
c 

 
 ލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް މ  

 ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގެ، މަޖީދީމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

www.mmc.org.mv 
 

 މެންބަރުން ހަތަރު ދައުރުގެ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 
 2017 ޖޫން އިޞްދާރު:

 
 :ަކއުންސިލް އުފެުދނީ، ާޤނޫނު ނަްނބަރު ީމޑިއާ މ ލްޑިްވސް 

"މ ލްޑިވްސް މީިޑއާ ކައުްނސިލުގެ ޤާނޫނު" ގެ ދަުށންނެވެ.  2008/15
ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން "މ ލްިޑްވސް މީޑިާއ ގައި  2008އޮކްޓ ބަރ  27

ޛުލްޤަޢިާދ  6) 2008 ނޮވެންަބރު 4ެއވެ. ފާސްކުެރއްވި ކައުންސިުލގެ ބިލް" 
އަލްުއސްާތުޛ ަވހު، ަރއީސުލްުޖމްޫހރިއްޔާ ހ.( ވީ އަްނގާަރދު 1429

މުން ޤާނޫނަކަށް ވެ، އެ ބިލް ަތޞްީދޤުކުެރއްވު މަުއމޫން ޢަްބދުލްަޤއްޔޫމު 

 އެުދވަހު ަސރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިުޢކުރެވުެނވެ.
 

އެއަށްފަުހ، މ ލްިޑވްސް ީމޑިއާ ަކުއންސިލަށް މެްނބަުރން 
 ގައެވެ. 2010އޭޕްރީލް  28 ށުީނ،ފުރަތަމަ ދަުއރު ފެއިންިތޚާބުުކރެިވ، 

ފާއިތުެވގެްނދިޔަ ތިން ދަުއރާިއ، ހިނގަމުްނމިދާ ހަަތރުަވަނ 
މެންބަރުކަން ކުރަްއވާފައި ެވެއވެ. އޭގެެތރެއިްނ  ބޭފުޅަކު 62ދަުއރުަގއި 

 29ބޭފުޅުންނަކީ، ީމޑިއާތަުކން ހޮިވަވޑަިއގެންފަިއވާ ބޭުފޅުްނނެވެ.  33

 ިވވަަޑއިގެންަފިއވާ ބޭުފޅުންެނވެ.ންުމންގެ ެތރެއިން ހޮ ބޭފުޅުްނނަކީ، ޢާ
 

ވާީނ، މީޑިާއ ކައުްނސިލުެގ ެގނެްސދީފައި މި ލުއި ފޮުތަގއި 
ދަުއރާިއ، ހިނގަމުްނދާ ހަތަުރވަނަ ަދއުުރގަިއ  ފާއިތުެވދިޔަ ތިން

 މެންަބރުކަން ކުެރއްވި ބޭފުޅުްނނެވެ.

 

 ފުރަތަމަ ދައުރު:

 :ު2010 އެޕްރީލް 28 ފެށުނު ތާރީޚ 

 :ު2012 އެޕްރީލް 12 ނިމުނު ތާީރޚ 
 

 
 މެންބަރުން: ހޮވިވަޑައިގަތް މީޑިއާތަކުން 

 (ރަީއސް) އެޓ ލް ރޭިޑއ ، ނަޒީފް  މުަޙއްަމދު .1

 ޫނސް  ައޒްހަުރ، ހާމަ ސައިފް .2
 1 ސީ.ބީ.ެއން.ުމުޙސިން، ެއމް އަްޙމަދު .3

 ވަީޙދު، ވީޓީވީ  ުމޙަްއމަދު ޝިހާމް .4
 ޙަލީްމ، ސުްނގަޑި  މުަޙއްަމދު .5

 މެްނބަރުކަްނ ކުެރއްީވ،) ޫނސް ހަީވރުސަޢީދު،  هللاަޢްބދު އަްޙމަދު .6
 (އަށެވެ. 2011 ނޮވެމްަބރ 2 ން 2010 އެޕްރީލް 28

 ަމޖައްލާ  އިލާޢާރަީޝދު،  އިްސމާޢީލު .7
 ެއމް  އެފް ޙިލްީމ، ދި މަސްޫޢދު .8

 

 
 :މެންބަރުން  ހޮވިވަޑައިގަތް  ތެރެއިން  ންމުގެ ޢާ 

 : ަނިއުބރަީއސް ރޮޭމނިއާ. ހ، هللاޢަްބދު އަްޙމަދު .1
 އެަޑމްސް  ައއިނާ. ގ، ޢަލީ އިޝާން ފާޠިމަތު .2

 ކެކުރި . މއ )އާިޒްމބެ(، ދީޢަްބދުއްލްހާ  ޢާޡިމް މުަޙއްަމދު .3
 ސިްލަވރސީން . މއ، ޙަސަްނމަނިކު  ވަޙީދު ޢަލީ .4

 ބަޑިކުިޅާމގެ . މ، ަޢބްުދއްަސއްާތރު އަނަސް .5

 28 ކުރެްއވީ، މެންަބރުކަން) ކްރެސެޓް. ހ، ފަިއޞަލް އަްޙމަދު .6
 (އަށެވެ. 2011 ސެޕްޓެމްބަރ 23 ން 2010 އެޕްރީލް

  ުމަޙއްަމދީާއބާދު . މ، ފަީރދު މުަޙއްަމދު .7

 

 ދެވަނަ ދައުރު 

  :ު2012ޖުލައި  1ފެށުނު ތާރީޚ 

  :ު2014ޖޫން  30ނިމުނު ތާީރޚ 

 
 :ން ހޮވިވަޑައިގަތް މެންބަރުން މީޑިއާތަކު 

 2013ޖުލައި  22އިން  2012ޖުލައި 1) އިްބރާހީމް ޚަލީލު، ވީޓީވީ .1
ޖޫން  30އިން  2013ޖުލައި  22ރަީއސްކަންކުެރއްިވެއވެ. އަށް 

 (އަށް މެންަބރުކަން ކުެރއްިވއެވެ. 2014
 އިްބރާހީމް ޒަީކ، އަާށވީސް  .2

 އިްސމާޢީލް ނަޞީުރ، ހަީވރު  .3

 މުަޙއްަމދު އަފުޒަލް، އެްމބީސީ  .4
އިްނ  2013ޖެުނއަރީ  14) ޝާމް ުމަޙއްަމދު، މިިނވަން ެޑއިލީހު .5

 5އަށް ނާއިުބަރއީސްކަން ުކރެްއވިެއވެ.  2013އ ގަސްޓް  4
އަްށ  2014ުރވަރީ ފެބު 10އިން  2013އ ަގސްޓް 

 (ރަީއސްކަންކުެރްއވިެއވެ.
 އަުޙމަދު ޒާިހރު ުމޙަްއމަުދ، ސަން ޮއްނލައިން  .6

 މިުދޙަތު ާއދަމް، ދިޓީވީ  .7
ޖުލަިއ  1ުކރެްއވީ މެްނބަރުކަން ) ޝިނާން، ރޭިޑއ  އެޓ ލްهللا ޢަބްދު .8

 (އަށެވެ. 2014މޭ  28އިން  2012

 
 މެންބަރުން: ހޮވިވަޑައިގަތް  ތެރެއިން  އާންމުގެ 

 ޝަފީުޤ، ިދރޭލާން، ނ. ވެލިދޫ هللا މުަޙއްަމދު ޢަްބދު .1
 2013ަގސްޓް އޮ 5) ީޝދު، ފަތަނގުާމގެ، ފ. ދަަރނބޫދޫޖަޢުފަރު ރަ .2

 (ުކރެްއވިެއވެ.އަށް ނަިއބުަރއީސްކަން  2014ފެބްރުަވރީ  27އިން 
ޖުަލިއ  1) މުޢާޛު ޫޔސުފު، ދޭލިޭޔގެ، ބ. ދަަރވަްނދޫهللا ޢަބްދު .3

ނާއިބުަރއީސްކަްނ  އަށް 2013 ޖަނަވަރީ 3އިން  2012



އަށް  2014ޖޫން  30ިއން  2013 ޖަަނވަރީ 3ކުރެްއވިެއވެ. 

 (މެންަބރުކަން ކުެރއްިވެއވެ.
 މުަޙއްަމދު ނަީދމް، ހ. ިދއްާގމާެގ، މާލެ  .4

އިން  2014މާރިޗު  3) 8469ދަފުތަރު ނަްނބަރު ޢަލީ ރަޝީދު،  .5
 (އަށް ނަިއބުަރއީސްަކން ކުރެްއވިެއވެ. 2014ޖޫން  30

 ޒިހުނަތު ަޙސަން، ޓަިއމާެގ، ސ. ހިތަދޫ  .6
 8347ޢަބްދުލްޢަީޒޒު ޙުަސއިްނ، ދަފުތަރު ަންނބަރު  .7

 
 ތިންވަނަ ދައުރު:

  :ު2014 ޑިެސންަބރު 3ފެށުނު ތާރީޚ 
  :ު2016 ޑިސެްނބަރު 2ނިމުނު ތާީރޚ 

 
 މީޑިއާތަކުން ހޮވިވަޑައިގަތް މެންބަރުން:

 (ަރީއސް) މުަޙއްަމދު އާޞިުފ، ވީޓީވީ .1
 މަުދ، ުދވަސް ޮއންލައިން މުަޙއްަމދު ޢާމިރު އަޙް  .2

 ދިޓީވީ ، هللاހިދާޔަތު .3

 މަދު ޙަްމދޫން، ަހވީރު ޫނސް އަޙް  .4
 ޙުަސއިން ަޙސަން، ސަން އޮންަލއިން  .5

 މުަޙއްަމދު ރަީފޤު، އެޓ ލް ޓީވީ  .6
 ޓެލެިވޜަން މ ްލޑިްވސް  ،هللاޙަފުސީ ޢަްބދު .7

 3މެންަބރުކަން ކުެރްއވީ ) މިޢުޞަމް ަޢއްާބސް، އުތުރު.ކޮމް .8
 (އަށެވެ. 2016ޖަނަަވީރ  16އިން  2014 ޑިސެްނބަރު

ރުކަުމެގ މެްނބަ) ޒަލް ޢާމިުރ، އަަވްސ އޮންލައިންމުަޙއްަމދު އަފު .9
ގަެއވެ. އިްސތިޢުފާ ދެްއަވިއ  2016ރުަވރީ ފެބު 13ދަުއރު ފެށްޓެވީ 

ގައި މެްނބަރުަކމުްނ  2016 ސެންބަރު ޑި 22

 (ވަކިެވވަަޑއިެގންެނވިެއވެ.

 ޢާންމުގެ ތެރެއިން ހޮވިވަޑައިގަތް މެންބަރުން:

 
 (ނަިއބުަރއީސް) 7912ދނ ރސ ، އަްޙމަދު ަޝރީފު ނަފީސް  .1

 ބަާހރުެގ، ސ. މީދޫ ، ަމދު ޒަކީ ނާފިޛު ޑރ. އަޙް  .2
 2345ދނ ރސ ، މަދު ޢަބްުދއްލަޠީފު އަޙް  .3

 ިމރުްސަގސްދޮުށގެ  މ.، އާމިނަތު ޙަަސން .4
 މއ. ލޫފިން، މަދު ިމޒުާމދުއަޙް  .5

 ހ. މަިއދާން ، މުަޙއްަމދު މުާރދު  .6

ޑިސެންަބުރ  3މެްނބަރުަކން ކުރެްއވީ ) މ. މާިހއާ، ލީޝާ މުަޙއްަމދު .7
 (އަށެވެ. 2016ޖުލައި  25އިން  2014

ަބރުކަުމގެ ަދއުުރ ެމން) ވ. ފަހިދޫ، ކ. މާލެ، މުަޙއްަމދު ަޙއްާސން .8
އެހެންަކމުން، އޭާނެގ  ގައެވެ. 2016ަގސްޓު އޮ 26ފެށްޓެވީ 

 (ގައެވެ. 2018ގަސްޓް އޮ  25ރުކަުމގެ ުމއްދަތު ިނމޭނީ، މެންބަ 
 

 

 ހަތަރުވަނަ ދައުރު:
 

  :ު2016ޑިސެްނބަރު  12ފެށުނު ތާރީޚ 
  :ު2018ޑިސެންަބރު  11ނިމޭނެ ތާީރޚ 

 

 މީޑިއާތަކުން ހޮވިވަޑައިގަތް މެންބަރުން:
 

 (ރަީއސް) ބަުޙރު ީއމަަޖްއލާީޢދު ަޙސަން، ޢަބްދުލްމު .1
 ޙަސަން ޝާިކރު ުމޙަްއމަުދ، އަްސަދނޑި މަަޖއްލާ .2

 މަދު ރިފާުޢ، ވީ ީމޑިއާ އަޙް  .3
 ފަޔާޟު ޔޫސުފު، ޕަބްލިކް ަސރިވސް ީމޑިއާ  .4

 މުަޙއްަމދު ަޙމްދޫްނ، މިާހރު  .5

 އަްޙމަދު ުމޖުަތބާ، ސަން މީޑިއާ  .6
 މިޞްާބޙު ޢަްއބާްސ، ީވއެފްޕީ  .7

ިއސްތިޢުފާ ދެްއވަިއ، ) ައވަސް އޮްނލައިންޒަލް ޢާމިރު، މުަޙއްަމދު އަފު .8

ގަިއ ވަނީ މެންަބރުކަމުްނ  2016ޑިސެންބަރު  22
 (ވަކިެވވަަޑއިެގންފަެއވެ.

 4ުރކަމުގެ ަދއުރު ފެށްޓެވީ މެްނބަ) ޢަލީ ޔޫސުފު، ރާއްޖެ ޓީވީ .9
 3އަަހރު ުފރޭނީ،  2ރުަކމަށް މެްނބަ ަގއެވެ. 2017ުރވަރީ ފެބު

 (ގައެވެ. 2019ުރވަރީ ފެބު
 

 މުގެ ތެރެއިން ހޮވިވަޑައިގަތް މެންބަރުން:ޢާން 

 (ަނއިުބރަީއސް) 4753ދނ ރސ ، މަދު ޢަީބރު ިއސްމާޢީލް އަޙް  .1
 ފެިހވާެގ، ސ. ަމަރދޫ ، ޝައުފާ ުޙސަިއން .2

 މަްނޒިލް، ބ. ތުާޅދޫ ، އަްނވަރު ިއބްާރހީމް  .3
 މއ. ލޮޓަސް ، އަސްަޢދު ޝަރީފު  .4

 އަލިަފރުާދގެ، ގއ. ާމމެންދޫ ، މަރްަޔމް ޚަލީލު .5
 ހ. ޕިންކްސްޓަރ، ޢާޡިމް ޢަްބދުލްހާދީ )ާއޒިްމބެ(މުަޙއްަމދު  .6

 2018އ ގަސްޓް  25) ވ. ފަހިޫދ، ކ. މާލެ، މުަޙއްަމދު ޙަްއސާން  .7
އ ގަސްްޓ  26ެއއީ،  ގައި ެމންަބރުކަުމގެ މުްއދަތު ހަަމވާެނއެވެ.

 ގައި، މެްނބަރުަކުމގެ ދަުއރު ަފށްޓަވާފައި ވާތީެއވެ.( 2016

 
 2017ޖޫން  30އިން  2010އޭޕްރީލް  28ބަޔާްނވެދިަޔއީ، 

މީިޑއާ ކަުއންސިލުަގއި މެްނބަރުަކން ކުރެްއިވ މ ލްިޑްވސް ގެ ނިޔަލަށް، 
އެއިން ކޮްނމެ ބޭުފޅަކީ، މީޑިއާ ަކއުންސިުލގައި އެބޭުފޅަުކ ބޭފުޅުްނނެވެ. 

ިއާވ ހުންނެވި ހަިއިސއްޔަތުން ިދވެހި މީޑިާއއަށް ޚިުދމަތްތަކެއް ކުަރއްވާފަ 
ބޭފުެޅއްކަން މިުފރުޞަުތަގއި ކައުްނސިުލގެ ިއދާާރއިން ފާަހގަކުަރެމވެ. އަިދ 

، هللاމާތް  ދަންަނަވމުެއވެ.ފުޅަަކށް ޙަްއުޤވެެގންވާ ޝުކުރު އެއިން ކޮްނމެ ބޭ

 ދިވެހި މީޑިާއއަށް ކުިރއެުރމާއި ަތރަްއޤީ މިންަވރުކުަރްއވާށިެއވެ! ާއމީން!

 ގުޅުއްވުމަށް 

 3003994ފެކްސް:  7967919، 3003886، 3003995 ފ ނު:
 


