 (އްރިރުމުޤަ އިބުނާ) މްދޫން ޙައްމަދު ޙައަލްފާޟިލް މު  2
 ބީރު އިސްމާއީލްޢައަޙްމަދު އަލްފާޟިލް   3
 އަލްފާޟިލް  އަންވަރު އިބްރާހީމް   4
 އަލްފާޟިލް ފަޔާޟް ޔޫސުފް   5
 އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު މުޖުތަބާ  6
 އަލްފާޟިލާ ޝައުފާ ހުސައިން  7
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 ކޮމިޓީ ރިލޭޝަންސް ޕަބްލިކް  

 އްރިރު()މުޤަ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ   1
 އްރިރު(އިބު މުޤަ)ނާ އަލްފާޟިލާ ޝައުފާ ހުސައިން   2
 އަލްފާޟިލް ފަޔާޟް ޔޫސުފް    3
 އްސާން  ޙައަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު   4
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީ     5
 ދު ޝަރީފް  ޢަ އަލްފާޟިލް އަސް  6
 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޚަލީލް   7
 

   ކޮމިޓީ އެންޑް ލީގަލް  ކްސް އެތި  4.1.3
ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީ މި  ސުލޫކީ  ،އަޚުލާޤީ ހަމަތަކާއި ތަބާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާގައިގެ މައިގަ

ނޑުތައް ނޑުތައް އަޚްލާޤީ އެކުލަވާލައި މީޑިއާތަކުން ދެމެހެއްޓުމާއި ފެންވަރު މީޑިއާގެ  އެކަށައަޅައި މިންގަ  މޯލްޑިވްސްދިރާސާކުރުމާއި،  މިންގަ
  ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ. ކައުންސިލަށް އިޞްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހޭ ށްޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަ ކައުންސިލްގެ  މީޑިއާ

 ކޮމިޓީ ލީގަލް އެންޑް އެތިކްސް

 އްރިރު() މުޤަ ދު ޝަރީފް ޢަ އަސްއަލްފާޟިލް   1
 އްރިރު(މުޤައިބު )ނާ ޢުއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރިފާ   2
 އްސާން ޙައަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު   3
 މްދޫން ޙައްމަދު ޙައަލްފާޟިލް މު  4
 ޢަބްދުލްހާދީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޡިމް   5
 އްބާސް ޢައަލްފާޟިލް މިޞްބާޙް   6
 ސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު   ޙައަލްފާޟިލް   7
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 ތަކުގެ ޖަލްސާތައް:ކޮމިޓީ ދާއިމީ  4.2
 

 ޖުމްލަ  ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ކެންސަލް ކުރެވުނު  ބޭއްވި ޖަލްސާ  ކޮމިޓީ 
 10 02 08 ކޮމިޓީ އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް 

 10 30 07 ކޮމިޓީ ންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މީޑިއާ ރިލޭޝަ 
 09 0 09 ކޮމިޓީ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 

 

 ތައް ކޮމިޓީ ތަކާއި ވަގުތީ ކޮމިޓީ އެހެނިހެން  4.3
ކައުންސިލުގެ  ވަނަ އަހަރު 2017އެގޮތުން ތަކެވެ. ކޮމިޓީ ފައިވާއިދައުފައް  މުހިންމު ބޭނުންތަކަށްފިޔަވައި އެހެނިހެން  ކޮމިޓީ 3މިއީ ދާއިމީ 

 ނަގާފައިވެއެވެ.  ކޮމިޓީ 5ވަގުތީ މަސައްކަތްތަކަށް  އެހެނިހެން އިދާރީ ހިންގުމަށާއި
 

 :  ކޮމިޓީ  އެޗްއާރްއެމްޑީ 4.3.1 
ގެ ކޮމިޓީ  މިއެކެވެ. ކޮމިޓީވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން އެކުލަވާލަން ލާޒިމް ކުރާ  36އަކީ 'ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޤަވާއިދު' ގެ ކޮމިޓީމި 

ވާއިދު ތަންފީޛު ކުރުމަށާއި، ޒަމާނީ ސިވިލް ސާރވިސްއެއް ޤާއިމުކުރަން ސިވިލް ޤަ ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޤާނޫނާއި  މަސައްކަތަކީ ދިވެހި
މަނަންޓް ސެކްރެޓެރީންނަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނަށާއި ރކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކޮމިޝަނަށާއި ޕާން ސާރވިސް ކޮމިޝަނު
އެކެވެ. ކޮމިޓީއެހީތެރިވެ ދިނުމަށް މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގައާއި ކައުންސިލްތަކުގައާއި ރަށު ފެންވަރުގައި ގާއިމް ކުރަންޖެހޭ  ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް

 . މެމްބަރުންނެވެ 5ގައި ތިއްބަވަނީ ކޮމިޓީ އެގޮތުން މިކައުންސިލްގެ އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ
 
 ކޮމިޓީ  އެޗްއާރްއެމްޑީ  
 (ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް) ފަރުޞަތުމުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  1
 (ޑިރެކްޓަރ)އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުނާ  2
 (އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ) އަބޫބަކުރު އާދިލް މޫސާ  އަލްފާޟިލް 3
 އަލްފާޟިލް ޝަފާއަތު ޙަބީބް )ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން( 4
 (މީޑިއާ އޮފިސަރ) ނުހާ މުޙައްމަދު ލާއަލްފާޟި  5

 

  : ކޮމިޓީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން 4.3.2 
 އެކެވެ. މި ކޮމިޓީއުފެއްދުމަށް ލާޒިމް ކުރާ  ގެ )ހ( ދަށުން  10.13 ބާބު R-20/2017ޤަވާއިދު'  އަކީ 'ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީމި 

ރާތްތަކާ ބިޑް ހަވާލު ކުރުމެވެ. އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަ ވަޒަންކޮށްގެ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކޮމިޓީ
ންނާއި އަދި މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ އިސްވެރިޔާ މެންބަރު 3ފައިވަނީ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އެކުލަވާލައި ކޮމިޓީ މި

 .މެމްބަރުންނެވެ  5ގައި ތިއްބަވަނީ ކޮމިޓީ މި  އަދި ބިޑްތަކުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ އިތުރު އިދާރީ މުވައްޒަފަކު ހިމަނައިގެންނެވެ.
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 ކޮމިޓީ  އިވެލުއޭޝަން  ބިޑް  
 ޑިރެކްޓަރ() ފާތިމަތު މުނާ އަލްފާޟިލާ 1
 ބަރު(ން)މެ ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް  2
 ބަރު(ން)މެ  ޝައުފާ ޙުސައިންއަލްފާޟިލާ  3
 (މެންބަރު) މަރްޔަމް ޚަލީލް  އަލްފާޟިލާ 4
 ބީބް )ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން(ޙައަލްފާޟިލް ޝަފާއަތު  5

 

 :  ކޮމިޓީ  މުރާޖަޢާ 4.3.3 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލަން ލާޒިމު ކުރާ  41އަކީ 'މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު' ގެ ކޮމިޓީމުރާޖަޢާ 
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނިންމުމާއި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  ގެ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލުގެ ކޮމިޓީ މި އެކެވެ. ކޮމިޓީ

ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާތައް ގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމައޮފިސަރު ގޮތްނިންމުމެވެ. ކައުންސިލްގެ އިންފޮމޭޝަން  ކޮށް ރާޖަޢާ ޝަކުވާ ބަލައި މު
  .މެމްބަރުންނެވެ  5ތިއްބަވަނީ  ގައިކޮމިޓީހުށައަޅާނީ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށެވެ. މި 

 
 ކޮމިޓީ  މުރާޖަޢާ  
 ()ޑިރެކްޓަރ ފާތިމަތު މުނާ  އަލްފާޟިލާ 1
 (އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ) އަބޫބަކުރު އާދިލް މޫސާ އަލްފާޟިލް  2
 މީޑިއާ އޮފިސަރ() ނުހާ މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލާ  3
 އަލްފާޟިލް ޝަފާއަތު ޙަބީބް )ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން( 4
 ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ() އަޙުމަދު ޖައިލަމްއަލްފާޟިލް  5

 

  2017 ކޮމިޓީ  އިނާމު 4.3.4 

އިންތިޒާމް  ހިންގައި ޅޭ އެންމެހާ ހަރަކާތްތައް ރާވައި" އާއި ގ2016ުނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު މަސައްކަތަކީ "ގެ ކޮމިޓީމި 
ކޮމެޓީއަށް ޢައްޔަްނ  ވަނަ ުދވަހުއެވެ. )ބުދަ( 2017 މާރިޗު 15އެކުލަވާލާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ދައުރު  ކޮމިޓީމި  ކުރުމެވެ.
 މެންބަރުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ފަސް  ކުރެވުނު

 
 " އާއި ގުޅޭ 2016 އިނާމު " ނޫސްވެރިކަމުގެ  

 )ފުރަތަމަ ދައުރު( ކޮމިޓީ ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމްކުރާ 
 އްިރރު(ޤަ )މު  ސަންޙައަލްފާޟިލް ޢަބްދުްލމުޢީދު  1
 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުޖުތަބާ  2
 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރިފާޢު  3
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން  4
 އަލްފާޟިލް އަސްޢަދުޝަރީފް   5

  



2017އަހަރީ ރިޕޯޓު    

 

 

12 

 ތައްކޮމިޓީވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ވާ ގޮތުްނ ކައުންސިލުގެ ވަގުތީ  30އިދުގެ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤަވާ

ނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށެވެ. އަދި މި މުއްަދތު )  ( ިތނެއް މަސް ދުވަހަްށވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.3އެކުލަވާލަންވާނީ ކަ
 ދެވަނަ  ކޮމިޓީގައި  2017 ޫޖން 07 ހަމަވުމުންގައި  2017ޖޫން  06 ފުރަތަމަ އެކުލަވައި ލެވުނު އިާނމުކޮމެޓީގެ މުއްދަތު،

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ނެވެ. ކޮެމޓީއަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު މެންަބރުން ފަހަރަށް އެކުލަވައިލެވު

 " އާއި ގުޅޭ 2016" ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު  
 )ދެވަނަ ދައުރު( ކޮމިޓީ ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމްކުރާ 

 އްރިރު(ޤަމުސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު  )އަލްފާޟިލް ޙަ 1
   )ނާއިބު މުޤައްރިރު( ލް ޢީބީރު އިސްމާ ޢައަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  2
 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރިފާޢު  3
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން  4
 ޝަރީފް   އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު 5
 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުޖުތަބާ  6
 މް ޢަބްދުލްހާދީ ޡިއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާ 7

 

  ކޮމިޓީ މައްސަލަބަލާ 4.3.5 

ސް އުފެއްދުމަްށ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ކަުއންސިލުގެ ރައީ 23ޓީއަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދުގެ މި ކޮމި
މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ އަދި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަާލ ޓީގެ މި ކޮމިޓީއެކެވެ. ލާޒިމް ކުރާ ކޮމި

ގައެވެ. މި ކޮމިޓީ  2017އޭޕްރީލް  19ކޮްށ ނިންމުމެވެ. ކައުންސިލުގެ ރަީއސް މިކޮމިޓީ އުފެއްދީ، މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤު 
ެގ ދަށުން މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކަިއ  2016/15އެކުލަވައިލުމުގެ ކުރިން ވާންޖެޭހ ތައްޔާރީތަކެއް ވިއެވެ. އެއީ، ާޤނޫނު ަނންބަރު 

ނޑު މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމާއި، އުސޫލު އެކުލަ ވާލުމެވެ. ިމ ކޮމިޓީން ކުރަންޖެުހނު މަިއގަ
ވެގެންދިޔައީ، ކޮމިޓީގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އުސޫލު މުރާޖަޢާކޮށް އެއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ފާހަގަކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން މި 

ބެލުމަށްޓަކައި މާގިނަ ަމސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވެއެވެ. ކޮމިޓީން ފުރަތަމަ ިތން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާގެ މައްސަލަ 
ޝަކުވާގެ މައްސަލައެކެވެ. މި  2ކޮމިޓީން ބަލައި ނިންމާފައިވަީނ، ކައުންސިލުގެ ފާއިތުވެދިޔަ ދައުރުގައި ބަލަން ފަށާފައިވާ 

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ތިރީގައި މިަވނީއެވެ.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )ފުރަތަމަ ަދއުރު( ކޮމިޓީމައްސަލަބަލާ  
 އަލްފާޟިލް ފަޔާޟް ޔޫސުފް )މުޤައްރިރު( 1
 )ނާއިބު މުޤައްރިރު(އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޝަރީފް   2
 މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން އަލްފާޟިލް  3
 ލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ އަ 4
 މް ޢަބްދުލްހާދީ ޡިއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާ 5
 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޚަލީލް  6
 އްސާން ޙައަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  7
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ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން  30އިދުގެ ކަމުން، މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤަވާމައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއަކީ، ވަގުތީ ކޮމިޓީއެކެވެ. އެހެން
ގައި މި ކޮމިޓީގެ މުއްަދުތ  2017ޖުލައި  18)ިތނެއް( މަސްދުވަހެވެ.  3މި ކޮމިޓީ ދެމިއޮންަނ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ، 

ގައި ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހަަމޖައްސާފައެވެ. އެ މެންބަރުންގެ  2017ޖުލައި  20ހަމަވުމުން، ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވަނީ 
 ނަންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ަގއި މި ކޮމިޓީގެ މުއްދަތު ވަީނ  2017އޮކްޫޓބަރު  19ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ެގ ަދށުން،  30އިދުގެ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤަވާ

ގައި ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެ މެންބަރުންގެ  2017އޮކްޓޫބަރު  29ހަމަވެފައެވެ. ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވަނީ 
 ނަންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
ވީ ބުދަދުވަހު އޮތް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގައި،  2017ނޮވެްނބަރު  8ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދަނިކޮށް، މި 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން ވަނީ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިޢުފާދެއްވާފަެއވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީގެ 
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  6ހިރިަކން ގެއްލުނެވެ. މިކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އޭރު ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދުގެ އޮނަ

ނޮވެްނބަރު  8މެންބަުރން ހިމެނޭގޮތަށް ކޮިމޓީ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް  5ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 
މެންބަރުންގެ ނަްނތައް ތިރީގައި  6މެންބަރުންނަށް އެންގެވިއެވެ. އެ  6ޓީގައި ތިއްބެވި ގައި ކައުންސިލުގެ ރައީސް ކޮމި 2017

 މިވަނީއެވެ.
 

 ދެވަނަ ދަުއރު() ކޮމިޓީމައްސަލަބަލާ  
 (މުޤައްރިރު ) ޙަސަން  ޢަބްދުލްމުޢީދު އުސްތާޛުއަލް 1
 (މުޤައްރިރު ނާއިބު) ޝަރީފް އަސްޢަދު އަލްފާޟިލް 2
 ޙަމްދޫން  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް 3
   މުޖުތަބާ  އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް 4
 ރިފާޢު  އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް 5
 ޚަލީލް  މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ 6
 ޔޫސުފް  ޢަލީ  އަލްފާޟިލް 7

 ަވނަ ދައުރު(ތިން) ކޮމިޓީމައްސަލަބަލާ  
 (މުޤައްރިރު ) ޙަސަން  ޢަބްދުލްމުޢީދު އުސްތާޛުއަލް 1
 (މުޤައްރިރު ނާއިބު) މުޖުތަބާ އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް 2
 ޝަރީފް  އަސްޢަދު އަލްފާޟިލް 3
 ޚަލީލު  މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ 4
 ޔޫސުފް  ޢަލީ އަލްފާޟިލް 5
 ޙައްސާން  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް 6
 މުޖުތަބާ  އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް 7
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 މީޑިއާގެ މެންބަރުން  ޢާންމު މެންބަރުން  
 އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން 1 އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޝަރީފް 1
 ޔޫސުފްއަލްފާޟިލް ޢަލީ  2 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙައްސާން  2
 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުޖުތަބާ  3 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޚަލީލު 3

 
މެްނބަރުންގެ ތެރެިއން ހޮވައިލެވޭ އޮނަހިރި ޢަދަދެްއގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މައްސަލަ  6ކައުންސިލުގައި ހިމެނިވަޑައިގަްނނަވާ މި 

 16ރިޢާޔަތްކުރާނެކަން،  މައްޗަށް ގެ ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 23 ގަވާއިދުގެ ކައުންސިލުގެ  ބަލާ ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލުމުގައި، މީޑިއާ
މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ގިނަވުމުން، ޖަލްސާތަކުގެ ކޯރަމް ، އެވެ. އެއީގައި ކައުންސިލުގެ ރައީސް އެންގެވި 2017ނޮވެންބަރު 

 މަދުކޮށް، މަސަްއކަތް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައެވެ.ހަމަނުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާތީ، މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު 
 

ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  C.Case-2017/04ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ނަންބަރު 
ވަނަ  13ސެންބަރު ޑި 2017ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ މެންބަރުން ހިމަނައިެގން  23ކައުންސިލުގެ ޤަވާއިދު 
 އެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.ކޮމިޓީދުވަހު މައްސަލަ ބަލާ 

 
 
 
 
 
 

 
   ގައި ނިމުނެވެ. 2017ޑިސެމްބަރު  13މަސައްކަތް  ޙަވާލުކުރެވުނުމި ކޮމިޓީއަށް 

 
         މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމުމަށްޓަކައި  މައްސަލަތައް ގެންގޮސްފައިވާ ނިމުމާހަމައަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ބަލައި،

 މިަދންނަވާ އެކޮމިޓީގަިއ ވަނީ ތިރީގައި ގަިއ މައްސަލަ ބަލާ ކޮިމޓީއެއް އެކުލަވައިލެވުނެވެ. 2017ޑިސެންބަރު  24
 މެންބަރުންނެވެ.

 
 
 
 
 
 

 

  ކޮމިޓީމައްސަލަބަލާ  
 (މުޤައްރިރު ) އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢިދު ޙަސަން  1
 (މުޤައްރިރު ނާއިބު) އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުޖުތަބާ 2
 އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޝަރީފް  3

  ކޮމިޓީމައްސަލަބަލާ  
 (މުޤައްރިރު ) ދު ޙަސަން ޢީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމު 1
 (މުޤައްރިރު ނާއިބު) އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޝަރީފް 2
 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޚަލީލު  3
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 ގައި ނިމުނެވެ. 2017ޑިސެންބަރު  28ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތް  މި ކޮމިޓީއާ ޚަވާލު ކުރެވުނު

 
، ވަގުތު.އެމްވީގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓްތަކަކާެބހޭގޮތުން މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންތަކެއް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި

ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  ދުވަހު ސްފަތިވީ ބުރާ 2017ޑިސެންބަރު  21އެ ކޮންޓެންޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް، 
 އެކުލަވާލާފައިވަނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ކޮމިޓީމައްސަލަބަލާ 

  
 
 
 

 

 

 

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ބަދަލު ގެެނވުނެވެ.  ގައި 2017ޑިސެންބަރު  21 ،މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީމިއޭގެ ފަހުން 

 

 

 

 

 

 

ފަހަރު މި ކޮމިޓީ އާކުރެވުނެވެ. އަދި، އެ ކޮމިޓީން  4 ވަނަ އަހަރު، މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ އުފެއްދިފަހުން، އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  2017
ވަގުތު ، ބަލައި ނިމުމަކާ ހަމައަށް ގެނެސްފައިވާ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ބަލާ )ޚާއްޞަ( ކޮމިޓީއަކާއި

ށްޓަކައި، "ވަގުތުގެ" މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުނެވެ. އެމް.ވީގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ބައެއް ކޮންޓެންޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބެލުމަ
އަށް އަރާފައެވެ. މި  6ވަނަ އަހަރު، މީޑިއާ ކައުންސިލުން އުފެއްދި މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީތަކުގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު ވަނީ  2017އެހެންކަމުން 

 މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިއެވެ. 27ކޮމިޓީތަކުން އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 

  

  ކޮމިޓީމައްސަލަބަލާ  

 (މުޤައްރިރު) އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޝަރީފް 1
 (މުޤައްރިރު ނާއިބު) އަޙުމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް  2
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން  3
 އަލްފާޟިލް އަޙުމްދު ރިފާޢު  4
 އަލްފާޟިލް މިޞްބާޙު އަޢްބާސް  5

  ކޮމިޓީމައްސަލަބަލާ  
 އަލްފާޟިލް އަސްޢަދު ޝަރީފް  1
 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރިފާޢު  2
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން  3
 އަލްއުސްތާޛު އަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން  4
 އަލްފާޟިލް މިޞްބާޙު އަޢްބާސް  5
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 ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތައް . 5
މީޑިއާ ކައުންސިލުން ފަހަރު ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމް ކުރެއެވެ. ( އްކެއެ ) 1ގެން މަހަކު މަދުވެ 
ޖަލްސާ ވަނީ ކޯރަމް  9މީގެ ތެރެއިން  ޖަލްސާ ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.  49ޖަލްސާ އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވާއިރު،  58ވަނަ އަހަރު  2017

އަދި ދިމާވާ  އަށެވެ. 15:30ން  14:00ދުވަހެއްގެ  ބުދަ ކޮންމެ ޖަލްސާތައް އާންމުކޮށް ބާއްވާފައިވަނީ  ހަމަނުވާތީ ކެލްސަލްކުރެވިފައެވެ.
 ކުއްލި ޖަލްސާތައް ވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.  އެހެން ދުވަސްތަކުގައިކުއްލި މައްސަލަތަކުގައި 

  ރީ ރިޕޯޓްޟި ބާއްވާފައިވާ ކައުންސިލް ޖަލްސާތަކުގެ ހާ  ވަނަ އަހަރު  2017 5.1

  

  ު2016 ބަރު ންޑިސެ 22ތިޢުފާ ހުށަހެޅުމުން، އިސްދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ  18ގެ  2008/15މި ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރ 
 ތިޢުފާ ކައުންސިލުން ވަނީ ޤަބޫލުކޮށްފައެވެ. މުޙައްމަދު އަފްޟަލް ޢާމިރުގެ އިސްއަލްފާޟިލް ކައުންސިލު މެންބަރު ން ފެށިގެން 

 23 ު05 ވަނީ ،ޢަލީ ޔޫސުފްއަލްފާޟިލް  ހުސްވުމާގުޅިގެން، ބަރެއްގެ މަޤާމު ންން ފެށިގެން ކައުންސިލް މެ 2016 ޑިސެންބަރ 
   ބަރު ކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރެވިފައެވެ.  ންން ފެށިގެން ވަނީ ކައުންސިލް މެ 2017 ރީވަ ފެބްރު

 ހާޟިރުވި  ވަކިގޮތެއް ނާންގަވާ  ޗުއްޓީ  ސަލާމް  ހާޟިރުވާން ޖެހޭ  ނަން 

 47 0 1 1 49  ޢަބްދުލް މުޢީދު ޙަސަން ޢަލްއުސްތާޛު
 34 1 5 9 49  ޢަބީރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުއަލްފާޟިލް 
 46 2 0 1 49 އަޙުމަދު ރިފާޢު އަލްފާޟިލް 

 31 2 8 8 49 އަލްފާޟިލް ފަޔާޟް ޔޫސުފް 
 20 16 3 10 49 މިޞްބާހު ޢައްބާސްއަލްފާޟިލް 
 35 4 5 5 49 ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް 
 46 0 0 3 49 ޙަމްދޫން  މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް 
 45 2 1 1 49 އަސްޢަދު ޝަރީފް އަލްފާޟިލް 
 49 0 0 0 49 އަޙުމަދު މުޖުތަބާ އަލްފާޟިލް 
 28 10 0 11 49 ޝައުފާ ޙުސައިން  އަލްފާޟިލާ
 16 3 7 23 49 މުޙައްމަދު ޙައްސާން  އަލްފާޟިލް

 35 2 1 11 49  އަންވަރު އިބްރާހީމްއަލްފާޟިލް 
 31 5 8 5 49  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޘިމް ޢަބްދުލްހާދީ 

 38 0 3 8 49 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޚަލީލް 
 25 7 2 10 44 ޢަލީ ޔޫސުފް އަލްފާޟިލް 



2017އަހަރީ ރިޕޯޓު    

 

 

17 

 2016ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު  .6
ނޑައަޅާ ދާއިރާތަކަކުން  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން  ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން އިނާމަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ  ހޮވޭ ކޮންމެ އަހަރަކު ކަ

މީޑިއާގެ ކޮންމެ ވަސީލަތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިއަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމާބެހޭ އުސޫލުގައި ދޭ އިނާމެކެވެ.  ނަށް ދިވެހި ނޫސްވެރިން
 ށް ވާދަ ކުރެވިދާނެއެވެ. ވެސް މި އިނާމަ

 

ލާގާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން ދައްކުވައިދީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިންގެ ވެހި ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ އަޚްދި
 މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސްމަޤްސަދުގައި  ދިނުމުގެ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހިތްވަރު ، މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް

ނޑައަޅާފައިވާ  45" އަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވަނީ 2016"ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު  ކައުންސިލުންދޭ ނޫސްވެރިންނެވެ. މި އިނާމު ދިނުމަށް ކަ
 ހުށަހެޅުމެވެ. 09އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ހުށަހެޅުމެވެ. 03އަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގެ ދާއިރާއަދާއިރާގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރު 08

ފޮޓޯ  ހުށަހެޅުމެވެ. 05ދާއިރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ގެ އި އިޤްތިޞާދުވިޔަފާރިއާ ހުށަހެޅުމެވެ. 05 ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ
 ޝަރުޢީ  ހުށަހެޅުމެވެ. 03ލިޒަމްގެ ދާއިރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ވީޑިއޯ ޖާރނަ ހުށަހެޅުމެވެ. 03ޖާރނަލިޒަމްގެ ދާއިރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި އެންމެ  10ފީޗަރ ލިޔުމުގެ ދާއިރާއިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ހުށަހެޅުމެވެ. 03އަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާ
ނެވެ. އެކުލަވާލާފައިވަނީ ކައުންސިލުންޕަސެންޓޭޖް  ގޮތާއި ދޭނެ މާކްސްހުށަހެޅުމެވެ.  04އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ބަރުންގެ ންމެ 03ނަމަވެސް އެވޯޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ވަޒަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ 
 މީޑިއާގައި  ރާއްޖޭގެ ދިވެހިންނާއި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމާއި ރިކަމުގެނޫސްވެ އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ޕެނަލް މިނިވަން ޕެނަލަކުންނެވެ. މި

 .މައްޗަށެވެ  ދިވެހިންގެ ޤަބޫލުކުރެވޭ ކައުންސިލަށް ކަމަށް  ދަސްވެފައިވާ  ރަނގަޅަށް ވެށި މީޑިއާގެ މަސައްކަތްކޮށް
 
ނޑޭރި  2017 އޮކްޓޫބަރު 11ފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ޙަ  "2016ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު '" ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަ

                     މާލަމުގައެވެ. 
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 ދާއިރާ  ޢީ އިޖްތިމާ  6.1

ދިރިއުޅުން މިއީ، ޞިއްޙަތާއި، ތަޢުލީމާއި، ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދަތަކާއި، ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް އަސަރުކުރާ ކަންތައްތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ 
 އިރާއެވެ.ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ކަންތައްތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އުފައްދާ ނޫސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ދާ

  އާސިޔަތު މުޙައްމަދެވެ. މިހާރު އޮންލައިނުންހޮވިފައިވަނީ  ނޫސްވެރިޔަކަށް މޮޅުއެންމެ ދާއިރާއިން  ޢީއިޖުތިމާ

 

 
 
  ސިޔާސީ ދާއިރާ  6.2

 ތަންފީޒު  ހިންގުމަށް ދައުލަތް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނާއި، މަޤާމުތަކުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، ސިޔާސީ މަޖިލީހާއި، ރައްޔިތުންގެމި ދާއިރާއަކީ 
 ދާއިރާއިން އެންމެ މޮޅުސިޔާސީ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ.  ނޫސްވެރިކަމުގެ އުފައްދާ ގުޅޭގޮތުން ސިޔާސަތުތަކާ ކުރެވެމުންދާ

 މިހާރު އޮންލައިންނުން ޢަލީ ނާފިޒެވެ.ނޫސްވެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ 
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 ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާ  6.3
 ހިނގަމުންދާ  މައްސަލަތަކާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓަށް މައްސަލަތަކާއި، ހިނގަމުންދާ ދާއިރާގައި ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ މި ދާއިރާއަކީ 
ހާމަކޮށްދިނުމާއި،  ބަދަލުތައް އަންނަ ކަމަށް  އެކަން ކަންކަމާއި، ދާއިރާގެ ޤާނޫނީ އަދި  ޝަރުޢީ  ޤަޟިއްޔާތަކާއި، ނިމިފައިވާ ޤަޟިއްޔާތަކާއި،

 ރާއިން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިއުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ.  ނޫސްވެރިކަމުގެ އުފައްދާ ގުޅޭގޮތުން އެއިން ކަމަކާ ނުވަތަ އެކަންކަމާ
 އްޒު އިބްރާހިމެވެ.ޢިމުމިހާރު އޮންލައިނުން އެންމެ މޮޅުނޫސްވެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ 

 

 
 
 ދުގެ ދާއިރާ  ތިޞާ ޤް ވިޔަފާރިއާއި އި  6.4
 ފުރުޞަތުތަކާއި، ބަދަލުތަކާއި، އިޤުތިޞާދީ އަތުވެދާނެ ނުވަތަ އަންނަމުންދާ  ޙާލަތާއި، އެ ޙާލަތަށް އިޤުތިޞާދީ ވިޔަފާރިއާއިމިއީ 

ޔަފާރިއާއި ވި ނޫސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ. އުފައްދާ  ގުޅޭގޮތުން  ކަންތައްތަކާ ކުރެވިދާނެ  ކުރުމަށް  ރަނގަޅު  އިޤުތިޞާދު 
 އިބްރާހީމް މާހިލް މުޙައްމަދެވެ.  އިން ސަން މީޑިއާދުގެ ދާއިރާއިން އެންމެ މޮޅުނޫސްވެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޞާ ތިޤްއި
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 ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ   6.5
 ކުރެވޭ  ކުރިއެރުވުމަށް ކުޅިވަރު  ޙަރަކާތްތަކާއި، މުބާރާތްތަކާއި  ކުޅިވަރު ބޭރުގެ ބައިވެރިވާ  ރާއްޖެ އަދި ބާއްވާ ރާއްޖޭގައިމި ދާއިރާއަކީ 
 އުފައްދާ  މައްޗަށް މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ފަރާތްތަކުގެ ގުޅުންހުރި  ކުޅިވަރާ މައްސަލަތަކާއި، ހުރި ދާއިރާގައި ކުޅިވަރުގެ މަސައްކަތްތަކާއި،

 މިހާރު އޮންލައިނުން ނޫސްވެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ  ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން އެންމެ މޮޅުއުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ.  ކަމުގެ ނޫސްވެރި 
   އްޒާމު ޢަލީފުޅެވެ. ޢަ

 

 

 
 

 ޖާރނަލިޒަމްގެ ދާއިރާ  ފޮޓޯ 6.6 
ފޮޓޯތައް  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ގެނައުމަށްޓަކައި ބަދަލެއް ހެޔޮ ވިސްނުމަށް މުޖުތަމަޢުގެ ޙާޞިލުކުރުމަށާއި، މަޤުޞަދު ނޫސްވެރިކަމުގެމިއީ 

 ޅު ނޫސްވެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ސަން މީޑިއާ އިން ފަޔާޒް މޫސާއެވެ. ރނަލިޒަމްގެ ދާއިރާއިން އެންމެ މޮފޮޓޯ ޖާ ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ.
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 ދާއިރާ ގެ ވީޑިއޯ ޖާރނަލިޒަމު  6.7
 އެ ހުށަހަޅާނީ މި ދާއިރާއަށް ވީޑިއޯ ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ. ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު  ޚަބަރާއިމި ދާއިރާއަކީ 

ރނަލިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ޖާ ވީޑިއޯއެވެ. ވީޑިއޯ ގެނެސްދީފައިވާ ބަދަލެއް ހެޔޮ ވިސްނުމަށް މުޖުތަމަޢުގެ ނޫސްވެރިކަމަށާއި ސަބަބުން ވީޑިއޯއެއްގެ
 އައިމިނަތު އަމީނާއެވެ. އިން މީޑިއާ ވީޅު ނޫސްވެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެންމެ މޮ

 

 
 

  6.8  ފީޗަރ ލިއުމުގެ ދާއިރާ 

ވީޑިއޯގެ  ނުވަތަ ލިއުމުގެ ޒަރީއާއިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު ޚަބަރާއި ދާއިރާތަކުން އެކިއެކި ނޫސްވެރިކަމުގެމި ދާއިރާއަކީ 
ފީޗަރ ލިޔުމުގެ ދާއިރާއިން އެންމެ މޮޅު ރިޕޯޓު ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ.  ފީޗަރ ތައްޔާރުކުރާ  ޒަރީއާއިން އޯޑިއޯގެ ނުވަތަ  ޒަރީއާއިން

 . އިދުރީސެވެ.هللا ހޮވިފައިވަނީ މިހާރު އޮންލައިނުން ނިޢުމަތުނޫސްވެރިއަކަށް 
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 ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް  6.9

 ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ  ޚިދުމަތްތަކެއް އަގުހުރި  މުއްދަތެއްގައި ދިގު  ދާއިރާއަށް  ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އިނާމަކީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ
ނޑައަޅަމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުންދޭ އިނާމެކެވެ. މި އި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ނީ، ނާމު ޙައްޤުވާ ފަރާތެއް ކަ

ޝާން ނި  މިއަހަރު ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ ލަބިއްޔަތުންނެވެ. ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ އަޣު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ
 ޢައްބާސް އިބްރާހީމްއެވެ.  އޮނަރަބްލް ވެރިޔާ  ޢިއްޒަތުގެ

 

 މީދީ ނޫސްވެރިޔާންއު 6.10

ންނަށް އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމަކީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ މައިދާނުގައި ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޒުވާން ނޫސްވެރި
ކަމުގެ އަމާޒުކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އިނާމެކެވެ. މި އިނާމު ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ، ނޫސްވެރި 

އަވަސް އޮންލައިނުން މޫސާ  ރިޔާއަށް ހޮވުނީމީދީ ނޫސްވެންވަނައަހަރުގެ އެންމެ އު 2016މައިދާނަށް އަލަށް ނުކުންނަ ނޫސްވެރިންނަށެވެ. 

 ރަޝީދެވެ.
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 ލިބުން  ދަރަޖަ  އެއްވަނަ  ވެބްސައިޓަށް  ކައުންސިލުގެ  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް .7
 މައުލޫމާތަށްބަލައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަ ކުރިއިރު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން މި ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ 

ވަނީ އެއްވަނަ ދަރަޖަ ލިބިފައެވެ. މި ދަރަޖަ ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ދެއްވީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ  ކައުންސިލަށް 
ޝަނަރ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރގެ އޮފީހުން ބޭއްވި ހަފްލާގައެވެ. އިންފޮރމޭޝަން ކޮމި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަސް ފާހަގަ

ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ، ދެއްވާ ހަދާނީ ލިޔުމާ
ސަން، މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަސްއަދު ޝަރީފް، މެމްބަރު ޙައަބްދުލްމުޢީދު އަލްއުލްތާޛު ލުގެ ރައީސް ކައުންސިހަފްލާގައި  ފަރުޞަތުއެވެ. މި

 .އަޒްލިފާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ އަލްފާޟިލް ހަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު އަދި މިކައުންސިލުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު

 

 ކަންތައްތައް  މުހިންމު  ކުރި ކައުންސިލް  އަހަރު  ވަނަ 2017. 8 
ވަނަ ދައުރުގައި ގިނަ  4މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރެއިން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ 

 މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި: 

 ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކުރުން: 8.1
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްބޭފުޅުންނާ  އެއްވުންތަކާއި މުޒާހަރާތައް ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާގުޅޭގޮތުން  .1

 މަޝްވަރާކޮށް އެކި ކަންކަމުގެ ހައްލު ހޯދުން. ،ބައްދަލުކޮށް
 ކަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގައި އެހީތެރިކަން ދެއްވުމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަށް ދެންނެވުން.ނޫސްވެރިންނަށް ހުރި ދަތިތަ  .2
އާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސް هللا ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު .3

 ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން.
އެ ނޫސްވެރިންގެ ހާލު  ،ނުވަތަ ނޫސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލުމެއްލިބިއްޖެނަމަ  ،ދެއްވެއްޖެނަމަނޫސްވެރިއަކު ބަން .4

 ކައުންސިލުން ވަގުތުން ވަގުތަށް ބަލަމުން ގެންދިޔުން.
ސް މަޢުލޫމާތު ހޯދާ އެކަންކަން މީޑިއާތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުގެ ގާތަށްގޮ .5

 ހައްލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
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 ނޫސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ނޫސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން .6
 ބައްދަލުކޮށް، ޚިޔާލު ހޯދުނު.ގެ މީޑިއާތަކާއި ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ޚިޔާލު ހޯދައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ރާއްޖޭ

މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަކަށް ގޮވާލައި، ނޫސްވެރިންގެ ދިފާއުގައްޔާއި މީޑިއާގެ ޙައްޤުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލުން ޙައްޤު ބަސް ބުނަން  .7
 ން.ހާ ތަނެއްގައި ބަސް ބުނު ޖެހުނު ހުރި

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ސަފީރާއި ހިއްސާކޮށް ނޫސްވެރިކަމަށްހުރި ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށް އިނގި  .8 ރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަ
 މަޝްވަރާ ކުރުން.  

)އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި  2016/15މި އަހަރުގައި ކުރި  މުހިންމު އަދި އެންމެ ބުރަ އެއް މަސައްކަތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު:  .9
މަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރި މަސައްކަތްތަކެވެ. މިގޮތުން ކުރެވުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުހިންމު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ޢަ

 ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:
 ،ިމައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ އުފެއްދުމާއ 
 ،ިމައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ބެލުމުގެ އުޞޫލު" އެކުލަވައިލުމާއ" 
  ީމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ މޭޒެއް އުފެއްދުމާއި، މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ އިދާރ 
 ަކޮމިޓީ ނިންމުމަށް 'މައްސަލަބަލާ ކޮށް ލާ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީގު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ އަދި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބ 

 އުފެއްދުމާއި،
  ްއިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ދިމާވާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަދި ކައުންސިލުނ

 މާއި،ށް އޭޖީ އޮފީހަށް ސިޓީ ފޮނުވުދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަ
 ،ިޝަކުވާގެ ދަފުތަރާއި، އެ ދަފުތަރުގެ އަތްމަތީ ފޮތް އެކުލަވައިލުމާއ 
  :ުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް އާކުރުން، ގެ ދަށުން މައްސަލަ ބަލަންޖެހުމާ ގުޅިގެން އާކު 2016/15ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ހިމެނެއެވެ.
 

 ނޫސްވެރިން ޒިންމާދާރު ކުރުން: 8.2
ނޫސްވެރިކަމުގެ ބައެއް މައްސަލަތައް ކައުންސިލުން  ،ރަސްމީކޮށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވާ .1

 އިސްނަގައިގެން ބަލައި އެފަދަ ފަރާތްތަކާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށް ބައެއް ކަންކަން ހައްލުކުރުން.  
ނޑާ ތަޢާރުޒުވާ ކޮންޓެންޓްތައް ވީވަރަކުން ހޯދައި ބެލުން. .2  އާންމު އަޚުލާޤީ މިންގަ

 ލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ބެލުން.ކައުންސި .3
ނޑުތައް ނޫސްވެރިންނަށް އެކިފަހަރުމަތިން ހަނދާންކޮށްދިނުން.  .4  ނޫސްވެރިކަމުގެ ސުލޫކީ މިންގަ
 ސުވާލުއުފެދޭ ބައެއް ކަންކަމާމެދު މީޑިއާތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް އެކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުން. ،މީޑިއާތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ .5
ނޑުތަކަށް އަޚްލާޤީ  ،ހަމަތަކާއި ތަބާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވާ  މީޑިއާގައި .6  ފެންވަރެއްގައި  ރަނގަޅު  ،ތަބާވެ މިންގަ

 ނޫސްވެރިންނަށް ހިތްވަރުދީ އިނާމުދިނުން. ދިވެހި ،ފާހަގަކޮށް މަސައްކަތް ގެ ނޫސްވެރިން ދިވެހި މަސައްކަތްކުރާ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަޑައަޅަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަޑު ކަޑައެޅުމަށް މީޑިއާތަކަށް  26ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚްލާޤީ މިންގަޑުގެ  .7

 އެންގުން.
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 މަސައްކަތް:ނޫސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރި  8.3
ނޫސްވެރިކަން ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކޮށް ނޫސްވެރިންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދެމުން   .1

އަންނަ އިނާމުގެ ނަން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ބަދަލުކޮށް މި އިނާމަކީ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ނޫސްވެރިކަމަށް ދެވޭ މުހިންމު 
 އިނާމެއް ކަމުގައި ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅަކު ހޮވައި، އެ ބޭފުޅަކަށް ލައިފްޓައިމް  .2
 އެޗީވްމަންޓް އިނާމު ދިނުން.

ތައް ހޯދައިދިނުމަށާއި އިންޑިއާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ގެނެސް ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާގެ ފުރުޞަތު   .3
 ރާއްޖޭގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުގައި ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ތަޖުރިބާ ހޯދިދާނެ 

ނޑައަޅުއް  ވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރުން.ގޮތްތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް ކޮންމެހެން އެނގެންޖެހޭ ކަންތައްތައް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށާއި،   .4

ކޮމިޝަން  އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް މި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދަންނަވައި، އެ
 މެދުވެރިކޮށް ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް އެއް ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގުން.

ކޯޓުތަކާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްވެރިންނަށް ދެފަރާތް ގުޅިގެން ޙައްލު ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި،   .5
ބެހޭގޮތުން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  އި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާޓަކަދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް 

 ން.ނިސްޓްރޭޝަން އާއި މަޝްވަރާކުރުއެޑްމި
 އި ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ ނޫސްވެރިންނާއި ގުޅުންހުރި އެކިކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މި ކައުންސިލާ  .6

 ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރުން.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން، ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ، ޕަބްލިކްސަރވިސް މީޑިއާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ   .7
ހިބަހުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އަދި މި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދިވެހި މީޑިއާގައި އިސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތާއި ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއި ދިވެ 

ދިވެހި މީޑިއާގެ ވެށްޓަކީ ދިވެހިވަންތަކަމަށް އިޙުތިރާމުކުރާ ވެށްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރުމަށް  ސިޔާދަތު ދަމަހައްޓައި
 ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރުން. 

ރސިޓީއާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަ ތަކާ ބެހޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް ހިންގޭނެ ކޯސްތަކާއި އިތުރު ތަމްރީނު  .8
 މަޝްވަރާކުރުން.

ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދުގެ ދާއިރާއިން ޚަބަރުގެނެސްދޭ ނޫސްވެރިންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި ބެހޭގޮތުން މި   .9
 މަޝްވަރާކުރުން. މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާ ދެމެދުކައުންސިލާއި 
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އާއި ކޮމިޓީބޭއްވުމާއި ބެހޭގޮތުން އޮލިމްޕިކް  އްރިންނަށް ސެމިނާރެބަރު ގެނެސްދޭ ނޫސްވެކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޚަ  .10
 މަޝްވަރާކުރުން.

 ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުންހުރި ކާނާ އާއި ތަކެއްޗާއި ބެހޭގޮތުން މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ  .11
 އޮފް ހެލްތާއި މަޝްވަރާކުރުން.  

ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި  އްގީކުރުމަށް ތަމްރީނުގުޅުންހުރި ދާއިރާތައް ތަރަ އަމާޒުކޮށްގެން މީޑިއާއާންނަށް ޒުވާނު  .12
 އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އާއި ދެމެދު މަޝްވަރާކުރުން. އުންސިލާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ކަ

އެކު  ޓީއާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސި ން ބެހޭގޮތު ސްތަކާއި އިތުރު ތަމްރީނުތަކާކޯ ގިދާނެނޫސްވެރިންނަށް ހިން  .13
 މަޝްވަރާކުރުން.

ސްކޫލްތަކުގައި މީޑިއާ ކްލަބްތައް އުފެއްދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ށްޓަކައިމަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަސްކޫލް ދަރިވަރުން ނޫސްވެރިކަ .14
 މަޝްވަރާކުރުން. އި އެޑިޔުކޭޝަނާ

' އެކުލަވާލުމާ ބެހޭގޮތުން އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބޭއްވި މަޝްވަރާ 'ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭން .15
 ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުން.

 ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި 'މީޑިއާ ސެންސިޓައިޒޭޝަން'  ވޯކްޝޮޕްގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުން.  .16
 

 ނޫސްވެރިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުން: 8.4
 އާންމުކުރުން. އޭޖީ އޮފީހުގެ ލަފާގެ މަތިން 'ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުގެ އުޞޫލު' އެކުލަވައި .1
މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުން އަޕްޑޭޓް އަދި މުއްސަނދި ވެބްސައިޓަކަށް  ފަރުމާކޮށް،މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އަލުން  .2

 ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
 ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ސްޕޮންސަރ ހޯދުމަށް އެކި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ސްޕޮންސަރ ހޯދުން. .3
 ތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުން(.މުޖު –ކައުންސިލުގެ ޝިއާރު ތަޢާރަފުކުރުން. )ރިވެތި އަޚްލާޤާއި ޒިންމާދާރުކަން  .4

ން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކ.ހުރާގައި ބޭއްވި އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތެއްކަމުގައިވާ، "ޑިމޮކްރަސީ ރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުމީގެ އިތު
 " ގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 2017ރަން 

ގަވާއިދުތަކާ،  އެކުލަވާލިއަލަށް  ކައުންސިލުން  ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  2017. 9

 އުސޫލުތައް 
ކައުންސިލުގެ ހަތަރުވަނަ ދަުއރުގައި ވަނީ މުހިންމު ގަވާިއދުތަކަކާއި އުސޫލުތަކެއް ހަދާަފއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ، 

ދަުށން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދާއި އުސޫެލވެ. ތިރީގައި މި އަލިއަޅުވައިލަީނ ގެ  2016/15ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދާއި، ޤާނޫުނ ނަންބަރު: 
 އޭގެ މައްޗަށެވެ.
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ނޑު އަޞްލެއް ކަމުގައި ބަލާފައިވަނީ ކުރީގެ ދައުރުގައި ހަދާފައިވާ އިނާމުދިނުމުގެ ، މި އުސޫލު އެކުލަވައިލުމުގައި މައިގަ
މި ދައުރުގައި އެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުނުކުރެވުނީ، ކުރިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ގަވާއިދު ހަދާފައިވަނީ، ވަކި އަހަރަކަށް  ގަވާއިދެވެ.

ކަމުގައި ވާތީއެވެ. އެކަމަށް ޙައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި، ެއ ަގވާއިދު ދާއިމީ އުސޫލަކަށް ބަަދލުކޮށް، އެއަށް އިސްލާުހތަކެއް 
 އޭގެ ދަށުން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނެވެ.، ގެނައުމަށްފަހު އާންމުކޮށް 

 
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުދިނުމުގެ އުސޫލަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ، ެއޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ލަާފދެއްވި ގޮތަށް، އެ އުސޫލު 

ހުގައެވެ. އުސޫލު އެކުލަވައިލުމާއި، އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް، ކައުްނސިލުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރުމަށްފަ
އޮފީހުގެ ލަފާ ޯހދުމާއި، ކައުްނސިލުން ފާސްކުރުމާއި، ވެބްަސއިޓުގައި އާންމުކުރުމަށްޓަކައި ޭހދަވި މުއްދަތުގެ ސަަބބުން، 

ނޑައެޅުނު ތާރީޚުތައް އެތައް ފަހަރެއްގެމަތިން ފަސްވެގެންދިޔައެވެ.  އިނާމުދިނުމަށް ކަ
 

 ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު: ނާމުއި 9.2

، މިއީ، މީޑިއާ ކައުންސިލުންދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް،"އިނާމު ކޮމިޓީ" ހިންގުމަށްޓަކައި
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލެވުނު އުސޫލެކެވެ. މި އުސޫލަށް  3"މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤަވާޢިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުސޫލު ފާސްކޮށް، ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓުގައި  27ވަނީ، ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުގެ ޢަމަލުކޮށްފައި
 ޝާއިއުކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 

 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، މައްސަލަ ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އުސޫލު: 9.3

ވަނަ މާއްދާގެ  27ތެރިކޮށްދިނުމާއި، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ )އަބުރު ރައްކާ  2016/15މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ  34ދަށުން ހިންގަންޖެހޭ ތަޙުޤީޤުތައް ހިންގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 

ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުމާބެހޭ އުސޫލު" އަށް "އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި، ޚިޔާލުފާޅު 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނާއި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް  5ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އެ އުސޫލުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ  32ލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު( ގެ )މޯ 2008/15ބެލުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

 އުސޫލެކެވެ.
 މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ، ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

 

 މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު: 9.4

ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލުގެ ރައީސް އެކުލަވާލާ މައްސަލަ ވަނަ މާއްދާ  23މިއީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންިސލުގެ ގަވާއިދުގެ 
ގެ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި، އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު

ވަނަ  27ކެވެ. މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ، ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެ  27ގަވާއިދުގެ 
 މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
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 ލިޔާ  ނޫސްވެރިން ދިވެހި މަސައްކަތްކުރާ މީޑިއާތަކުގައި ދަފުތަރުކޮށްފައިވާ ދަފުތަރުގައި މީޑިއާ ކައުންިސލުގެ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް މިއީ،
 ޑިއާގެމީ ފަރާތްތަކާއި، ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތައް އަގުހުރި ފަދަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ  މީޑިއާގައި އަގުވަޒަންކުރުމަށާއި، ލިޔުންތަކުގެ އަގުހުރި
މި އުސޫލު ވަނީ، ކައުންސިލުން  .އުޞޫލެކެވެ ހަދާފައިވާ އަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ކުގެފަރާތްތަ  ހާސިލުކޮށްފައިވާ ދަރަޖައެއް މަތީ ރޮނގުން

ނައުމުގެ ފާސްކޮށްފައެވެ. އެއަށްފަހު، ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މި އުސޫލަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތައް ދިރާސާކޮށް، އުސޫލަށް އެ އިސްލާހުތައް ގެ
 ގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ.މަސައްކަތްކޮށް، އެއިސްލާހުތައް ފާސްކުރުމު

 

 ނޫސްވެރިންގެ އަގުވަޒަންކުރާ ކޮމިޓީގެ އުސޫލު: 9.6

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަންކުރާ ކޮމިޓީ  4މިއީ، ނޫސްވެރިންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އުސޫލުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލެވުނު އުސޫލެކެވެ. މި އުސޫލު  27ގަވާއިދުގެ ހިންގުމަށްޓަކައި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 

 ވަނީ، ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައެވެ.
 
 

 އުޞޫލު ބެލުމުގެ މައްސަލަތައް ބަލަންޖެހޭ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 6 ގަވާއިދުގެ 9.7

ބެލުމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލެވުނު  މައްސަލަތައް ބަލަންޖެހޭ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 6 ގަވާއިދުގެ ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ މިއީ، މޯލްޑިވްސް
 އުސޫލެކެވެ. މި އުސޫލު މިހާރުވަނީ ދިރާސާކުރުމުގެ މަރްޙަލާގައެވެ.

 :ވާމީ މަސައްކަތްތައްބައިނަލްއަޤު ގެ ކައުންސިލު. 10

ފްލާގައި މިކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ޙަ އިންޑިއާގެ ޕްރެސް ކައުންސިލްގެ ރަންޔޫބިލް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު  10.1

 ބައިވެރިވުން.
ށް އަ  2017ނޮވެމްބަރ  19ން  2017ނޮވެމްބަރ  15 މުނާސަބާގައި  ފާހަގަކުރުމުގެ ރަންޔޫބިލް ގެކައުންސިލު ޕްރެސް އިންޑިއަން

ނޑު މަޤްޞަދުތަކަކީ މި  ގެ ފަރާތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.އްވި ޙަފްލާގައި މި ކައުންސިލް ބޭއިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި   މި ދަތުރުގެ މައިގަ
ނަމުގައި  ގެ "ސައުތު އޭޝިއަން އެލަޔަންސް އޮފް ޕްރެސް ކައުންސިލް "ޤައުމުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ގެ )ސާރކް( ސަރަހައްދުގެ 

ހަގަކޮށް ކުރެވޭނެ އަދި މީޑިއާއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ފާ ންގާނެ ގޮތާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމާއިސާ ހިސައެ މުައއް މުއައްސަސާއެއް އުފައްދައި
މަދު ޟިލް އަޙުއަލްފާ  ންބަރުވަޑައިގެންނެވީ ކައުންސިލް މެބައިވެރިވެ  މިކައުންސިލުން މެވެ. މި ދަތުރުގައިމެދު މަޝްވަރާކުރުކަންތައްތަކާ

 މުޙައްމަދު ޙަމްދޫނެވެ.އަލްފާޟިލް  ންބަރުމެ ކައުންސިލް އާއި މުޖުތަބާ
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 އިންޑިއާގެ މުމްބާއީއަށް ދަތުރު. މުވައްޒަފުން ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާއި  10.2
 26މުވައްޒަފުން ވަނީ  ،ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީ އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި

ނޑު މަޤްޞަދަކީ  މި މްބާއީއަށް ދަތުރެއް ކުރައްވާފައެވެ. އަށް އިންޑިއާގެ މު 2017ޑިސެންބަރު  1ން  2017ނޮވެންބަރު  ދަތުރުގެ މައިގަ
ގެ ގުޅުން އުމުއިންޑިއާގެ މީޑިއާ އޭޖެންސީތަކާއި އަދި ވިޔަފާރި ޖަމިއްޔާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލައި ދެ ޤަ

 ބަދަހިކުރުމެވެ. 
 އެތަންތަނުގައި  ބައިވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިދަތުރުގެ  ތަކަށްމި ދަތުރުގައި މުމްބާއީގެ ބައެއް ވިޔަފާރި މަރުކަޒުތަކާއި ޓީވީ ސްޓޭޝަން

 ނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވާފައެވެ.އެތަންތަ ބައްލަވާލައްވައި މަސައްކަތް ކުރާގޮތް 
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 .ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް ޓްރެއިނިންގ ގެ މުވައްޒަފުން ކައުންސިލް  .11
ލް ސަރވިސް ޤާބިލު، އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސިވި ށްމުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަ ކުރާ ކައުންސިލުގައި މަސައްކަތް

 އާއި އެހެނިހެން ޕްރޮގުރާމްތަކުގައާއި ވޯރކްޝޮޕްތަކުގައިޕްރޮގްރާމްތަކުގަޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގެވި ބައެއް ޓްރެއިނިންގ 

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އޮފީސްތަކަށް  ލިބި ތަމްރީން ހޯދާފައިވެއެވެ.މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

 މުބާރާތުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.  ގެއަތުލިޔުމު ދިވެހިބަހުގެހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު 

 ބައިވެރިން  ކޯސް ހިންގި ފަރާތް  ކޯހުގެ ނަން  ތާރީޚް  #

 2017ޖަނަވަރީ  15 1

 2017ރީ ވަޖަނ19ައިން 

 އަށް

ވިސް ރސިވިލް ސާ  2އޮފީސް ދިވެހި 

 ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް 

  ާއަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ހަފްނ 

  ާލީން  ތުއާއިޝަ އަލްފާޟިލ 

  ުއަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނާޖިހ 

 

ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް   2017ޖަނަވަރީ  16 2

 ޓްރެއިނިންގ

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ 

 އިންސްޓިޓިއުޓް 

  ާއަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުނ 

 

ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް   2017ޖަނަވަރީ  17 3

 ޓްރެއިނިންގ

ޓްރެއިނިންގ ސިވިލް ސާވިސް 

 އިންސްޓިޓިއުޓް 

  ުއަލްފާޟިލާ ޝާދިޔާ އަޙުމަދ 

4 

 

ފެބްރުއަރީ  19

 23އިން 2017

 އަށް  2017ފެބްރުއަރީ 

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ  އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓް 

 އިންސްޓިޓިއުޓް 

  ާއަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުނ 

  ާއަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަޒްލިފ 

ފެބްރުއަރީ  19 5

 23އިން 2017

 އަށް  2017ފެބްރުއަރީ 

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ  އިންޓަވިއު ޕެނެލިސްޓް 

 އިންސްޓިޓިއުޓް 

  ާއަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސަޚިއްޔ 

6 

 

 2017ފެބްރުއަރީ  26

 2017މާރިޗް  02އިން 

 އަށް

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 

 އިންސްޓިޓިއުޓް 

 ްޝަފާއަތު ޙަބީބު އަލްފާޟިލ 

އިން  2017މާރިޗް  12 7

 އަށް  2017މާރިޗް  16

ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް 

 ޓްރެއިނިންގ

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ 

 އިންސްޓިޓިއުޓް 

 ާއާއިޝަތު ލީން  އަލްފާޟިލ 

 އަލްފާޟިލާ ޝާދިޔާ އަޙުމަދު  ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ ސިވިލް އިންގްލިޝްލޭންގުއޭޖް ފޮރ އިން  2017މާރިޗް  12 8
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 ތު ލީން އަލްފާޟިލާ އާއިޝަ   އިންސްޓިޓިއުޓް   1ވޯރކްޕްލޭސް  އަށް  2017މާރިޗް  16

9 
 

އިން  2017މާރިޗް  19

 އަށް  2017މާރިޗް  23

ވިސް ރސިވިލް ސާ  ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދު 

 ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް 

  ްއަލްފާޟިލާ ޒުބައިދާ ޤާސިމ 

10 
 

އިން  2017އޭޕްރީލް  23

 އަށް  2017އޭޕްރީލް  27

ސްޓޮކް ރެކޯޑް އެންޑް ޑާޓާ 

 މަންޓްމެނޭޖް

ވިސް ރސިވިލް ސާ 

 ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް 

  ީއަލްފާޟިލާ އާރިފާ ޢަލ 

ސެމިނަރ އޮން  2017ޖުލައި  14 11

ފޯސްޓެރިންގ އިނޮވޭޝަން 

 ތުރޫ ރިސާރޗް 

ޗައިނީސް އެކަޑަމީ އޮފް 

ގަވަރނެންސް )ސީ.އޭ.ޖީ(، 

ކޮމިޝަން، ސިވިލް ސަރވިސް 

ސިވިސް ސަރވިސް 

 ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް 

  ްއަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު އާދިލ

 މޫސާ

 2017ނޮވެންބަރު  16 12

ނޮވެންބަރު  26އިން 

 އަށް  2017

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ  ދިވެހި ބަހުގެ ތަމްރީން 

 އޮފީސް

  ުއަލްފާޟިލާ ޝާދިޔާ އަޙުމަދ 

  ީއަލްފާޟިލާ ޢާރިފާ ޢަލ 

 

 ކާމިޔާބީތައް  ބައިވެރިން  އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް  ނަން މުބާރާތުގެ 

ދިވެހިބަހުގެ އަތުލިޔުމުގެ 

 މުބާރާތް

 އަލްފާޟިލާ ޝާދިޔާ އަޙުމަދު   އެކަޑަމީ  ދިވެހިބަހުގެ

  ީއަލްފާޟިލާ ޢާރިފާ ޢަލ 

  ްއަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ލީނ 

ކައުންސިލުގެ  މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް

 ރީތިކޮށް އެންމެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ބޭފުޅަކަށް  ލިޔުއްވި

 އަޙުމަދު ޝާދިޔާ އަލްފާޟިލާ  ،އޮފިސަރ

 ހޮވިފައިވެއެވެ.
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 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް .21 
އް މީޑިއާއިން ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއްޗާއި ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އިވޭ އަޑުތަކާއި މީޑިއާއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާ ބެހޭ ގޮތުން އުފެދޭ ޝަކުވާތަ

 ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ މީހަކަށް އަދި ކޮންމެ ފަރާތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ. ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ކައުންސިލުން 
ނޑައަޅާފައިވާ އު ގަނޫނާއި ގާއާޔަތް ކުރާނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ރި އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި  ލުތަކާއިޞޫވާއިދުގައި ކަ

އި ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާ  ވާއިދާއި، އުސޫލު އަދިގައިވާ ނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައިފަގާނޫނާއި އެ ގާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 
ނޑަށެވެ.   އަޚްލާޤީ މިންގަ

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް  2017 12.1
 ނަންބަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް 

 C.Case/01-2017 މައްސަލައެއް  ބަލާ އިސްނަގައިގެން ކައުންސިލުން ވީއެފްޕީ   

 C.Case/02-2017 ސާރވިސް ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް ވަގުތު.އެމްވީ 

 C.Case/03-2017 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި މިއަދު ނޫސް 

 C.Case/04-2017 މުޙައްމަދު މުޝްޢިލް   ޝިމްލާ އަޙުމަދު

 C.Case/05-2017 ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް  އިންފޮމޭޝަން އެމްވީ ރާއްޖެ

 C.Case/06-2017 ޖައުފަރު ދާއޫދު  ރާއްޖެ އެމްވީ/ ވީއެފްޕީ 

 C.Case/07-2017 މުޙައްމަދު ޝާފިއު   ވަގުތު.އެމްވީ 

 C.Case/08-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް 

 C.Case/09-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ވަގުތު.އެމްވީ 

 C.Case/10-2017  ބަލާ މައްސަލައެއްކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން  ވީ އެފް ޕީ 

 C.Case/11-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ވަގުތު.އެމްވީ 

 C.Case/12-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް  މިހާރު

 C.Case/13-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ރާއްޖެ އެމް.ވީ

 C.Case/14-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް 

 C.Case/15-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ރާއްޖެ އެމް.ވީ

 C.Case/16-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ރާއްޖެ އެމް.ވީ

 C.Case/17-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް މިހާރު

 C.Case/18-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ރާއްޖެ އެމް.ވީ

 C.Case/19-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް  މިހާރު

 C.Case/20-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ރާއްޖެ އެމް.ވީ

 C.Case/21-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ރާއްޖެ އެމް.ވީ

 C.Case/22-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ވީ އެފް ޕީ 

 C.Case/23-2017  އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއްކައުންސިލުން  ރާއްޖެ އެމް.ވީ

 C.Case/24-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް  މިހާރު
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 C.Case/25-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް  މިހާރު

 C.Case/26-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ވީ އެފް ޕީ 

 C.Case/27-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ރާއްޖެ އެމް.ވީ

 C.Case/28-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް  މިހާރު

 C.Case/29-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ޕީ  އެފް ވީ

 C.Case/30-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް  މިހާރު

 C.Case/31-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް  މިހާރު

 C.Case/32-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ވީއެފްޕީ 

 C.Case/33-2017  އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއްކައުންސިލުން  އިންޑިޕެންޑެންޓް  މޯލްޑިވްސް

 C.Case/34-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ދަ އައިލެންޑް ފް 

 C.Case/35-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ވަގުތު.އެމްވީ 

 C.Case/36-2017  މައްސަލައެއްކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ  ވީ.އެމް ރާއްޖެ

 C.Case/37-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް އެމްވީ .ވަގުތު

 C.Case/38-2017  އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ކައުންސިލުން އެމް.ވީ ރާއްޖެ

 C.Case/39-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ރާއްޖެ އެމް.ވީ

 C.Case/40-2017 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  މިނިސްޓްރީ މިހާޜު

 C.Case/41-2017 އޭސީސީ އަވަސް އޮންލައިން 

 C.Case/42-2017 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް  ރާއްޖެއެމްވީ

 C.Case/43-2017 މަރިޔަމް ޝިފާނާ ހުސައިން  މިހާރު

 C.Case/44-2017 މުސްތަފާ هللا ނަސްރު މިހާރު

 C.Case/45-2017 މުސްތަފާ هللا ނަސްރު މިހާރު

 C.Case/46-2017 އާސިފް އާދަމް ވަގުތު.އެމްވީ 

 C.Case/47-2017 ބަލާ މައްސަލައެއް   ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ވަގުތު.އެމްވީ 

 C.Case/48-2017 ބަލާ މައްސަލައެއް   ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ވަގުތު.އެމްވީ 

 C.Case/49-2017 ބަލާ މައްސަލައެއް   ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ވަގުތު.އެމްވީ 

 C.Case/50-2017 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  މިހާރު

 C.Case/51-2017 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  މިހާރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ސަމާލުކަމަށް  މިހާރު
 މައްސަލައެއް ގެނެސްފައިވާ

2017-C.Case/52 

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އިން ސަމާލުކަމަށް  އޮންލައިން  އަވަސް
 މައްސަލައެއް ގެނެސްފައިވާ

2017-C.Case/53 

 C.Case/54-2017 ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް  ވަގުތު.އެމްވީ 

 C.Case/55-2017 ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް  ވީއެފްޕީ 

 



2017އަހަރީ ރިޕޯޓު    

 

 

34 

 

 

މައްސަލަތައް       ނިންމި  އަހަރު ވަނަ  2017 ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2017 
 # ޝަކުވާ ނަމްބަރު  ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ރައްދުވާފަރާތް  މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް 

ސަރވިސްއިން ޝަކުވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އަނބުރާ ގެންދަވާފައިވާތީ 
މި މައްސަލަ މިވަގުތު ކުރިއަށް ގެންދެވެން 

މައްސަލަ އަލުން  ،އިނެތްކަމަށާ
ނިންމަވައި  ހުށަހަޅައިފިނަމަ ބަލާނެކަމަށް

 މައްސަލަ ނިންމިއެވެ.

ވަގުތު 
 އޮންލައިން

 C.Case/02 1-2017 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް 

 :މައްސަލަތައް  ނިންމި  އަހަރު  ވަނަ  2017 ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2016  

 ހުށަހެޅި ރައްދުވާފަރާތް  މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް 

 ފަރާތް 
 # ޝަކުވާ ނަމްބަރު

މައްސަލައަކީ، ދެފަރާތުން މަޝްވަރާކޮށްގެން  މި
ޞުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ހޯދިފައިވާ ޝަކުވާއެއް ކަމަށް 
މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފެންނާތީ، 

ވަނަ  9މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުގެ 
މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ޝަކުވާގެ 

 ނައުމަށް ނިންމިއެވެ.މައްސަލަ ނިމުމަކަށް ގެ

 މެރީޑިއަމް އޮންލައިން  ސަން

 ސަރވިސަސް 
2016-C.Case/09 1 

މައްސަލައަކީ، ދެފަރާތުން މަޝްވަރާކޮށްގެން  މި
ޞުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ހޯދިފައިވާ ޝަކުވާއެއް ކަމަށް 

މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފެންނާތީ، 
ވަނަ  9މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުގެ 

މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ޝަކުވާގެ 
 ނައުމަށް ނިންމިއެވެ.މައްސަލަ ނިމުމަކަށް ގެ

 

މެރީޑިއަމް  މިހާރު
 ސަރވިސަސް 

2016-C.Case/10 2 
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 11ގެ  2016/15ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ "ޢާންމު އަޚުލާޤީ 
ސުލޫކީ މިންގަނޑު" ގެ މަޤާމުގައި އޮތް 
"ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚްލާޤީ 

ނޑު" ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  4މިންގަ
ބަލާއިރު، އޭއޯ ނިއުސްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 

އޮޅުވާލާފައި ކޮންޓެންޓްގައި ޙަޤީޤަތް 
ނުވާތީއާއި، ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފަތުރާފައި 

ގެ  2016/15ނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޝިމްލާ އަޙްމަދުގެ  11

މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި 
 މި ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ޝިމްލާ 
  އަޙުމަދު

 C.Case/04 2-2017 މުޙައްމަދު މުޝްޢިލް 

 
 
 
 
 
 
 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު: 
1-CD/219/2017/1 ްސިޓީގައި "ރައީސ 

 ނޫސްވެރިއަކާ  އެއްވެސް ރާއްޖޭގެ  އޮފީހުން
 މީޑިއާއަކާ އެއްވެސް އަދި  ދެކޮޅަށް 

 މައްސަލައެއް އެއްވެސް  ދެކޮޅަށްވެސް
 ހުށަހަޅާފައި  ކައުންސިލަށް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް

ވިދާޅުވެފައިވާތީ، މި ނުވާނެކަމުގައި" 
ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް 

 ނިންމީއެވެ.
  

 
 
 
 
 

މޯލްޑިވްސް 
 އިންޑިޕެންޑެންޓް 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން 
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/08 3 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން  ވީ އެފް ޕީ 
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/10 4 

މިހާރު 
 އޮންލައިން

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން 
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/12 5 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން  އެމް.ވީ ރާއްޖެ
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/13 6 

މޯލްޑިވްސް 
 އިންޑިޕެންޑެންޓް 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން 
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/14 7 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން  ރާއްޖެ އެމް.ވީ
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/15 8 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން  ރާއްޖެ އެމް.ވީ
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/16 9 

މިހާރު 
 އޮންލައިން

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން 
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/17 10 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން  ރާއްޖެ އެމް.ވީ
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/18 11 
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު: 
1-CD/219/2017/1 ްސިޓީގައި "ރައީސ 

 ނޫސްވެރިއަކާ  އެއްވެސް ރާއްޖޭގެ  އޮފީހުން
 މީޑިއާއަކާ އެއްވެސް އަދި  ދެކޮޅަށް 

 މައްސަލައެއް އެއްވެސް  ދެކޮޅަށްވެސް
 ހުށަހަޅާފައި  ކައުންސިލަށް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް

ނުވާނެކަމުގައި" ވިދާޅުވެފައިވާތީ، މި 
ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް 

 ނިންމީއެވެ.

މިހާރު 
 އޮންލައިން

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން 
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/19 12 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން  ރާއްޖެ އެމް.ވީ
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/20 13 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން  ރާއްޖެ އެމް.ވީ
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/21 14 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން  ވީ އެފް ޕީ 
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/22 15 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން  އެމް.ވީރާއްޖެ 
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/23 16 

މިހާރު 
 އޮންލައިން

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން 
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/24 17 

މިހާރު 
 އޮންލައިން

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން 
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/25 18 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން  ވީ އެފް ޕީ 
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/26 19 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން  ރާއްޖެ އެމް.ވީ
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/27 20 

މިހާރު 
 އޮންލައިން

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން 
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/28 21 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން  ވީ އެފް ޕީ 
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/32 22 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން  ވީ އެފް ޕީ 
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/29 23 

މިހާރު 
 އޮންލައިން

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން 
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.Case/30 24 

މޯލްޑިވްސް 
 އިންޑިޕެންޑެންޓް 

ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން 
  ބަލާ މައްސަލައެއް

2017-C.case/33 25 
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 މައްސަލަތައް  ބަލަމުންގެންދާ  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ 
 # ޝަކުވާ ނަމްބަރު ފަރާތް  ހުށަހެޅި ރައްދުވާފަރާތް  

 C.Case/11 1-2016 މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް  ރާއްޖެ އެމްވީ
ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިދާރާ އި މިހާރު  2016-C.Case/12 2 

 C.Case/13 3-2016 ޔަޒީދު އަޙްމަދު  ވަގުތު އޮންލައިން 
 C.Case/01 4-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ވީއެފްޕީ 

 C.Case/03 5-2017 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި މިއަދު ނޫސް 
 C.Case/05 6-2017 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް  ރާއްޖެ އެމްވީ
 C.Case/06 7-2017 ޖައުފަރު ދާއޫދު  ވީއެފްޕީ ރާއްޖެއެމްވީ/

 C.Case/07 8-2017 މުޙައްމަދު ޝާފިއު    ވަގުތު އޮންލައިން 
 C.Case/09 9-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ވަގުތު )އޮންލައިން(

 C.Case/11 10-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް )އޮންލައިން(ވަގުތު 
 C.Case/38 11-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ރާއްޖެ އެމް.ވީ
 C.Case/39 12-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ރާއްޖެ އެމް.ވީ
 C.Case/36 13-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ރާއްޖެ އެމް.ވީ

 C.Case/37 14-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ވަގުތު )އޮންލައިން(
 C.Case/35 15-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ވަގުތު )އޮންލައިން(
 C.Case/31 16-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް މިހާރު އޮންލައިން 
 C.Case/34 17-2017  ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ފް ޗީ ދަ އައިލެންޑް 

 C.case/40 18-2017 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ރުމިހާ

 C.case/41 19-2017 އޭސީސީ އަވަސް

 C.case/42 20-2017 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް  ރާއްޖެއެމްވީ

 C.case/43 21-2017 މަރިޔަމް ޝިފާނާ ހުސައިން  މިހާރު

 C.case/45 20-2017 މުސްތަފާ هللا ނަސްރު މިހާރު

 C.case/44 21-2017 މުސްތަފާ هللا ނަސްރު މިހާރު

 C.Case/46 22-2017 އާސިފް އާދަމް ވަގުތު 

 C.case/47 23-2017 ބަލާ މައްސަލައެއް   ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ވަގުތު 

 C.case/48 24-2017 ބަލާ މައްސަލައެއް   ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ވަގުތު 

 C.case/49 25-2017 ބަލާ މައްސަލައެއް   ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ވަގުތު 

 C.case/50 26-2017 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  މިހާރު

 C.case/51 27-2017 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  މިހާރު

 C.case/52 28-2017 ގެެނސްަފއި  އިން ަސމާލުކަމަށްއޮފް ެއޑިއުކޭަޝން މިނިސްްޓރީ މިހާރު

 C.case/53 29-2017 ކޮރަޕްޝަންސް ކޮމިޝަން -އެންޓި އަވަސް އޮންލައިން 

 C.case/54 30-2017 އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް ކައުންސިލުން  ވަގުތު. އެމްވީ 

 C.case/55 31-2017 ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއް  ވީއެފްޕީ.އެމްވީ 



2017އަހަރީ ރިޕޯޓު    

 

 

38 

  ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން . 13

ކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން  30ގެ  2008/15މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 15ތިއްބެވީ  މިކައުންސިލުގައި ފެށުނުއިރުވަނަ އަހަރު  2017ނެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އްބަވާނީމަސައްކަތް ކުރުމަށް ތި

 މުވައްޒަފުންނެވެ. 

 24މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް  އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޖައިލަމް ވަނީސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މިކައުންސިލްގެ 
ގައި  01އޯގަސްޓް އަދި ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުނާ ވަނީ ވެވަޑައިގެންފައެވެ. ވަކިވަޒީފާއިން  ވަނަދުވަހު

ސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު އެޑްމިނިވެވަޑައިގެންފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ވަޒީފާއިން ވަކިމިކައުންސިލްގެ 
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހަމައެހެންމެ އަދި ވެވަޑައިގެންފައެވެ. ވަކި ވަޒީފާއިން ގައި  01އޮކްޓޯބަރ ލީން ވަނީ 

 ވަޑައިގެންފައެވެ.ވެ ވަކިވަޒީފާއިން ގައި  01ނޮވެންބަރ ވަނީ ވެސް އަލްފާޟިލް ޝަފާއަތު ޙަބީބު 

ގައި ލީގަލް  27ސެޕްޓެމްބަރ ލީގަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓަށް ބައެއް މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާއިރު،  މިއަހަރުއަދި ހަމަ 
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ތެރިކުރުމާ މި މަޤާމަކީ އަބުރުރައްކާ އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ފަހުމީ ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.

ނޑުގެ ދަށުން  އިތުރުވެގެން ދިއުމުންއް ބިލާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަ  ޖެހިގެންދިޔަ މުވައްޒަފަކު ހަމަ ށްމުޅިން އަލަ ޚާއްސަ އޮނިގަ
އަދި މި  ޠިމަތު މުނާ ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.ގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ފާ 30އަދި މިއަހަރު އޮކްޓޫބަރ  މަޤާމެކެވެ. 

މިކައުންސިލްގެ ގައި  10އަދި ޑިސެމްބަރ  މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ސަރިވިސް ކޮމިޝަން އިންނެވެ.
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން   ގައި 14 އަދި ޑިސެންބަރ، ބޫބަކުރުރގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ހަނާ އައެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަހުސްވެފައިވާ 

 ޖައްސަވާފައެވެ. ހަމަވަނީ ޝަޖީއު هللا މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ނޑުގައި ހިމެނޭ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން  މަޤާމުގައި މުވައްޒަފުން  15ޖުމްލަ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2017ކައުންސިލުގެ އިދާރީ އޮނިގަ
ސީނިއަރ  1އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ،  1 ،ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ 1ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް،  1 ،މަޤާމުތަކަކީއެ ތިއްބެވެ. 

 4 ،އެސިސްޓެންޓް ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ އޮފިސަރ 1މީޑިއާ އޮފިސަރ،  1ނީޝަން، ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކް 1 ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
މަސައްކަތު  2އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް އަދި  1ވް އޮފިސަރ، އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓި  1،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 މުވައްޒަފުންނެވެ. 

ނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނެވެ. އެގޮތުން  މި ގައިވަނަ އަހަރު  2017 ކުރިން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ދެ ކައުންސިލްގެ އޮނިގަ
ނޑަށް ބަދަލުގެނެވި އާ ދެ ޑިވިޝަން )މެނޭޖްމަންޓް  )ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސް އަދި މީޑިއާ ސެކްޝަން  ސާރވިސް( އަކަށް ބިނާވެފައިވާއިރު އޮނިގަ

ޓް ސެކްޝަން މެނޭޖްމަންސާރވިސް  ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސް އަދި މީޑިއާސާރވިސް އަދި ލީގަލް ސާރވިސް( ޑިވިޝަން އުފެއްދުނެވެ. 
މި  ޑިވިޝަން އަށް ތިން ޔުނިޓް އިތުރު ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން އަދި ލީގަލް ސާރވިސް ނެވުނެވެ. ސަރވިސް ޑިވިޝަންގެ ދަށަށް ގެ 

ނޑު  އިތުރު ކުރިއެވެ.ޔުނިޓް ދަށަށް ކޮމްޕްލައިންސް، މޮނިޓަރިންގ އަދި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން  ޑިވިޝަންގެ މި ޔުނިޓުތަކުގެ މައިގަ
  އްޓުމެވެ.ބެލެހެމަސައްކަތްތައް ހިންގާ  ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތަކަކީ
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ނޑު މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ  އެއީ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޝަނާއި ލީގަލް މައްޗަށެވެ.  ޑިވިޝަންގެ 2ކައުންސިލުގެ މައިގަ
ކޯޕަރޭޓް  ތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓަމުންދަނީމަސައްކަތް ގުޅުންހުރި އެއްމެހާ  އަދި މުވައްޒަފުންނާ ފައިނޭންސް ، އިދާރީސަރވިސް ޑިވިޝަނެވެ. 

ކަންކަން އަދި މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިޓެވެ. އެއީ އިދާރީ  2ސެކްޝަންގައި ހިމެނެނީ  ސަރވިސް ކޯޕަރޭޓް ވެ. އިން ނެ  ސެކްޝަން  ސަރވިސް
ންސް ކުރުމަށް ފައިނޭތައް މަސައްކަތް އަދި ފައިސާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާވެ. ޔުނިޓެ  އެޗްއާރު އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ށް ބަލަހައްޓަވާ ޔުނިޓަ

މީޑިއާ ސަރވިސް ސެކްޝަންއެވެ. މީޑިއާ  ލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަމުންދަނީމަސައްކަތް ހިންގާ ބެ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ މީޑިއާޔުނިޓެވެ. 
 ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އެންޑް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓާއި  އިވެންޓްޔުނިޓަށެވެ. އެއީ  2ސަރވިސް ސެކްޝަން ބެހިފައި ވަނީ 

 ޔުނިޓެވެ. 
 

 މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޝަން  13.1

އެއީ ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސް ސެކްޝަނާއި މީޑިއާ ސާރވިސް  މައްޗަށެވެ. ސެކްޝަންގެ މެނޭޖްމަންޓް ސާރވިސް ޑިވިޝަން އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ 
 ސެކްޝަންއެވެ.

 

 ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ސެކްޝަން  13.2
 ކާއި ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ އެންމެހާ ތަތް އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކާއި ބަޖެޓާއި ފައިސާއާއި ބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަ އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ

. ސެކްޝަނުންނެވެ ސަރވިސްކުރަނީ ކޯޕަރޭޓް މަސައްކަތްތަކާއި އައި.ސީ.ޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް 
  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓްއާއި ފައިނޭންސް ޔުނިޓް ވަނީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނުގެ ދަށުންނެވެ.  އެޗްއާރު އެންޑް އެގޮތުން 

 އެޗްއާރު އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް: 13.2.1
ނިޓުންނެވެ. ޔު އެޗްއާރު އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އިދާރީ ގޮތުން ކައުންސިލުގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ބަލަހައްޓަނީ 

ތަކަށާއި ކައުންސިލަށް ލިބޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެތި ބަލައިގަނެ އެހެނިހެން ޔުނިޓްތަކަށް ފޮނުވުމާއި ކައުންސިލުން އެހެނިހެން އޮފީސް
ޒީފާއާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ފޮނުވާނީ މިޔުނިޓުންނެވެ. މީގެއިތުރުން ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަ

ންނެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީއާއި ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ކުރަމުން ގެންދަނީ މިޔުނިޓު 
 މާއި އައި.ސީ.ޓީގެތައް ބެލެހެއްޓުއަދި ކައުންސިލުގެ އިންވެންޓްރީއާއި ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމާއި ތަނުގެ މަރާމާތުގެ އެންމެހައި ކަންތައް

 މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ މި ޔުނިޓުންނެވެ. 

 ފައިނޭންސް ޔުނިޓް: 13.2.2
ތަކުގެ ކައުންސިލުގެ ފައިސާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަނީ ފައިނޭންސް ޔުނިޓުންނެވެ. ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް 
ރުންގެ ތެރޭގައި ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޕޭމަންޓްތައް ދެއްކުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކާއި މުވައްޒަފުންނާއި މެންބަ

 މުސާރައާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އަދި ފައިސާއާއި ބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ. 
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 މީޑިއާ ސަރވިސް ސެކްޝަން  13.3
ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނީ  ޤާނޫނު ތަންދޭ ގޮތުގެމަތިން  މި ސެކްޝަނުންނެވެ.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

 އިވެންޓް އެންޑް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް: 13.3.1
މާއި ކައުންސިލުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން، ދެންނެވުން ރާވައި ހިންގު ކާއި ނިއުސްކޮންފަރެންސްތައްކައުންސިލުން ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަ 

މީގެ އިތުރުން މިޑިއާ  .ޔުނިޓުންނެވެ ލަހައްޓާނީ މިބައަދި ސަރކިއުލަރ ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް އާންމުކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް 
ން ފިލުވައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ކައުންސިލުގެ ދައުރު ރައްޔިތުންނާއި މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅު

އުންސިލާއި މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ދަޢުލަތު މުއައްސަސާތަކާއި ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް އެގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، މީޑިއާ ކަ
 އެގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް

އަދި މީޑިއާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި މަޢުލޫމާތު އާންމު ކުރުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާ ދަފްތަރުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައްވެސް  
މިނިވަންކަމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ބަލަހައްޓާނީ މި ޔުނިޓުންނެވެ. މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މިނިވަންކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އެނގުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ، ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ކުރާ ކަންކަން ބެލުމާއި
ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމާއި މީޑިާއގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ހުރަސްއެޅޭ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަން ކަން ދިރާސާކޮށް 

ނޑުތައް އެކަށައަޅައި މީޑިއާގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމާއި މީޑިއާތަކުން އެކުލަވާލާ އަ ލާޤީ ޚުތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އަޚުލާޤީ ސުލޫކީ މިންގަ
ނޑުތައް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކު  ގެ ކޮމިޓީ ކައުންސިލުގެ ރިއަށްގެންދާނީ މި ޔުނިޓުންނެވެ. އަދި ކަމާއި ގުޅުންހުރި މިންގަ

ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ. މި ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރެކޯޑްތައް  ހާޟިރީ އަދި ޔައުމިއްޔާއާއިށް، ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމްކޮ
 ގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.ކޮމިޓީޑް ލީގަލް އަދި އެތިކްސް އެން ކޮމިޓީޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 

 ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް: 13.3.2
ނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ  ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން އިޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާއެއް ޤާއިމުކޮށް ދަމަހައްޓަމި ޔުނިޓްގެ މައިގަ

ހިންގާ  އިއެންމެހާ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވަ ތަމްރީންތަކުގެއެކިއެކި  ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  މީޑިއާތަކަށް ހިންގާ އަދި ކައުންސިލުން
ށް މާއި، މިޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުން ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަންފީޒު ކުރުމާއި، މީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަބެލެހެއްޓު

ން ވިސްނާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ދިރާސާކޮށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ތަކުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ކޮމިޓީންސިލުންނާއި ކައު
މަށް މެހެއްޓުތައްޔާރުކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި މިނިވަން އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މީޑިއާއެއް ގާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ދެ
ގެ ކޮމިޓީމާއި މަސައްކަތްކުރުމާއި، މީޑިއާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގު

ހިމެނެއެވެ. އަދި ކަމާއި  މަސްއޫލިޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އެ އަހަރެއްގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް އަހަރީ ވޯކްޕްލޭން އެކުލާވާލުން 
ބެލެހެއްޓުމެވެ. މި ޔުނިޓުގެ ރެކޯޑްތައް  ހާޟިރީ އަދި  ޔައުމިއްޔާއާއިށް، ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމްކޮ ގެކޮމިޓީ ކައުންސިލުގެ ގުޅުންހުރި 

 ސް ހިމެނެއެވެ.ގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައްވެކޮމިޓީމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
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 ލީގަލް ސަރވިސް ޑިވިޝަން  13.4
 ދިރާސާކޮށް  ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކަށް ޤާނޫނުތަކާއި ގޮތުން  ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުގެ  މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް 

 ގަވާއިދުތައް  ޤާނޫނުތަކާއި ބެލެހެއްޓުމާއި ރާވާ ހިންގައި މަސައްކަތް އެ ،ކުރުމާއި މަސައްކަތް އެކުލަވާލުމުގެ ޑްރާފްޓްތައް އެކުލަވާލަންޖެހޭ 
 ޝަރުޢީ ކުރުމާއި  ކަންތައް އިޖުރާއީ ބޭނުންވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް ގަވާއިދުތައް ޤާނޫނުތަކާއި މިފަދަ އަދި ތަރުޖަމާކުރުމާއި ޑްރާފްޓްކުރުމާއި

 ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ޤާނޫނާއިތަމްސީލުކުރުމާއި  ކައުންސިލް  އިދާރާތަކުގައި ތަޙުޤީޤީ ،ވަކާލާތުކުރުމާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގައި
 ފިޔަވަޅާ  ޖެހޭ އަޅަން  ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ  ،ދިރާސާކޮށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ  ބަލައި މައްސަލަތައް ޝަކުވާތަކާއި ހުށަހެޅޭ ކައުންސިލަށް 

ބެލެހެއްޓުމަކީ މި ޑިވިޝަންގެ  ކާއި ގުޅިގެން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމާއި މައްސަލަތަ  ލަފާ ކައުންސިލަށް  ގޮތުން  ގުޅޭ
 މަސައްކަތްތަކެވެ. 

 

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ޔުނިޓް  13.4.1
ޖެހޭ  ކުރަންލުމަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލަތައް ބެމި ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ، 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ  މާއިމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރު އެން
ލުގައި ބެލުމަށް ކައުންސި  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައްމާއި ފިޔަވަޅުތައް ދިރާސާކުރު

އި ތަކާޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާއި އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާ ގޮތަކަށް އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމާއެކު 
އެހީތެރިކަން ކުގައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ދަށުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތަ ތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެގަވާއިދު

ކާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތަފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމާއި 
 ރުކުރުމާއި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމެވެ. ތައްޔާ

 މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓް  13.4.2
ނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ  މީޑިއާތަކާއި ނޫސްވެރިންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލަށް މީޑިއާތަކުގައި ޝާއިޢު ކުރާ އުފެއްދުންތަކާއި މިޔުނިޓުގެ މައިގަ

ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފުވާ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ  އުންސިލުގެ ޤާނޫނުތަކާއިބަލަހައްޓައި ކަ މޮނިޓަރކޮށް  ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް
  ތަކަށް ހުށަހެޅުމެވެ.ކޮމިޓީ
 

 އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް  13.4.3
ނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ   ތަންފީޒުކުރުމަށް މީޑިއާތަކާއި ނޫސްވެރިންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މިޔުނިޓުގެ މައިގަ

އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގައި  ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ލާޒިމްކުރާ އެންމެހާ ކަންތައްތަކާއި އެހެނިހެން
 ބެލެހެއްޓުމެވެ. 
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ނޑު  2017 13.5  ވަނަ އަހަރުން ފެށުނުއިރު އަމަލުކުރަމުންދިޔަ އިދާރީ އޮނިގަ
 

 

 

 

 

 

ނޑު  އެކުލަވާލި އާ ވަނަ އަހަރުގެ ބަދަލުތަކާއެކު  2017 13.6  އިދާރީ އޮނިގަ
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 :ސިޓީ، ނޯޓް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި  13.7
 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް މީޑީއާ ކައުންސިލަށް ލިބުނު ސިޓީ، ނޯޓް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި  7201

 

 ޖުމްލަ  އެހެނިހެން  ޗިޓު  ބިލް  ނޯޓް  ސިޓީ   މަސް 
 59 27 - 15 - 17 ޖަނަވަރީ 
 53 20 - 17 - 16 ފެބްރުއަރީ 

 69 30 - 18 - 21 ޗް މާރި 
 60 27 - 14 - 19 އޭޕްރިލް 

 97 65 - 09 - 23 މެއި 
 68 35 - 06 - 27 ޖޫން 
 48 15 - 09 - 24 ޖުލައި 

 90 43 1 13 - 33 އޯގަސްޓް 
 61 36 1 12 - 12 ސެޕްޓެމްބަރ
 122 49 1 27 - 45 އޮކްޓޯބަރ
 77 18 1 13 - 45 ނޮވެމްބަރ
 73 37 - 08 - 28 ޑިސެމްބަރ

 877 402 4 161 - 310 ޖުމްލަ 
 
 އޮފީސްތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވި ސިޓީ، ނޯޓް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ސަރުކާރު  7201

 

 ޖުމްލަ  އެހެނިހެން  ޗިޓު  ނޯޓް  ސިޓީ   މަސް 
 23 4 5 1 13 ޖަނަވަރީ 
 14 - - 1 13 ފެބްރުއަރީ 

 26 4 4 - 18 ޗް މާރި 
 41 14 1 1 25 އޭޕްރިލް 

 113 4 - 57 52 މެއި 
 38 1 - - 37 ޖޫން 
 16 - 1 - 15 ޖުލައި 

 37 7 - - 30 އޯގަސްޓް 
 37 11 1 - 25 ސެޕްޓެމްބަރ
 62 16 2 5 39 އޮކްޓޯބަރ
 74 31 - - 43 ނޮވެމްބަރ
 21 5 1 - 15 ޑިސެމްބަރ

 502 97 15 65 325 ޖުމްލަ 
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 ޚަރަދުތައް  ކުރެވުނު ބަޖެޓުން  އަހަރު  ވަނަ 2017. 14
)ތިން މިލިއަން  3,692,858.50  ޖުމްލަ ވަނަ އަހަރު މިކައުންސިލަށް ލިބުނީ 2017މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 

 ހަލައްކަ ނުވަދިހަ ދެހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް އަށްރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި( އެވެ.

)ތިން މިލިއަން ހަލައްކަ  53,629,391.4ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް މިކައުންސިލަށް ލިބުނު ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ  2017
)ފަސްދޮޅަސް  563,467.0ނަވާވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއް ރުފިޔާ ސާޅީސް ފަސްލާރި( އެވެ. އަހަރު ނިމުނުއިރު ޚަރަދުނުވެ ބާކީ 

މަހުގެ ނިޔަލަށް ޑިސެމްބަރ  2017އި ހުއްޓެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ބަޖެޓުގަ ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތް ރުފިޔާ ފަސްލާރި(
 ގެ ތަފްޞީލެވެ.ތަކު ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު 

 ޞީލު ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ބަޖެޓު އައިޓަމްތަކުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފު  2017 14.1

 
 ނަންބަރު  ކޯޑު  ޞީލް ތަފް  ކުރެވުނު ޚަރަދު  ބާކީ 

 210000 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  2,879,619.23 43,137.94

ޕެންޝަނާ މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް  140,903.32 32.41
 ނޫން ގޮތުން ދެވޭ ފައިސާ 

213001 

 221000 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  0 0

 222000 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  40,682.92 1,278.08

 223000 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް  532,686.29 18,498.61

 225000 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  910.00 0

 226000 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  610.00 0

 228000 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 0 0

 421000 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  33,979.69 520.01

 ޖުމްލަ  53,629,391.4 63,467.05
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 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތަފުޞީލު  2017 14.2
 

 ކޯޑުނަންބަރު  ޞީލް ތަފް  ލިބުނު 
 126004 މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރިއާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ  8.63

 129002 ފައިސާ ލިބޭ އަނބުރާ  ބަޖެޓުން އަހަރުގެ ކުރީ 1,550.00

 ޖުމްލަ  1,558.63
 

 އެކިފަރާތްތަކުން ލިބުނު އެހީއާއި ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލު  14.3
 
އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި  ތަފްޞީލް  #

 ފައިސާ 
 ބާކީ  ޚަރަދު  ލިބުނު 

އަށް ބޭންކް  '2016'ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމް  1
ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ގސް، ހައުސިން އޮފް މޯލްޑިވް

ކޯޕަރޭޝަން، މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
އަދި މޯލްޑިވްސް ގޭސް އިން  ރޭޝަންކޯޕަ

 ދެއްވާފައިވާ އެހީގެ ފައިސާ

10,000.00 39,000.00 46,500.00 2,500.00 
 

ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި  2
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށާއި މީޑިއާގައި 

ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރާ 
ށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަ
ގެ ތެރެއިން ޔުނިސެފުން ދެއްވާފައިވާ ފައިސާ

ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ބާކީ  2017
 ފައިސާ

16,838.08 
 

0 
 

12,890.89 3,947.19 

 ގޮތުގައި އެހީގެ  ޖަމިއްޔާއިން ވިޔަފާރިވެރިންގެ  3
ވަނަ  2017ތެރެއިން ގެ ފައިސާ ދެއްވާފައިވާ

  އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ބާކީ ފައިސާ 

5,250.00 0 
 

5,180.00 .0070  

 

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް  2018 14.4

ވަނަ އަހަރަށް އަންދާޒާކޮށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި  2018މިކައުންސިލަށް 
)ތިން މިލިއަން އަށްލައްކަ ހަތްދިހަ  3,871,575.00 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުނެވެ. މިކައުންސިލުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ

 ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ( އެވެ.އެއްހާސް ފައް
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 ނިންމުން . 15
. ރިޕޯޓެކެވެ ގެނެސްދީފައިވާ  ތަޞައްވުރެއް ފުރިހަމަ ކައުންސިލް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ  މީޑިއާ ވަނަ އަހަރު، މޯލްޑިވްސް 2017 ބަޔާންވެދިޔައީ،

 ހަތަރުވަނަ  ގެ ކައުންސިލް މި . ހެޔޮ އަހަރެކެވެ މަތިވަރު ބޮޑު، އަރުތަ އަހަރަކީ، ނިމިގެންދިޔަ ފަދައިން، ދެންނެވި އިސްވެ  ރިޕޯޓްގައި މި

. ފާހަގަކުރަމެވެ ސަބަބުންކަން އެހީތެރިކަމުގެ އެއްބާރުލުމާއި، ފަރާތްތަކެއްގެ އެތައް ނިމިގެންދިޔައީ، ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ކާމިޔާބުކަމާއެކު

 .ދަތިކަމެވެ ނިންމައިލުމަކީ ރިޕޯޓް މި ނުދަންނަވައި ޝުކުރު  ޙައްޤުވެގެންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ އެހެންކަމުން

ނިމިދިޔަ އަހަރުން ހަކަތަ ޙާޞިލުކޮށް، ކުރިއަށް އަހަރުގެ ސަވާރީގައި މަންޒިލްމަޤުޞޫދަށް ވާޞިލުވެވޭނީ، ކެތްތެރިކަން އިސްކޮށް، 

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ރާސްތާ ވަނަ އަހަރަކީ،  2017ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ޢަމަލުކޮށްގެންނެވެ. މި ބީދައިން ނަޒަރުހިންގާއިރު، 

ތި ކަޑައްތުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ހަކަތައާއި ބުންވަރު، ޙާޞިލުކުރެވޭތޯ މިންނެތް މަސައްކަތްކުރެވުނު އަހަރެކެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ލާބަވެ 

ވައްޒަފުންނެވެ. ހިތުގެ އެންމެ ހިންމަތްތެރިންނަކީ، މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މި ދައުރުގެ މެންބަރުންނާއި، މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މު

 ފުންމިނުން، ނުހަނު އިޙުތިރާމާއެކު އެ އެންމެ ބޭފުޅުނަށް ޚާލިޞް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

އެވެ. މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ޙާޞިލުވާ ކޮންމެ ކާމިޔާބަކާއި އަރުތައެއްގެ ފަހަތުގައިވަނީ، މި ކައުންސިލުގެ ތަޖުރިބާކާރު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ނިންމުންތަކުން މަތިވަރު ހެޔޮ ނަތީޖާތައް ޙާޞިލުވަނީ، އޭނާގެ ތަންފީޒީ ހިންގުންތެރިކަމާއި މުރާލިކަމުންނެވެ. އެކަމަށްޓަކައި  ކައުންސިލުގެ

 އޭނާއަށް ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރި، ބުރަދަން ބޮޑު ޝުކުރަކުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ގެ އެތައް މުއައްސަސާތަކަކާއެކު، މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބިނާކުރަނިވި ވަނަ އަހަރަކީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި، ދައުލަތު  2017

ންމެހައި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނު ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ. އަހަރުގެ ކާމިޔާބީގައި، މަޝްވަރާކުރައްވައި، އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެއްވި އެ

ދަންނަވަންޖެހެނީ، ވަރަށްވެސް މަތިވެރި ޝުކުރެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް، މޯލްޑިވްސް  ފަރާތްތަކެއް ޝާމިލުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ފަރާތްތަކަށް

ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި، ޕީ.އެސް.އެމް. އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި، ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއާއި އަދި މޯލްޑިވްސް 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ، އެމްބަސީ އޮފް ، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެއާއެކު، ދިރާގާއި

އިންޑިއާ، މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީ، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން، މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން، މަޓާޓޯ، ޕެރެޑައިސް 

ނޑޮސް އަ އިލެންޑް ރިޒޯޓް، ލޯލާ، އާދޮނި، މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ރިޒޯޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް، ބަ

ނަން ފާހަގަކޮށް، އެ  ލިމިޓެޑް، ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑެމީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

ފުންގެ ނަންފުޅުގައި ދެމިހުންނަނިވި ޝުކުރަކުން ޝުކުރު އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާއި، މުވައްޒަ

 ދަންނަވަމެވެ.
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ޝައްކުކުރެވޭނެ  ކަމާމެދު މިންވަރަކުން ލިބޭ އެއްބާރުލުން މީޑިއާގެ މަސައްކަތްކުރެވޭނީ، ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މަޤުޞަދުތައް ކައުންސިލްގެ މި

 ފޯރުކޮށްދެއްވި  އެހީތެރިކަން ދެއްވައި އެއްބާރުލުން ގޮތްގޮތުން އެކި ށްކައުންސިލަ މި އަހަރު ވަނަ 2017 އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތެވެ.

 .ދަންނަވަމެވެ ޝުކުރު  ފަށްފަށުން ނޫސްވެރިންނަށް މީޑިއާތަކަށާއި، އެންމެހައި

ހީވާގި  ޙާޞިލުކުރެއްވި އިނާމު ވަނަ އަހަރު، ނޫސްވެރިކަމުގެ  2017މި ކައުންސިލުންދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލައްވައި، 

ކު ނޫސްވެރިންނަކީ، ލާމަސީލު ނަމޫނާތަކެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެ ނޫސްވެރިން ވަނީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ހިންމަތާއެ

ނޑު އެދެނީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ މައިދާނުގައި އެބޭފުޅުންނަށް އިތުރު  ކުރެއްވި މިންނެތް މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ދައްކުވައިދެއްވާފައެވެ. އަޅުގަ

 ކާމިޔާބީއާއި، ފަހި ކުރިއެރުމެވެ.

ވަނަ އަހަރު، ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އިނާމު އެރުވުނު ފުންނާބުއުސް ޝަޚުޞިއްޔަތަކީ، އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް  2017

މް އެޗީވްމަންޓް އިނާމަކީ، އެމަނިކުފާނު ނޫސްވެރިކަމަށް އިބްރާހީމް )ނ.ޢ.ޢ.ވ.( އެވެ. މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެމަނިކުފާނަށް އެރުވި ލައިފްޓައި

 މި ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ އަގު މި ކައުންސިލުން ވަޒަންކުރާކަމުގެ ރަމްޒެކެވެ. އެމަނިކުފާނަށް އެ އިނާމު އެރުވުމަށް 

 ނަށް ނުހަނު އިޙުތިރާމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުން ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވި ކަމަށްޓަކައި އެމަނިކުފާ 

ނޑުގެ   ،هللا މާތް ވިސްނުން، ހެޔޮ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  މަޤުޞަދުތައް ކައުންސިލްގެ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް  ދުޢާއަކީ، އަޅުގަ

 ފަރާތްތަކުގެ  އެންމެހައި  ޝާމިލުވާ މިކަމުގައި އަދި. މެވެމިންވަރުކުރެއްވު މެމްބަރުންނަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް  އެންމެހައި ކައުންސިލްގެ މި

 އާމީން ! އިޖާބަކުރައްވާށިއެވެ ދުޢާ މި ،هللا މާތް . ފަހިކުރެއްވުމެވެ އެކަލާނގެ  މަގު  ލިބޭނެ ކައުންސިލަށް މި އެއްބާރުލުން އެހީތެރިކަމާއި

 .أُنِيبُ  َوإِلَيحهِ  تَ وَكَّلحتُ  َعَليحهِ  ِِبّللَِّ  ِإّلَّ  تَ وحِفيِقي َوَما
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 ޢަބުދުލްމުޢީދު ޙަސަން 

 ރައީސް               
 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް              


