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 ފެށުނ  . 1
މ ދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. އަދި ޢާލަމ ތަކަށ  ރަޙުމަތެއ  ކަމުގައި ފޮނުއ ވި ޙަލާއަށ  ޢާ ސުބ ހާނަހޫ ވަތަهللا މެހައި ނިއުމަތ ތަކުގެ ވެރި އެނ 

އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރަމެވެ. އަދި މިދުޢާގައި  ޢާ އަށ  ސަލަވާތާއި ސަލާމ  ލެއ ވުނ  އެދި ދުމ  އަލައިހި ވަސައ ލަهللا މަދު ސައ ލަރަސޫލާ މުޙައ 
 ކުރަމެވެ.  ބުނ  ޝާމިލުއާލުނ ނާއި އަސ ޙާ

 2015މާއ ދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ  ވަނަ  33)މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލ ގެ ޤާނޫނު( ގެ  2008-15މިއީ ޤާނޫނު ނަނ ބަރ 
ވަނަ އަހަރު  2015މަސައ ކަތ ތަކާއި،  ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ކައުނ ސިލުގެމޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ  ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ. މިރިޕޯޓުގައިވަނަ އަހަރު 
އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ ނިނ މިގޮތާ އި، ކައުނ ސިލުނ  ނިނ މި މައ ސަލަތަކާއި އެމައ ސަލަތައ  ކައުނ ސިލަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަތަކާމީޑިއާ 
 ސީލު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މައ ސަލަތަކުގެ ތަފުލަތަކުގެ ތެރެއިނ  ބަލަމުނ ދާ މައ ސަ

 ވަނަ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.  6މިއީ މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުނ  ނެރޭ 

ހެއ ޓުމަށ ޓަކައި އަހަރަކީވެސ  މިކައުނ ސިލުނ  އިސ ނަގައިގެނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ މީޑިއާގެ މިނިވަނ ކަނ  ކަށަވަރުކޮށ  ދެމެ 2015ނިމިގެނ ދިޔަ 
ދާއިރާތަކަށ   މީޑިއާގެ ތަރައ ޤީއަށ  އަމާޒުކޮށ ގެނ  ގިނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ. މީޑިއާގައި މަސައ ކަތ ކުރާ ފަރާތ ތައ  އެކިއެކި

ކުވާތައ  ހައ ލުކުރުމަށ  ގިނަ އަހުލުވެރިކުރުމަށ  ތަފާތު ވޯކ ޝޮޕ ތަކުގައި ބައިވެރި ކޮށ ދިނުމާއި މީޑިއާއަށ  ދިމާވާ މައ ސަލަތަކާއި ޝަ
 މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކުރެވުނެވެ.

ޅު ކުރީ އަހަރެކޭ އެއ ފަދައިނ  މިދިޔަ އަހަރުވެސ  ނޫސ ވެރިނ ގެ ތެރެއިނ  މަސައ ކަތުގެ އަޚުލާގާއި ނަޒާހާތ ތެރިކަނ  ދައ ކުވައިދީ ރަނގަ
ވަނ  ނޫސ ވެރިކަނ  ޒިނ މާދާރުގޮތުގައި ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުމަށ  ފެނ ވަރެއ ގައި މަސައ ކަތ ކުރާ ނޫސ ވެރިނ ގެ މަސައ ކަތ  ފާހަގަކޮށ ، މިނި

ނޑައެޅިފައިވާ  ދާއިރާގެ ތެރެއިނ  ހޮވުނީ ޓީވީ އާއި ޕ ރިނ ޓ   3ހިތ ވަރުދިނުމުގެ މަޤ ސަދުގައި ދޭ ނޫސ ވެރިކަމުގެ އިނާމު ދެވުނެވެ. ކަ
މިނިވަނ ކަމުގެ  ދުވަސ  ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުނ  ދަރުބާރުގޭގައި މީޑިއާއިނ ނެވެ. މި އިނާމު ދިނީ މިދިޔަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ނޫސ ވެރިކަމުގެ 

 ބޭއ ވުނު ޚާއ ސަ ހަފ ލާގައެވެ. 

ތުނ  އާނ މު ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށ  ކައުނ ސިލުގެ ޤާނޫނުނ  ލިބިދޭ މިނިވަނ ކަނ  ދިރުވައި އާލާކުރުމަށާއި އެކަނ ކަމާގުޅޭގޮ
ށ  ހަރަކާތ ތަކެއ  ހިނ ގުނެވެ. މިގޮތުނ  ކުރެވުނު މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއ ޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކަށ  ހޭލުނ ތެރިކަނ  އިތުރުކުރުމަ

ރަށަކަށ  ދަތުރުކޮށ   9އަތޮޅުގެ  6ކައުނ ސިލުގެ މެނ ބަރުނ ގެ ޓީމުތައ  ދަތުރުކޮށ  ކައުނ ސިލާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށ ދެވުނެވެ. ރާއ ޖޭގެ 
ކުދިނ ގެ ހައ ޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުނ ނާއި ކައުނ ސިލުގެ ދައުރާއި ހާމަކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ކުޑަ  ބަރާއި މަޢުލޫމާތުކުޑަކުދިނ ނާ ގުޅޭ ޚަ

 މަސައ ކަތ ތައ  ހާމަކޮށ ދިނުމުގެ ސެޝަނ ތަކެއ  ބޭއ ވުނެވެ. 
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 މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ ތަޢާރަފ  . 2
ވަނަ މާއ ދާގައިވާ ގޮތުގެ  6"މޯލ ޑިވ ސ  މީޑީއާ ކައުނ ސިލުގެ ޤާނޫނު" ގެ  2008/15ރ މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލަކީ ޤާނޫނު ނަނ ބަ 

 މަތީނ  އުފެދިފައިވާ ވަކި ސިއ ކައެއ  އޮނ ނަ މިނިވަނ  ޤާނޫނީ ޝަޚ ޞެކެވެ. 

ނޑު މަޤ މޯލ ޑިވ ސ  މީ އެ މިނިވަނ ކަމަށ  އުނިކަނ   ސަދުތަކަކީ މީޑިއާގެ މިނިވަނ ކަނ  ރާއ ޖޭގައި ދެމެހެއ ޓުމާއި،ޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ މައިގަ
ލާގީ އަނ ނަ ކަނ ކަނ  ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި، މީޑިއާގައި މަސައ ކަތ ކުރާ ފަރާތ ތަކުނ  އަމަލުކުރަނ ވީ ހަމަތަކާއި، އެފަރާތ ތަކުގެ އަޚ 

ނޑުތައ  އެކަށައެޅުމާއި، މީޑިއާގައި މަސައ ކަތ ކުރާ ފަރާތ ތަކާއި ޚިދުމަތ ދޭ ދާއިރާތަކުނ  މަސަ  އ ކަތ ކުރަނީ ޒިނ މާދާރުގޮތެއ ގައި މިނ ގަ
ނޑުގެ ތެރޭގައިތޯ ކަށަވަރުކުރުމެވެ. އަދި މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ ޤާނޫނުގައި ހިމެނިގެނ ވާ އުސޫލުތަކާއި ހަ މަތަކާއި އަޚ ލާގީ މިނ ގަ

ނޑާ ޚިލާފަށ  ހިނގާ ކަނ ކަނ  ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުނ ވެސ    ހިމެނެއެވެ.އުނ ސިލުގެ މަޤ ސަދުގެ ތެރޭގައި މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައަޚ ލާގީ މިނ ގަ

 :ކައުނ ސިލުގެ މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ 
 ުލޫމާތު ފެތުރުމަށ  މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ ޤާނޫނުނ  ލިބިދޭ މިނިވަނ ކަނ  ދިރުވައި ޢުފާޅުކުރުމަށާއި މަ ޚިޔާލ

 ކުރުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރުނ ؛ހޭލުނ ތެރިކަނ  އިތުރު  އާލާކުރުމަށާއި، އެކަނ ކަމާގުޅޭ ގޮތުނ  އާނ މު
 ުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަނ ކަމާއި މައުލޫމާތުހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަނ ކަމަށ  ހުރަސ އެޅޭގޮތަށ  ސަރުކާރުނ ނާއި  ޚިޔާލ

 ؛މީޑިއާއާއި އެހެނިހެނ  ފަރާތ ތަކުނ  ކުރާކަނ ކަނ  ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށ  ހުށަހަޅައިގެނ  ހައ ލުކުރުނ 
 ަފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ މިނިވަނ ކަމަށާއި، ރައ ޔިތުނ ނަށ  ކަނ ކަނ  އެނގުމުގެ މިނިވަނ ކަމަށ   ލޫމާތުޢުއާނ މުކޮށ  މ

ކޮބައިތޯ ހުރަސ އެޅޭގޮތަށ  ސިޔާސީ، ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ އިޤ ތިސާދީގޮތުނ  އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ 
 ؛ކުރުނ ޙު މެދުވެރިކޮށ  އެކަނ ކަނ  އިސ ލާބަލައި އެކަނ ކަނ  ދިރާސާކޮށ  ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތައ  

  ެނޑުތައ  އެކަށައަޅައި މީޑިއާގ މީޑިއާގައި ހަރަކާތައ ތެރިވާ ފަރާތ ތަކުނ  ތަބާވާނ ޖެހޭ ހަމަތަކާއި، އަޚ ލާގީ މިނ ގަ
 ؛ފެނ ވަރުމަތިކޮށ  ހިފެހެއ ޓުނ 

 ިއާއިނ ލިބޭ މައުލޫމާތާ ބެހޭގޮތުނ  އުފެދޭ މީޑިއާގައި ޝާއިއުކުރާ ތަކެއ ޗާއި ފެނ ނަ މަނ ޒަރުތަކާއި އިވޭ އަޑުތަކާއި މީޑ
 ؛ޝަކުވާތައ ، ކައުނ ސިލަށ  ހުށަހެޅުމަށ  ހިތ ވަރުދިނުނ 

  ބަލައި ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތައ   މީޑިއާގައި ޝާއިއުކުރެވޭ އެކިއެކި ކަނ ކަމާ ބެހޭގޮތުނ ، ހުށަހެޅޭ އެކިއެކި ޝަކުވާތައ
 ؛އާނ މުކޮށ  އިއުލާނ ކުރުނ 

   ކުރާ ފަރާތ ތަކަށ  ބޭނުނ ވާ ފަނ ނީ ހުނަރުވެރިކަނ  ހޯދުމަށ  ޤައުމުނ  ބޭރުގެ ފަރާތ ތަކާއި އެތެރޭގެ މީޑިއާގައި މަސައ ކަތ
 ދިނުނ .ތަކާ ގުޅައިގެނ  އެފުރުޞަތު ހޯދައި ފަރާތ 
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 މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ މެނ ބަރުނ  .  3
 8 މީޑިއާގެ ބެހިފައިވަނީ މެނ ބަރުނ  15 މި. މައ ޗަށެވެ  ބަރުނ ގެމެނ  ( ފަނަރަ) 15 އެކުލެވިގެނ ވަނީ ކައުނ ސިލ މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ 

ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ  2015 .މައ ޗަށެވެ މެނ ބަރުނ ގެ( ހަތެއ ) 7 އާނ މުނ ގެ ،މެނ ބަރުނ ނާއި( އަށެއ )
 2014ޑިސެމ ބަރ  03 ސިލުގެ ތިނ ވަނަ ދައުރު ފެށުނީ ތިނ ވަނަ ދައުރުގެ މެނ ބަރުނ ނެވެ. ކައުނ ކައުނ ސިލ ގައި ތިއ ބެވީ ކައުނ ސިލ ގެ 

 ގައެވެ. 

 

 މެނ ބަރުނ   8މީޑިއާގެ ތެރެއިނ  ހޮވިވަޑައިގަތ  

                        

 هللاޙަފ ސީ އަބ ދު             އަޙ މަދު ހަމ ދޫނ                هللاހިދާޔަތު               ޢާސިފ   މުޙައ މަދު   

 7921 ރސ ދަފ ތަރު            އަބުހަރީގެ، ސ.ހިތަދޫ         އޯޝަނ ރީޑ ، ގދ.ތިނަދޫ          މ.ރަތ ވިލާ، މާލެ  

 ޓެލެވިޜަނ  މޯލ ޑިވ ސ ()(            ހަވީރު ނޫސ  (                )ދިޓީވީ(                )ވީޓީވީ )     

 

                          

 ޙުސައިނ  ހަސަނ          މުޙައ މަދު އާމިރު އަޙ މަދު           އ ބާސ  ޢަ މިއުސަމ             މުޙައ މަދު ރަފީޤ     

 ދިލ ކަޝ ވިލާ/ގއ. ވިލިގިލި        ހުސ ނުހީނާގެ،ގދ.ފަރެސ       ބަހާރީވިލާ، ގދ. ރަތަފަނ ދޫ    އޮއިވާލި، ގއ.ކޮލަމާފުށި 

 ސަނ  އޮނ ލައިނ ()   (      ސ ދުވަސ  އޮނ ލައިނ  ނޫ)    (        އުތުރު.ކޮމ )   (        އެޓޯލ  ޓީވީ )   
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 މެނ ބަރުނ   7އާނ މުނ ގެ ތެރެއިނ  ހޮވިވަޑައިގަތ  

 

                                 

 މުޙައ މަދު މުރާދު                  އައިމިނަތު ހަސަނ              އަޙ މަދު ޝަރީފ  ނަފީސ          

 މާލެ ، ހ. މައިދާނ              ދޮށުގެ، މާލެމ.މިރުސ ގަސ            7912ދަފ ތަރު ރސ          

 

                      

 ލީޝާ މުޙައ މަދު          ޢަބ ދުއ ލަތީފ  އަޙ މަދު          އަޙ މަދު މިޒ މާދު           އަޙ މަދު ޒަކީ ނާފިޒ   

 މ.މާހިޔާ، މާލެ    މާލެ މުނިސިޕަލ ޓީގެ ޚާއ ސަ           މއ. ލޫފިނ ، މާލެ           ބަހާރުގެ، ސ.މީދޫ 

   2345ދަފ ތަރު           

 

 ދައުރުގެ ރައީސ  އަދި ނާއިބު ރައީސ : ތިނ ވަނަ މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ 
މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ ތިނ ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސ ގެ މަޤާމަށ  މެނ ބަރަކު ހޮވުމަށ  ނެގި ވޯޓުނ  އެމަޤާމަށ   ހޮވިވަޑައިގަތީ ވީޓީވީގެ 

 އެވެ. އަދި ނާއިބު ރައީސ ގެ މަޤާމަށ   މާލެ( ،ރަތ ވިލާ.)މ ޢާސިފ  އިނ ތިޚާުބވި އަލ ފާޟިލ  މުޙައ މަދު ފަރާތުނ  ކައުނ ސިލަށ 

އިނ ތިޚާބުވި  ކައުނ ސިލަށ  އަމިއ ލަގޮތުނ  ކުރިމަތިލައ ވައިގެނ  ހޮވިވަޑައިގަތީ އެމަޤާމަށ  ވޯޓުނ  ނެގި ހޮވުމަށ  މެނ ބަރަކު
       އެވެ. (7912 ރސ ތަރު)ދަފ  ނަފީސ  ޝަރީފ  އަލ ފާޟިލ  އަޙ މަދު
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 މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ ކޮމިޓީތައ  . 4
ކުރެއެވެ.  އޮތުމަށ  ލާޒިމު ކޮމިޓީ 3ދާއިމީ  ކައުނ ސިލުގައި އިނ ވަނަ މާއ ދާ 27ބާބުގެ ވަނަ  5ކައުނ ސިލުގެ ޤަވާއިދުގެ މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ 

ނ ޓ  ކޮމިޓީ، ޕަބ ލިކ  ރިލޭޝަނ ސ  ކޮމިޓީ އަދި އެތިކ ސ  އެނ ޑ  ލީގަލ  އެތިނ  ކޮމިޓީއަކީ މީޑިއާ ރިލޭޝަނ ސ  އެނ ޑ  ޑިވެލޮޕ މަ
ވަނަ އަހަރު ވަނީ ޝަކުވާ  2015 ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ އިތުރަށ   މެނ ބަރުނ ނެވެ.  7މިއިނ  ކޮނ މެ ކޮމިޓީއެއ ގައި ތިއ ބަވާނީ  ކޮމިޓީއެވެ.

  ވެސ  ވަގުތީ ކޮމިޓީ އުފައ ދަވާފައެވެ.މަސައ ކަތ ތަކަށ  އެކިއެކި އަދި އެހެނިހެނ   ކާ ބަލާ ކޮމިޓީތަ

 :ދާއިމީ ކޮމިޓީތައ  

 

 ކޮމިޓީ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ   އެނ ޑ   ރިލޭޝަނ ސ   މީޑިއާ 

މަށ  ބޭނުނ ވާ ފަނ ނީ އަދި މާލީ އެހީ ހޯދައި ތަނ ފީޒުކުރު އ ކުރިއެރުމާއި ތަރައ ޤީއަށ  ކައުނ ސިލުނ ނާއި ކޮމިޓީނ  ރާވާ ޕ ރޮގ ރާމުތަ މީޑިއާގެ
އެހީހޯދުމާއި  ފަރާތ ތަކުގެ  އެކިއެކިމީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައ ޤީއަށ  އަދި ނ ނެވެ. އ  ތަނ ފީޒު ކުރާނީ މި ކޮމިޓީތައެ ޕ ރޮގ ރާމ 

ލ  ކައުނ ސިލުނ ނާއި ކޮމިޓީނ  ވިސ ނާ ކަނ ތައ ތަކުގެ މައ ޗަށ  ދިރާސާކޮށ  ޕ ރޮޕޯސަލ  ތައ ޔާރުކުރަނ  ޖެހޭ ކަނ ތައ  ތަކުގައި ޕ ރޮޕޯސަ
މަކީ ވެސ  މިކޮމިޓީގެ މެނ ޑޭޓ ގެ ތެރޭގައި ހިނ ގުއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައ ޤީއާ ގުޅޭ އެކިއެކި ފަނ ނީ ތަމ ރީނުތައ  ރާވާ މީޑިށ  ތައ ޔާރުކޮ

 ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. 

 

 

 ކޮމިޓީ  ރިލޭޝަނ ސ   ޕަބ ލިކ  

ނޑު  މަސައ ކަތ ކުރާ  މީޑިއާގައި ރައ ޔިތުނ ނާއި ދައުރު ކައުނ ސިލުގެ މީޑިއާމަސައ ކަތ ތަކުގެ ތެރޭގައި  ޕަބ ލިކ  ރިލޭޝަނ ސ  ކޮމިޓީގެ މައިގަ
 މުއައ ސަސާތަކާ އެކިއެކި ދައުލަތުގެ ކައުނ ސިލާއި މީޑިއާކުރުމާއި،  މަސައ ކަތ ތައ  ކުރަނ ޖެހޭ ފިލުވައިދިނުމަށ ޓަކައި އޮޅުނ  ފަރާތ ތަކަށ 

 ގުޅުނ   ދެމެދު ފަރާތ ތަކާ އެކިއެކި ބޭރުގެ ރާއ ޖޭނ  މީޑިއާކައުނ ސިލާއިކުރުމާއި  މަސައ ކަތ  ދެމެހެއ ޓުމަށ  ގުޅުނ އެ ޤާއިމުކޮށ   ގުޅުނ  ދެމެދު
 މަނ ޒަރުތަކާއި  ފެނ ނަ ތަކެއ ޗާއި ޝާއިޢުކުރާ މީޑިއާއިނ  ކުރުނ  ހިމެނެއެވެ. އަދި މަސައ ކަތ  ދެމެހެއ ޓުމަށ   އެގުޅުނ  ޤާއިމުކޮށ 

 ކޮމިޓީ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ   އެނ ޑ   ރިލޭޝަނ ސ   މީޑިއާ 
 (މުގައ ރިރު ) ޒަކީ އަޙ މަދު. ޑރ  1
 (މުގައ ރިރު  އިބުނާ) ރަފީޤ  މުޙައ މަދު އަލ ފާޟިލ   2
 هللاއަބ ދު ޙަފ ސީ އަލ ފާޟިލ    3
 އައ ބާސ  މިއުސަމ އަލ ފާޟިލ    4
 އަޙ މަދު  އާމިރު މުޙައ މަދުއަލ ފާޟިލ    5
 ހަސަނ   އައިމިނަތުއަލ ފާޟިލާ   6
 ނަފީސ  ޝަރީފ  އަޙ މަދުއަލ ފާޟިލ    7
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ހިތ ވަރުދިނުމަކީވެސ   ހުށަހެޅުމަށ  ކައުނ ސިލަށ  ،ޝަކުވާތައ  އެކިއެކި ހުށަހަޅާ ބެހޭގޮތުނ  މަޢުލޫމާތާ ލިބޭ  އިނ މީޑިއާ އިވޭއަޑުތަކާއި
 މިކޮމިޓީގެ މެނ ޑޭޓ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިނ މު މަސައ ކަތެކެވެ. 

 ކޮމިޓީ  ރިލޭޝަނ ސ   ޕަބ ލިކ  
 )މުގައ ރިރު( هللا ހިދާޔަތުއަލ ފާޟިލ    1
 އިބު މުގައ ރިރު()ނާ هللاއަބ ދު ސީ ޙަފ އަލ ފާޟިލ    2
 ރަފީޤ   މުޙައ މަދުއަލ ފާޟިލ    3
 އައ ބާސ  މިއުސަމ އަލ ފާޟިލ    4
 ޙަސަނ   ޙުސައިނ އަލ ފާޟިލ    5
 މުރާދު  މުޙައ މަދުއަލ ފާޟިލ    6
 މުޙައ މަދު ލީޝާ އަލ ފާޟިލާ   7
 

   ކ ސ  އެނ ޑ  ލީގަލ  ކޮމިޓީ އެތި 

ނޑު މަސައ ކަ  މި  ސުލޫކީ  ،އަޚުލާޤީ ހަމަތަކާއި ތަބާވާނ ޖެހޭ ފަރާތ ތަކުނ  ޙަރަކާތ ތެރިވާ މީޑިއާގައިތ ތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ މައިގަ
ނޑުތައ  ނޑުތައ  އަޚ ލާޤީ އެކުލަވާލައި މީޑިއާތަކުނ  ދެމެހެއ ޓުމާއި ފެނ ވަރު  މީޑިއާގެ އެކަށައަޅައި މިނ ގަ ދިރާސާކުރުމާއި،  މިނ ގަ

 ހުށަހެޅުނ  ހިމެނެއެވެ.  ކައުނ ސިލަށ  އިޞ ލާޙުތައ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ ށ  ނޫނާއި ޤަވާއިދަޤާ  ކައުނ ސިލ ގެ މީޑިއާ މޯލ ޑިވ ސ "

 ކޮމިޓީ  ލީގަލ   އެނ ޑ   އެތިކ ސ  
 ) މުގައ ރިރު( މިޒ މާދު  އަޙ މަދުއަލ ފާޟިލ    1
 އިބު މުގައ ރިރު()ނާ ހަމ ދޫނ   އަޙ މަދުއަލ ފާޟިލ    2
 ޙަސަނ   ޙުސައިނ އަލ ފާޟިލ    3
  ޒަކީ ދުއަޙ މަޑރ.   4
 އަޙ މަދު  އާމިރު މުޙައ މަދުއަލ ފާޟިލ    5
 އަޙ މަދު  ޢަބ ދުއ ލަތީފ އަލ ފާޟިލ    6
 މުޙައ މަދު ލީޝާ އަލ ފާޟިލާ   7

 ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކުގެ ޖަލ ސާތައ :
 

 ބޭއ ވި ޖަލ ސާ  ކޮމިޓީ 
ކޯރަމ  ހަމަނުވެގެނ  ކެނ ސަލ  

 ކުރެވުނު 
 ޖުމ ލަ 

 08 02 06 އެތިކ ސ  އެނ ޑ  ލީގަލ  ކޮމިޓީ 
 08 10 07 މީޑިއާ ރިލޭޝަނ ސ  އެނ ޑ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ކޮމިޓީ 

 14 05 09 ޕަބ ލިކ  ރިލޭޝަނ ސ  ކޮމިޓީ 
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 ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީތައ :
 ބަލައިލަ މައ ސަވީހާވެސ  އަވަހަށ   ތ ތައ  ފުރިހަމަ ކުރުމަށ ފަހު،ޢަޝަކުވާއެއ  ހުށަހެޅުމުނ  ޤާނޫނުގައި ބުނާ އިޖުރާ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލަށ  

 ކޮމިޓީ  5 މިފަދަ ވަނީ އަހަރު ވަނަ 2015 އެގޮތުނ ކޮމިޓީއަކަށ  މައ ސަލަ ފޮނުވައެވެ. ކުރުމަށ ޓަކައި ކައުނ ސިލ  މެނ ބަރުނ  ހޮވާ ލުހައ 
ވަނަ  2015އަދި މައ ސަލައިގެ ބާވަތުނ  ބައެއ  ޝަކުވާތައ  އެތިކ ސ  އެނ ޑ  ލީގަލ  ކޮމިޓީނ  ވެސ  ބަލާފައިވެއެވެ.  .އުފައ ދަވާފައެވެ

  އަހަރު ނަގާފައިވާ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީތަކަކީ:

 
 ކޮމިޓީ  މައ ސަލައިގެ  ނޫސ   މިއަދު  -ނަޝ ފާ  ޙައ ވާ 

 )މުގައ ރިރު( މިޒ މާދު  އަޙ މަދުއަލ ފާޟިލ   1
 )ނާއިބު މުގައ ރިރު( ހަމ ދޫނ   އަޙ މަދުއަލ ފާޟިލ   2
 ޙަސަނ   ޙުސައިނ އަލ ފާޟިލ   3
  ޒަކީ އަޙ މަދުޑރ.  4
 އަޙ މަދު  އާމިރު މުޙައ މަދުއަލ ފާޟިލ   5
 އަޙ މަދު  ޢަބ ދުއ ލަތީފ އަލ ފާޟިލ   6
 މުޙައ މަދު ލީޝާ އަލ ފާޟިލާ  7
 

 
 ކޮމެޓީ  މައ ސަލައިގެ  އޮނ ލައިނ   ވަގުތު  -ޒަކީ  ނަސ ރިއ ޔާ  
 އަޙ މަދު  ޢަބ ދުއ ލަތީފ  އަލ ފާޟިލ  1

 ހަސަނ   އައިމިނަތުއަލ ފާޟިލާ  2
 ފީސ ނަ  ޝަރީފ  އަޙ މަދުއަލ ފާޟިލ   3

 
 ކޮމެޓީ  މައ ސަލައިގެ  ހަވީރު  -ޝައ ފާއު  އަލިއ ޔާ  
 އަލ ފާޟިލ  މުޙައ މަދު ރަފީޤ  1
 އަޙ މަދު  ޢަބ ދުއ ލަތީފ  އަލ ފާޟިލ  2

 ހަސަނ   އައިމިނަތުއަލ ފާޟިލާ  3
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 އެހެނިހެނ  ކޮމިޓީތަކާއި ވަގުތީ ކޮމިޓީތައ  
 ފައިވާ ދައިއުފައ   މުހިނ މު ބޭނުނ ތަކަށ ކޮމިޓީ ފިޔަވައި އެހެނިހެނ   ލައިފައިވާއެކުލަވައިކޮމިޓީއާއި ޝަކުވާތައ  ބެލުމަށ   3މިއީ ދާއިމީ 
 ކޮމިޓީ ނަގާފައިވެއެވެ. ވަގުތީ  7 ޖުމ ލަވަނަ އަހަރު އެކި އެކި މަސައ ކަތ ތަކަށ   2015އެގޮތުނ  ކޮމިޓީތަކެވެ. 

 
  :ބިޑ  އިވެލުއޭޝަނ  ކޮމިޓީ . 1
 

ތަކާ ބިޑ  ހަވާލު ތ ރާ ށަހަޅާ ބިޑ ތައ  އިނ ސާފުވެރިކަމާއެކު އިވެލުއޭޓ ކޮށ  އެނ މެ އެކަށީގެނ ވާ ފަމިކޮމިޓީގެ މަސައ ކަތަކީ ކައުނ ސިލަށ  ހު
އިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނ ގެ މެނ ބަރުނ ނާއި އަދި މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ ފަ 3ފައިވަނީ މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ އެކުލަވާލައި  ކޮމިޓީ ކުރުމެވެ. މި
  ގުޅޭ އިތުރު އިދާރީ މުވައ ޒަފަކު ހިމަނައިގެނ ނެވެ. މަސައ ކަތާބިޑ ތަކުގެ އަދި  އިސ ވެރިޔާ

 
 ކޮމިޓީ  އިވެލުއޭޝަނ   ބިޑ   
 މުޙައ މަދު ރަޝީދު  އަލ ފާޟިލ  1
 ޝަފާއަތު ހަބީބ   އަލ ފާޟިލ  2
 އަލ ފާޟިލާ އައިމިނަތު ހަސަނ   3
 އަލ ފާޟިލ  މުޙައ މަދު މުރާދު  4
 ލަތީފ  އަހ މަދު އ އަލ ފާޟިލ  އަބ ދު 5

 
 2014 މެޓީ ކޮ  އެވޯޑ  . 2
 

ނ ސިލުނ  ދެމުނ  އަނ ނަ އެވޯޑ  އާ ގުޅުވައިގެނ  މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައު( 2015މެއި  03ނޫސ ވެރިކަމުގެ މިނިވަނ ކަމުގެ ދުވަސ  )މިއީ 
 މިޓީނ  ވަނީ މިކޮއެގޮތުނ  މެނ ބަރުނ ގެ ކޮމިޓީއެކެވެ.  5މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުމަށ  އެކުލަވާލި ނޫސ ވެރިކަމުގެ އިނާމު" ދިނުމާގުޅޭ ބައެއ  "

ނޑައެޅުމާއި، އަދި  ނ ނަނ ޖެހޭ ޝަރުތުތަކާ ހު ،ނޫސ ވެރިކަމުގެ އިނާމަށ  ކުރިމަތިލާ ފަރާތ ތަކުނ  ފުރަނ ޖެހޭނެ ފޯމާއި މިއިނާމަށ  ނަމެއ  ކަ
ނޑާއި އުސޫލުތައ  ތައ ޔާރުކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ކޮށ ފައެވެ.  ސ  ދިނުމުގައިހޮވުމާއި މާކުއިނާމަށ    ކަމުގެ އިނާމާ ނޫސ ވެރިބަލާނެ މިނ ގަ

 ސ  މާކު ހުށަހެޅުނ ތައ  ވަޒަނ ކޮށ  ހޮވުމަށ  " 2014 "ނޫސ ވެރިކަމުގެ އިނާމު ގުޅޭ މަސައ ކަތ ތައ  މިކޮމިޓީނ  ކުރިކަމުގައިވިޔަސ 
 ނެވެ. ޕެނަލަކުނ  މިނިވަނ  ދެއ ވާފައިވަނީ

 
 2014 ކޮމެޓީ  އެވޯޑ   
 އަޙ މަދު  ޢަބ ދުއ ލަތީފ  އަލ ފާޟިލ  1
 هللاއަބ ދު ސީޙަފ  އަލ ފާޟިލ  2
 ޙަސަނ   ޙުސައިނ  އަލ ފާޟިލ  3
 އާމިރު އަޙ މަދު  މުޙައ މަދު އަލ ފާޟިލ  4
 މުޙައ މަދު  ލީޝާއަލ ފާޟިލާ  5
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 2015 ކޮމެޓީ  އިވެނ ޓ  . 3
 

ހަރަކާތ ތަކާ  އާ ގުޅިގެނ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދާ އެކި އެކި( 2015މެއި  03މިއީ ނޫސ ވެރިކަމުގެ މިނިވަނ ކަމުގެ ދުވަސ  )
ވަނީ ނޫސ ވެރިކަމުގެ މިނިވަނ ކަމުގެ ދުވަހާ މިކޮމިޓީއެގޮތުނ  މެނ ބަރުނ ގެ ކޮމިޓީއެކެވެ.  5މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުމަށ  އެކުލަވާލި  ގުޅޭ

ލާއާ ގުޅޭ އެކި " ގެ ހަފ 2014އެނ މެ ބޮޑު އިވެނ ޓ  ކަމުގައިވާ "ނޫސ ވެރިކަމުގެ އިނާމު  އާ ކައުނ ސިލުނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔަގުޅިގެނ  މީޑި
ހަފ ލާ ބޭއ ވުމަށ ޓަކައި ވާނ ޖެހޭ އެނ މެހާ ތައ ޔާރީތަކާ ގުޅޭ މަސައ ކަތ ތައ  ރޭއ ވުމަށ ޓަކައި ޚާއ ސަކުރެވިފައެވެ. އެކި މަސައ ކަތ ތަކާއި، 

ބައެއ  މަސައ ކަތ ތައ  " ހަފ ލާ އާ ގުޅޭ 2014ނޫސ ވެރިކަމުގެ އިނާމު ބޭއ ވުނު " ނޫސ ވެރިކަމުގެ މިނިވަނ ކަމުގެ ދުވަހު އެހެނ ނަމަވެސ 
 އިވާކަނ  ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  ވަޑައިގެނ ފަ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަނ ނަވާ ބައެއ  މެނ ބަރުނ ވެސ  އަމަލީގޮތުނ  ބައިވެރިވެ 

 
 2015 ކޮމެޓީ  އިވެނ ޓ   
 ހުސައިނ  ހަސަނ   އަލ ފާޟިލ  1
 هللاއަބ ދު ޙަފ ސީ އަލ ފާޟިލ  2
 މުޙައ މަދު  ލީޝާއަލ ފާޟިލާ  3
 އަލ ފާޟިލ  މުޙައ މަދު ހަމ ދޫނ   4
 އަލ ފާޟިލ  އަހުމަދު މިޒުމާދު  5

 
 
 ކޮމެޓީ: ކުރާ  ދިރާސާ  ބަލައި  ކަނ ކަނ   ދިމާވާ  ނޫސ ވެރިނ ނަށ  . 4
 

ދިރާސާކުރުމަށ ޓަކައި  ގޮނ ޖެހުނ ތައ  ހުރި ނޫސ ވެރިނ ނަށ   ބަލައި ކަނ ކަނ  ދިމާވާމިކޮމިޓީއަކީ މުޒާހަރާތަކުގައި ނޫސ ވެރިނ ނަށ  
 އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީއެކެވެ. 

  
 :ކޮމެޓީ  ކުރާ  ދިރާސާ  ބަލައި  ކަނ ކަނ   ދިމާވާ  ނޫސ ވެރިނ ނަށ   
 ހުސައިނ  ހަސަނ   އަލ ފާޟިލ  1
 ރަފީޤ   މުޙައ މަދުއަލ ފާޟިލ   2
 އަލ ފާޟިލ  މުޙައ މަދު ހަމ ދޫނ   3
 هللاއަބ ދު ޙަފ ސީ އަލ ފާޟިލ   4
 އައ ބާސ  މިއުސަމ އަލ ފާޟިލ   5
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 : ކޮމިޓީ  އެވޯޑ   އެޗީވ މަނ ޓ   އިފ ޓައިމ  ލަ . 5
 
 މީޑިއާ މޯލ ޑިވ ސ   ކަނޑައެޅުމަށ  އުސޫލެއ   އަމަލުކުރާނޭ ދިނުމުގައި އެވޯޑ   އެޗީވ މެނ ޓ   ލައިފ ޓައިމ  ދާއިރާއިނ   މީޑިއާގެ މިއީ

 ކަނ ތައ ތަކެއ   ބަލާނެ ދިނުމުގައި ވޯޑ އެ އެޗީވ މެނ ޓ  ލައިފ ޓައިމ  ދާއިރާއިނ  މީޑިއާގެއަދި އެކެވެ. ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލި ކައުނ ސިލުނ 
ނޑައަޅައި  ކަނޑައެޅުމެވެ. މީހަކު ދޭނެ އެވޯޑ  މިފަހަރު މާކ ސ ދީގެނ  އެކަނ ކަމަށ   ،ކަ

 
 ކޮމިޓީ  އެވޯޑ   އެޗީވ މަނ ޓ   ލައިފ ޓައިމ   
 މުޙައ މަދު އާމިރު އަހުމަދު  އަލ ފާޟިލ  1
 އަހުމަދު ޒަކީ  .ޑރ 2
 ރަފީޤ   މުޙައ މަދު އަލ ފާޟިލ  3

 
 ކޮމިޓީ: މައ ސަލަ ބަލާ  އިނ  ހުށަހެޅި . ސަނ ގުޓިވީ 6
 
ނެގުނު  ބަލާ ދިރާސާކުރުމަށ  އެއ  މައ ސަލަ ހުަށހަޅާފައިވާ އެކ ސ ކ ލޫސިވ  ރައިޓ ސ އާ ގުޅޭނ  ސަނ ގުޓީވީ ޓީއަކީމިކޮމި

ކޮށ  މައ ސަލަ ސާދިރާ އ ސަލަކޮމިޓީއެކެވެ. މިކޮމިޓީނ  ވަނީ މިމައ ސަލައިގައި ބައ ދަލުކުރަނ ޖެހޭ ފަރާތ ތަކާ ބައ ދަލުޮކށ  މަ
 ނިނ މިގޮތުގެ ރިޕޯޓ  ކައުނ ސިލަށ  ހުށަހަޅާފައެވެ. 

 :ކޮމިޓީ  ސަނ ގުޓިވީ  
 އަޙ މަދު  ޢަބ ދުއ ލަތީފ  އަލ ފާޟިލ  1
 އަލ ފާޟިލާ އައިމިނަތު ހަސަނ   2
 ރަފީޤ   މުޙައ މަދު އަލ ފާޟިލ  3

 

 :ކޮމިޓީ  ލާ ބަ  މައ ސަލަ  މުޢާމަލާތ ކުރި  ބޭއަދަބީކޮށ   . ނޫސ ވެރިނ ނާ 7
 
 ހާދިސާގައި  ހިގި ލޯނ ޗ ކޮޅުގައި ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ދުވަހު ވަނަ 2015 ސެޕ ޓެމ ބަރ 28 މަސ އޫލިއ ޔަތަކީ ޓީގެމިކޮމި
ކަމަށ  މުޢާމަާލތ ކުރި ހަޑިުހތުރުބަހުނ  ބޭފުޅުނ ނާއި މީޑިއާ ތިއ ބެވި އެތަނުގައި އެވަގުތު ޕާރސަނ  ސ ޕޯކ ސ  އޮފީހުގެ ރައީސ 
 .ހުށަހެޅުމެވެ ކައުނ ސިަލށ  ނިނ މުނ  ޓީގެކޮމި ދިރާސާކުރުމަށ ފަހު ސަލަމައ  ބުނާ

 ބަލާ ކޮމިޓީ  މައ ސަލަ  ކަމަށ  ބުނާ  މުޢާމަލާތ ކުރި  ހަޑިހުތުރުބަހުނ  ނޫސ ވެރިނ ނާ  
 هللاހިދާޔަތު އަލ ފާޟިލ  1
 އަހުމަދު  ލަތީފ ޢަބ ދުއ  އަލ ފާޟިލ  2
 ނާފިޒ   ޒަކީއަޙ މަދު  .ޑރ 3
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 އ  ލ ސާތަ ކައުނ ސިލުގެ ޖަ . 5
މީޑިއާ ކައުނ ސިލުނ  ފަހަރު ކައުނ ސިލުގެ ޖަލ ސާއެއ  ބޭއ ވުމަށ  ޤާނޫނުނ  ކައުނ ސިލަށ  ލާޒިމ  ކުރެއެވެ. ( އ ކެއެ ) 1ގެނ  މަހަކު މަދުވެ 
. މީގެ ޖަލ ސާ އެޖެނ ޑާކޮށ ފައެވެ  58ވަނީ ޖުމ ލަ ނަމަވެސ  މިއަހަރުތެރޭގައި  ބޭއ ވިއެވެ. ޖަލ ސާކައުނ ސިލ   43ވަނަ އަހަރު  2015

ޖަލ ސާއެވެ. އަދި މީގެތެރެއިނ  ޖަލ ސާ އެޖެނ ޑާ ކުރި ނަމަވެސ  އެކި އެކި  09މަ ނުވާތީ ކެނ ސަލ  ކުރެވުނީ ތެރެއިނ  ކޯރަމ  ހަ
ދުވަހެއ ގެ  ބުދަ ކޮނ މެ ޖަލ ސާތައ  އާނ މުކޮށ  ބާއ ވާފައިވަނީ ޖަލ ސާއެއ  ނުބާއ ވާގޮތަށ  ފަހުނ  ނިނ މާފައިވެއެވެ. 06ސަބަބުތަކާހުރެ 

 ކުއ ލި ޖަލ ސާތައ  ވެސ  ވަނީ ބާއ ވާފައެވެ.  އެހެނ  ދުވަސ ތަކުގައިއަދި ދިމާވާ ކުއ ލި މައ ސަލަތަކުގައި  އަށެވެ. 15:30ނ   14:00

  ވަނަ އަހަރު ބާއ ވާފައިވާ ކައުނ ސިލ  ޖަލ ސާތަކުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓ   2015

  

 
 

 

 ނާނ ގަވާ  ވަކި ގޮތެއ  އިދާރާއަށ   ސަލާމ   ޗުއ ޓީ  ހާޒިރުވި  ބޭއ ވި ޖަލ ސާ  ނަނ  

 0 5 6 32 43 ޢާޞިފ   މުޙައ މަދުއަލ ފާޟިލ  
 0 3 7 33 43 ޝަރީފ  ނަފީސ   އަޙ މަދުއަލ ފާޟިލ  

 7 0 2 34 43 هللا ހިދާޔަތުއަލ ފާޟިލ  
 26 2 1 14 43 ހަމ ދޫނ   އަޙ މަދުއަލ ފާޟިލ  

 5 5 9 24 43 هللاއަބ ދު ޙަފ ސީއަލ ފާޟިލ  

 7 1 0 35 43 ރަފީޤ   މުޙައ މަދުއަލ ފާޟިލ  

 24 4 7 8 43 އައ ބާސ  މިއުސަމ އަލ ފާޟިލ  

 1 11 1 30 43 އާމިރު އަޙ މަދު  މުޙައ މަދުއަލ ފާޟިލ  

 4 2 0 37 43 ޙަސަނ   ޙުސައިނ އަލ ފާޟިލ  

 3 7 0 33 43 ހަސަނ   އައިމިނަތުއަލ ފާޟިލާ 

 14 3 1 25 43  މުރާދު މުޙައ މަދުއަލ ފާޟިލ  

 13 5 2 23 43 ޒަކީ  އަޙ މަދުޑރ. 

 10 5 1 27 43 މިޒ މާދު   އަޙ މަދުއަލ ފާޟިލ  

 4 3 5 31 43 އަޙ މަދު  ޢަބ ދުއ ލަތީފ އަލ ފާޟިލ  

 1 6 3 33 43 މުޙައ މަދު  ލީޝާއަލ ފާޟިލާ 
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 ދުވަހާ ގުޅޭ  މިނިވަނ ކަމުގެ  ނޫސ ވެރިކަމުގެ  ދުނިޔޭގެ  ގެ އަހަރު  ވަނަ  2015. 6
ނިވަނ ކަމުގެ ދުވަސ  ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުނ  މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުނ  ތަފާތު ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ނޫސ ވެރިކަމުގެ މި 2015

ޔުމުގެ ހަރަކާތ ތަކެއ  ކުރިއަށ  ގެނ ގޮސ ފައިވެއެވެ. މި ގޮތުނ  ސުކޫލ ކުދިނ ނަށ  އަމާޒުކޮށ ގެނ  ހިނ ގި ޚަބަރު ތައ ޔާރުކުރުމާއި ޚަބަރު ކި
އަދި މި  ނ  ބޭއ ވުނު ބަހުސ  މުބާރާތާއަދި މަސައ ކަތ ކުރައ ވާފައިވާ ބޭފުޅުނ ނަށ  އަމާޒުކޮށ ގެމުބާރާތާއި، މީޑިއާގައި މަސައ ކަތ ކުރައ ވާ 

 ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއ ވުނު ޚާއ ޞަ ޙަފ ލާ ހިމެނެއެވެ.  21:00ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2015މެއި  3ދުވަސ  ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުނ   

 

 2014ނޫސ ވެރިކަމުގެ އިނާމު  (1)
ނޫސ ވެރިއަކަށ  ދޭ ތިނ  ކީ މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުނ  ކޮނ މެ އަހަރަކު ދިވެހި ނޫސ ވެރިނ ގެ ތެރެއިނ  ހޮވޭ އިނާމަ ނޫސ ވެރިކަމުގެ
މީޑިއާގެ ކޮނ މެ ވަސީލަތެއ ގައި މަސައ ކަތ ކުރާ ނޫސ ވެރިއަކަށ  ވެސ  މި އިނާމަށ  ވާދަ މިގަވާއިދުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އިނާމެކެވެ. 
 ކުރެވިދާނެއެވެ.

 
ލާގާއި ނަޒާހަތ ތެރިކަނ  ދައ ކުވައިދީ ރަނގަޅު ފެނ ވަރެއ ގައި މަސައ ކަތ ކުރާ ނޫސ ވެރިނ ގެ ނ ގެ ތެރެއިނ  މަސައ ކަތުގެ އަޚ ނޫސ ވެރި  ވެހިދި

 މޯލ ޑިވ ސ  މުގެ މަޤ ސަދުގައި މަސައ ކަތ  ފާހަގަކޮށ ، މިނިވަނ  ނޫސ ވެރިކަނ  ޒިނ މާދާރު ގޮތުގައި ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުމަށ  ހިތ ވަރު ދިނު
ނ  މި އިނާމު ދިނުމަށ  ނޫސ ވެރިނ ނެވެ. މިގޮތު 15" އަށ  ކުރިމަތި ލައ ވާފައިވަނީ 2014"ނޫސ ވެރިކަމުގެ އިނާމު  ދޭ ކައުނ ސިލުނ   މީޑިއާ

ނޑައަޅާ ނޫސ ވެރިނ   7ފަރާތަކުނ ނެވެ. ޓީވީގެ ދާއިރާއަށ   2ދާއިރާގެ ތެރެއިނ  ރޭޑިއޯއަށ  ނަނ  ހުށަހަޅުއ ވާފައިވަނީ  3ފައިވާ ކަ
 ޕަސެނ ޓޭޖ  ގޮތާއި ދޭނެ މާކ ސ ފަރާތަކުނ ނެވެ.  6ގެ ދާއިރާއަށ  ނަނ  ހުށަހަޅުއ ވާފައިވަނީ އިވާއިރު ޕ ރިނ ޓ  / އޮނ ލައިނ ތިލައ ވާފަކުރިމަ

 ކޮށ ފައިވަނީ  ހުށަހެޅުނ ތައ  ވަޒަނ  ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ   އެކުލަވާލާފައިވަނީ ކައުނ ސިލުނ  ނެވެ. ނަމަވެސ  އެވޯޑަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ
 ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމާއި ނޫސ ވެރިކަމުގެ ނީއެކުލަވާލައިފައިވަ ޕެނަލ  މި މިނިވަނ  ޕެނަލަކުނ ނެވެ.މެމ ބަރުނ ގެ  5އުނ ސިލުނ  އެކުލަވާލާފައިވާ ކަ

 ކުރެވޭ ޤަބޫލު  ކައުނ ސިލަށ  ކަމަށ  ދަސ ވެފައިވާ ރަނގަޅަށ   ވެށި މީޑިއާގެ  މަސައ ކަތ ކޮށ  މީޑިއާގައި ރާއ ޖޭގެ ދިވެހިނ ނާއި ލިބިފައިވާ
 .މައ ޗަށެވެ ދިވެހިނ ގެ

 
ނޑޭރި ވަނަ ދުވަހު 2015މެއި  03ހަފ ލާ ބާއ ވާފައިވަނީ  2014ނޫސ ވެރިކަމުގެ އިނާމު  މާލަމުގައެވެ. މިހަފ ލާ ގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭ ރަނ ނަބަ
  ޖަމީލ  މުޙައ މަދުއެވެ. ޑރ. އަޙ މަދުނާއިބު ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޝަރަފުވެރިކޮށ ދެއ ވީ 

 

 



 މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލ   އަހަރީ ރިޕޯޓ   2015
 

 ސަފ ޙާ 15 

 

 ކެޓަގަރީ: ޓީވީ 

 ކޮށ ފައިވާ  ޕ ލެޓ ފޯމެއ ގައި ޑިޖިޓަލ  ނުވަތަ މީޑިއަމ އެއ ގައި ބ ރޯޑ ކާސ ޓ  ހިމަނައިގެނ  މަނ ޒަރު އަޑާއި ބަލާފައިވަނީ މިބައިގައި  
ޅުނ ތައ  މިކެޓަގަރީގެ ހުށަހެ .ހިމެނެއެވެ  މީގެތެރޭގައި ޓީވީ ބ ރޯޑ ކާސ ޓިނ  ކުރާ ބޭނުނ  އާނ މުކޮށ . މަސައ ކަތަށެވެ ނޫސ ވެރިކަމުގެ
 ލާބައަށ   ފައިދާއާއި މުޖުތަމަޢުގެމިނ ވަރާއި،  ހިފަހައ ޓައިފައިވާ އަޚުލާޤ   ނޫސ ވެރިކަމުގެބަލާފައިވަނީ މިދާއިރާގައި  ވަޒަނ ކުރުމުގައި

 ކުރުމުގައި ސަލާތު މުވާހިމެނުމާއި،  ފޮޓޯ/  އިނ ޓަރވިއު/ވީޑިއޯ ހުށަހެޅުމުގައިފެނ ވަރާއި،  ހުށަހެޅުމުގެ މިނ ވަރާއި،  ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތ 
 ކެޓަގަރީނ   ޓީވީ މިނ ވަރަށެވެ.  ހިފަހައ ޓައިފައިވާ ހަމަތައ   ނޫސ ވެރިކަމުގެ މުއ ސަނދިކަމާއި،  މައުލޫމާތުގެ މިނ ވަރާއި،  ހޯދިފައިވާ  މިޔާބުކާ

 އެވެ.ސުލައިމާނު އަލީ އަލ ފާޟިލ  ވީޓީވީނ ހޮވިފައިވަނީ  ނޫސ ވެރިޔަކަށ  މޮޅު އެނ މެ
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  :ރޭޑިއޯ 

 އޯޑިއޯ  އުފައ ދާފައިވާ  ބޭނުނ ކުރުމަށ  ( އޮނ ލައިނ ކޮށ  ) ޕ ލެޓ ފޯމެއ ގައި ޑިޖިޓަލ  ނުވަތަ  ރޭޑިއޯއަކުނ  ބަލާފައިވަނީ އިރާއިނ މިދާ
މިނ ވަރަށާއި،  ހިފަހައ ޓައިފައިވާ  މިނ ގަނޑު  އަޚުލާޤީ ކ ސ  ދިނުމުގައި ބަލާފައިވަނީ ނޫސ ވެރިކަމުގެ މިބަޔަށ  މާރ .މަސައ ކަތަށެވެ

މިނ ވަރަށާއި،  ހޯދިފައިވާ  ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި  މުވާސަލާތު ހިމެނުމާއި،  ސައުނ ޑ ބައިޓ / އިނ ޓަރވިއު  ހުށަހެޅުމުގައިފެނ ވަރަށާއި،  ގެ ހުށަހެޅުމު
 ވަރެއ ގެ ފެނ   އެކަށީގެނ ވާމިކެޓަގަރީއަށ  ނަމަވެސ  މިނ ވަރަށެވެ.  ހިފަހައ ޓައިފައިވާ ހަމަތައ  ނޫސ ވެރިކަމުގެ މުއ ސަނދިކަމާއި،  މަޢުލޫމާތުގެ 
 .ނިނ މާފައެވެ ވަނީ  ނުދިނުމަށ   ޑ  އެވޯ ކެޓަގަރީއަށ  ރޭޑިއޯ ސަބަބުނ  ނެތުމުގެ ހުށަހަޅާފައި ހުށަހެޅުމެއ 
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  ޕ ރިނ ޓ  / އޮނ ލައިނ  މީޑިއާ

ބޭނުނ ކޮށ ގެނ  އާނ މުކުރާ  ޗާޕުކޮށ ގެނ  ނެރޭ ނޫހެއ  ނުވަތަ ޑިޖިޓަލ  )އޮނ ލައިނ  އިނ ޓަނެޓ ( މީޑިއާގެ ވަސީލަތެއ  ފައިވަނީމިބައިގައި ބަލާ
ނޑު ހިފަހައ ޓައިފައިވާ އަޚުލާޤީ މިނ  މިކެޓަގަރީއަށ  މާރކ ސ  ދިނުމުގައި ބަލާފައިވަނީ ނޫސ ވެރިކަމުގެ ނޫސ ވެރިކަމުގެ މަސައ ކަތަށެވެ. ގަ

 ކާމިޔާބު  ކުރުމުގައި ވާސަލާތުމުހިމެނުމާއި،  ފޮޓޯ/ ކޯޓޭޝަނ / އިނ ޓަރވިއު ހުށަހެޅުމުގައިމިނ ވަރަށާއި، ހުށަހެޅުމުގެ ފެނ ވަރަށާއި، 
 އޮނ ލައިނ  /ޕ ރިނ ޓ  .މިނ ވަރަށެވެ ހިފަހައ ޓައިފައިވާ ހަމަތައ  ނޫސ ވެރިކަމުގެ ،މުއ ސަނދިކަމާއި މަޢުލޫމާތުގެމިނ ވަރަށާއި،  ހޯދިފައިވާ
 .އެވެ ޙަމ ދޫނ   މުހައ މަދު އަލ ފާޟިލ  ނޫހުނ  ހަވީރު ހޮވިފައިވަނީ ނޫސ ވެރިޔަކަށ  މޮޅު އެނ މެ ކެޓަގަރީނ 
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 ލައިފ ޓައިމ  އެޗީވ މަނ ޓ  އެވޯޑ  

ނޑި ގިނަ ދުވަހު ނޫސ ވެރިކަމަށ  އަގުހުރި ޚިދުމަތ  ކޮށ ދެއ ވާފައިވާ ބޭފުޅުނ ގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަނ  ކުރުމުގެ ގޮތުނ  މި އަހަރުގެ މެދުނުކެ
 އެވޯޑ  ދެއ ވާނެ ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުމުގައި މިބައިގައިފައެވެ. ތައާރަފ ކޮށ   އެޗީވ މެނ ޓ  ލައިފ ޓައިމ  ދާއިރާއިނ   މީޑިއާގެ ހަފ ލާގައިވަނީ 

ނޑި މީޑިއާއަ  ފައިވަނީ ބަލާ  އޭގެ  ކަނ ކަމާއި ތައާރަފ ކޮށ ދީފައިވާ އަލަށ  ދާއިރާއަށ  މީޑިއާގެށ  ޚިދުމަތ  ކޮށ ފައިވާ މުއ ދަތަށާއި، މެދުނުކެ
ނ ވަރުގައި ގައުމީ ފެނާކުރުމަށ  ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތަށާއި، މީހުނ  ބިބަދަލާއި، މިދާއިރާގެ  ހެޔޮ  އައިސ ފައިވާމިދާއިރާއަށ   ސަބަބުނ 

 ފެނ ވަރަށެވެ.  ޚިދުމަތުގެ ހާސިލ ވެފައިވާ ނަތީޖާގެ އިތުރުނ  

 އެވެ.  ހ. ނީލ ވިލާޑރ. މުޙައ މަދު ޒާހިރު ޙުސައިނ ،  މިއަހަރު ލައިފ ޓައިމ  އެޗީވ މަނ ޓ  އެވޯޑ  ހާސިލ ކޮށ ފައިވަނީ 
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 ރާތ  ބަހުސ  މުބަ  (2)
ނ ގެ ދުނިޔޭގެ ނޫސ ވެރިކަމުގެ މިނިވަނ ކަމުގެ ދުވަސ  ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުނ  މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުނ  އިނ ތިޒާމ ކޮށ ގެނ  ނޫސ ވެރި 

މެނޭ ބައިވެރިނ  ހި 8ޓީމަކަށ  ބަހާލައިގެނ  މުޅި ޖުމ ލަ  2މެދުގައި ވަނީ ބަހުސ އެއ  ބާއ ވާފައެވެ. މި ބަހުސ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނީ 
ބަހުސ ގައި ބައިވެރިވެޑައިގަނ ނެވި ބޭފުޅުނ ނަށ  މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާކައުނ ސިލުނ  ވަނީ ހަނދާނީ ލިޔުމެއ  ދެއ ވާފައެވެ. ބަހުސ ގެ  މިގޮތަށެވެ.

 ބައިވެރިނ ނަކީ:

 هللاއަބ ދު އަލ ފާޟިލ  ހަފ ސީ 1 -
 ޝަނޫނ   އަލ ފާޟިލ  މުޙައ މަދު 2 -
 ހުޝާމާ  އަލ ފާޟިލާ އާމިނަތު 3 -
 ޝާމިނ   އަލީ އަލ ފާޟިލ   4 -
 ޢަލީ  ސާއިލ  އަލ ފާޟިލ  އަޙުމަދު 5 -
 ޙަސަނ   އަލ ފާޟިލ  ޙުސައިނ  6 -
 ވަސީމ   އަލ ފާޟިލ  މޫސާ 7 -
 ނާޝިޙ   އަލ ފާޟިލ  އަޙުމަދު 8 -
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 ސ ކޫލ  ކުދިނ ގެ ހަރަކާތ ތައ   (3)
ޙަރަކާތެއ   2ނަށ  އަމާޒުކޮށ ގެނ  ވަނީ މި އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ނޫސ ވެރިކަމުގެ މިނިވަނ ކަމުގެ ދުވަސ  ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުނ  ސ ކޫލ ކުދިނ 
ސ ކޫލަކުނ  ޝައުޤުވެރިކަނ  ފާޅުކުރި  9ކުރިއަށ  ގެނ ގޮސ ފައެވެ. މި ދެ ހަރަކާތަކީ ނޫސ  ތައ ޔާރުކުރުމާއި ޚަބަރު ކިޔުމެވެ. ޖުމ ލަ 

ވަނަ ދުވަހު  25ގޮސ ފައިވަނީ މެއި ސ ކޫލަކުނ ނެވެ. މި ހަރަކާތ ތައ  ކުރިއަށ  ގެނ   7ނަމަވެސ  ޙަރަކާތ ތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 
 އަމީނިއ ޔާ ސ ކޫލ  ހޯލ ގައެވެ. 

 ބައިވެރިވެފައިވާ ސ ކޫލ ތަކަކީ:

 އަހ މަދިއ ޔާ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ސ ކޫލ   1

 އިމާދުއ ދީނ  ސ ކޫލ   2

 ޖަމާލުއ ދީނ  ސ ކޫލ   3

 ހިރިޔާ ސ ކޫލ   4

 ދަރުމަވަނ ތަ ސ ކޫލ   5

 މަދަރ ސަތުލ  ޢަރަބިއ ޔާ  6

 ކޫލ  އަމީނިއ ޔާ ސ  7

 ވަނަ ނޫސ  ތައ ޔާރުކުރުމުގެ މުބާރާތުނ  އެއ ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ޖަމާލުއ ދީނ  ސ ކޫލެވެ. ދެ ވަނަ އަމީނިއ ޔާ ސ ކޫލުނ  ހޯދާފައިވާ އިރު ތިނ  
ނީ އަމީނިއ ޔާ ހޯދާފައިވަނީ ހިރިޔާ ސ ކޫލުނ ނެވެ. ޚަބަރު ކިޔުމުގެ މުބާރާތުނ  އެއ ވަނަ ހިރިޔާސ ކޫލުނ  ހޯދާފައިވާއިރު ދެ ވަނަ ހޯދާފައިވަ

އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުނ  ސ ކޫލ ތަކަށ  ސ ކޫލުނ ނެވެ. އަދި ތިނ  ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ޖަމާލުއ ދީނ  ސ ކޫލުނ ނެވެ. ވަނަ ވަނަ އަށ  ހޮވުނު 
 ދެވުނެވެ.
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 ކަނ ތައ ތައ   މުހިނ މު  ކުރި  އަހަރު  ވަނަ  2015. 7
ނިވަނ ކަނ  ކަށަވަރުކޮށ  ދެމެހެއ ޓުމަށ ޓަކައި މީޑިއާގެ މި ގައި ދިވެހި ރާއ ޖޭގެ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭ 2015މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުނ  

މިޑީއާއަށ  އަމާޒުކޮށ  ހިނ ގާފައިވާ ތަފާތު ހަރަކާތ ތަކާއި މީޑިއާގައި މަސައ ކަތ ކުރާ ފަރާތ ތައ  އެކިއެކި  ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތ ތަކާއި
މީޑިއާތަކަށ  ދިމާވާ މައ ސަލަތަކާއި ޝަކުވާތައ  ހައ ލުކުރުމަށ   ކުގައި ބައިވެރިކޮށ ދިނުމާއިރ ތަ ދާއިރާތަކަށ  އަހުލުވެރިކުރުމަށ  ތަފާތު ސެމިނަ

 ތަކެވެ.ކޮށ ފައިވާ އެކި މަސައ ކަތ ތައ  ފާހަގަ ކޮށ ލެވެއެވެ. ތިރީގައިހިމަނާފައި މިވަނީ މީގެތެރެއިނ  ފާހަގަ ކޮށ ލެވޭ މުހިނ މު މަސައ ކަތ 

 ވޯރކ ޝޮޕ  ބޭއ ވި  ބެހޭގޮތުނ   އުޞޫލުތަކާއި  ކުރުމުގެ  ތައ ޔާރު  ޓ  ރިޕޯ  ގުޅޭ  ޙައ ޤުތަކާ  ކުޑަކުދިނ ގެ 
ޑިއާ މީޑިއާ އޭޖެނ ސީތަކުގައި މަސައ ކަތ  ކުރައ ވާ އެޑިޓަރުނ ނާއި ރިޕޯޓަރުނ ނަށ  އަމާޒުކޮށ ގެނ ، ޔުނިސެފ ގެ އެހީއާއެކު މޯލ ޑިވ ސ  މީ

އަށ   12ނ   9ބެހޭގޮތުނ  އޯގަސ ޓ   އުޞޫލުތަކާ ކުރުމުގެ  ރިޕޯޓ  ތައ ޔާރުގުޅޭ  ގެނ ، ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާ ކައުނ ސިލުނ  އިނ ތިޒާމު ކޮށ  
  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނެވެ. ވޯކ ޝޮޕެއ  

ދަނ ފަޅިއަށެވެ. މިގޮތުނ  މެނ ދުރުފަހުގެ ދަނ ފަޅިތައ   2ބަޔަކަށ  ބަހާލައިގެނ   3 ގެނ ގޮސ ފައިވަނީ މި ވޯކ ޝޮޕ  ކުރިއަށ 
ސައ ކަތ  ކުރައ ވާ ބޭފުޅުނ ނަށެވެ. އަދި ހެދުނުގެ ގަޑިތައ  ހާއ ސަކުރެވިފައިވަނީ މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ ހާއ ސަކުރެވިފައިވަނީ މީޑިއާ ގައި މަ

މެމ ބަރުނ ، ސެކ ރެޓޭރިއެޓ  ސ ޓާފުނ ނާއި އަދި މޯލ ޑިވ ސ  ބ ރޯޑ  ކާސ ޓިނ ގ ކޮމިޝަނ  އަދި އިނ ފޮމޭޝަނ  ކޮމިޝަނާރގެ އޮފީހުގެ 
 .ބޭފުޅެކެވެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭރުގެ  ދެއ ވާފައިވަނީކިޔަވައި  ވޯރކ ޝޮޕ ގައި ސެކ ރެޓޭރިއެޓަށެވެ. މި

 އެވެ. ގައި މޫކައި ހޮޓެލ ގަ 20:45 ވާ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ  2015ސ ޓ  އޯގަ 12 ބޭއ ވުނީ  މި ވޯކ ޝޮޕ  ނިނ މުމުގެ ރަސ މިއ ޔާތު
 މިރަސ މިއ ޔާތުގައިވަނީ ވޯކ ޝޮޕ ގެ ބައިވެރިނ ނަށ  ހަނދާނީ ލިޔުނ  ހަވާލުކޮށ ފައެވެ. 
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 ދަތުރުތައ   -ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ޑ ވޮކެސީ އެ

 ކ.ހިނ މަފުށި 
ބެހޭ ގޮތުނ  މަޢުލޫމާތު  ތަކާއި ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމުގެ އުސޫލު ނިސެފ ގެ އެހީގައި ކުޑަކުދިނ ނާ ޔު

ހާމަކޮށ ދިނުމުގެ ގޮތުނ  މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނ ތަކެއ   ފޯރުކޮށ ދިނުނ  އަދި މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ ދައުރާއި މަސައ ކަތ ތައ 
 އަށ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔައެވެ.   22އަދި  21އޮގަސ ޓ   2015ގައި  .ހިނ މަފުށީގައިކމޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުނ  

ހިއ މަފުށީ ސ ކޫލ ގެ ވެރިނ ނާއި، މުވައ ޒަފުނ ނާއި، ދަރިވަރުނ ނާއި އަދި ބެލެނިވެރިނ ނަށ  ކުޑަކުދިނ ނާއި ގުޅޭ ހަބަރާއި މި ޕ ރޮގ ރާމ ގައި 
ކީ ކޮބައި އަދި ޗައިލ ޑ  ރައިޓ ސ  އަ އި ގުޅޭގޮތުނ  މައުލޫމާތުދެވިފައިވެއެވެ. މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ގެނ ގުޅެނ  ޖެހޭ ހަމަތަކާތި އުސޫލުތަކާ

 މީޑިއާ ބެލެނިވެރިނ ނަށ   އަދި  ދަރިވަރުނ ނާއި  ،މުވައ ޒަފުނ ނާއި ،ވެރިނ ނާއި  ސ ކޫލ ގެ  ހިއ މަފުށީ އަނ ގައި ދެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުނ  ކަނ 
 މަޢުލޫމާތު  ގޮތ ތަކުގެ ހުށަހަޅާނެ ޝަކުވާ ކައުނ ސިލަށ  މީޑިއާ ،ދިނުމާއި  މައުލޫމާތު ގުޅުނ ހުރި މީޑިއާއާއި ތައާރަފ ކޮށ ދީ ކައުނ ސިލ 
 ސ ކޫލ ގައި  ހިއ މަފުށީ ދިނުމުގެ އިތުރަށ  މައުލޫމާތު ގުޅޭގޮތުނ   އިކަމާއިކޮބައި ހަބަރަކީ އަދި ހުށަހަޅައިދެވުނެވެ.  ޕ ރެޒެނ ޓޭޝަނ  ދިނުމާއި
 ހިއ ސާކޮށ  މަޝ ވަރާކުރެވުނެވެ.  މައުލޫމާތު ގުޅޭގޮތުނ   އުފެއ ދުމާ ކުލަބު މީޑިއާ

 ވެސ  ވަނީ ސެޝަނ އެއ  ކުރިއަށ  ގެނ ގޮސ ފައެވެ. މުވައ ޒަފުނ ނަށ   ކައުނ ސިލުގެ  ނ ސިލަރުނ ނަށާއިކައު ކައުނ ސިލުގެ  ހިއ މަފުށީމިދަތުރުގައި 
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 ހދ. ކުޅުދުއ ފުށި 
ބެހޭ ގޮތުނ  މަޢުލޫމާތު  ތަކާއި ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމުގެ އުސޫލު ފ ގެ އެހީގައި ކުޑަކުދިނ ނާ ޔުނިސެ

ނ  އަދި މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ ދައުރާއި މަސައ ކަތ ތައ  ހާމަކޮށ ދިނުމުގެ ގޮތުނ  މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނ ތަކެއ  ފޯރުކޮށ ދިނު 
 .  އަށ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔައެވެ 13 ނ  11 ސެޕ ޓެމ ބަރ 2015މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުނ  ހދ. ކުޅުދުއ ފުށީ ގައި 

ފުށީ ޖާލާލުއ ދީނ  ސ ކޫލާއި އަފީފުއ ދީނ  ސ ކޫލ ގެ ދަރިވަރުނ ނާއި ބެލެނިވެރިނ ނަށ  މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ. މި މި ސެޝަނ ތަކުގައި ކުޅުއ ދުއ 
 41ދަރިވަރުނ ނާއި  21ބެލެނިވެރިނ  ބައިވެރިވިއެވެ. އަފީފުއ ދީނ  ސ ކޫލުނ   84ދަރިވަރުނ ނާއި  110ގޮތުނ  ޖަލާލުއ ދީނ  ސ ކޫލުނ  

. އަދި ހދ އަތޮޅު ކައުނ ސިލާއި ކުޅުދުއ ފުށީ ރަށު ކައުނ ސިލ  އަދި މީގެ އިތުރުނ  ސިވިލ  ސާރވިސ  ބެލެނިވެރިނ  ބައިވެރިވިއެވެ
މުވައ ޒަފުނ ނަށ ވެސ  މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނ ތަކެއ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނެވެ. ހދ. އަތޮޅު ކައުނ ސިލާއި ސިވިލ  ސާރވިސ  

 ބޭފުޅުނ  މި ސެޝަނ ތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.  10ފުށީ ރަށު ކައުނ ސިލުނ  ބޭފުޅުނ  އަދި ކުޅުދުއ  28މުވައ ޒަފުނ ގެ ޖުމ ލަ  

އި  މީގެ އިތުރުނ  ކުޅުދުއ ފުށީ އޮނ ލައިނ  އާއި ވެސ  މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުނ  ބައ ދަލުކޮށ  ނޫސ ވެރިކަމަށ  ހުރި ގޮނ ޖެހުނ ތަކާ
 މަޝ ވަރާކޮށ  ވާހަކަދެކެވުނެވެ.  ކުޅުދުއ ފުށީ އޮނ ލައިނަށ  ދިމާވާ ދަތިތަކާމެދު 
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 ލ.އަތޮޅު 
ނާއި ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުނ  މަޢުލޫމާތު ޔުނިސެފ ގެ އެހީގައި ކުޑަކުދިނ 

ހާމަކޮށ ދިނުމުގެ ގޮތުނ  މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނ ތަކެއ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ  އަދި މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ ދައުރާއި މަސައ ކަތ ތައ  
 ގެނ ދެވުނެވެ.އަށ  ކުރިއަށ   9ނ   8 އޮކ ޓޯބަރ 2015މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުނ  ލ.ގަމާއި ފޮނަދޫ ގައި 

ލީމީ މަރުކަޒުނ  . މި ގޮތުނ  ތަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެމި ސެޝަނ ތަކުގައި ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުނ ނާއި ބެލެނިވެރިނ ނަށ  މަޢު
ބެލެނިވެރިނ   23ދަރިވަރުނ ނާއި  126ބެލެނިވެރިނ  ބައިވެރިވިއެވެ. ހަމަދު ޚަލީފާ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ސ ކޫލުނ   39ދަރިވަރުނ ނާއި  124

ރުނ  ސިވިލ  ސާރވިސ  ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި ލ. އަތޮޅު ކައުނ ސިލާއި ގަމު ކައުނ ސިލ ، ފޮނަދޫ ރަށު ކައުނ ސިލ  އަދި މީގެ އިތު
 މުވައ ޒަފުނ ނަށ ވެސ  މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނ ތަކެއ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނެވެ. ލ.އަތޮޅު ކައުނ ސިލާއި ފޮނަދޫ ރަށު ކައުނ ސިލ  އަދި 

 ވެ ވަޑައިގަތެވެ. ބޭފުޅުނ  މި ސެޝަނ ތަކުގައި ބައިވެރި  39ބޭފުޅުނ  އަދި ގަމު ކައުނ ސިލުނ   21ސިވިލ  ސާރވިސ  މުވައ ޒަފުނ ގެ ޖުމ ލަ 
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 ގދ. އަތޮޅު 
 މަޢުލޫމާތު  ގޮތުނ  ބެހޭ ޙައ ޤުތަކާ  ކުޑަކުދިނ ގެ  އުސޫލުތަކާއި ކުރުމުގެ ހާމަ މަޢުލޫމާތު ޚަބަރާއި ގުޅޭ  ކުޑަކުދިނ ނާއި  އެހީގައި ޔުނިސެފ ގެ 

 މަޑަވެލި ގދ. ކައުނ ސިލުނ  މީޑިއާ ގޮތުނ  ގެހާމަކޮށ ދިނުމު މަސައ ކަތ ތައ  ދައުރާއި ކައުނ ސިލުގެ މީޑިއާ މޯލ ޑިވ ސ  އަދި ފޯރުކޮށ ދިނުނ 
 އަށެވެ. 31 ނ  29 އޮކ ޓޫބަރދަތުރުކޮށ ފައިވަނީ  ތިނަދޫއަށ  އަދި

 ސިވިލ ސާރވިސ   އަދި ކައުނ ސިލަރުނ  ،ބެލެނިވެރިނ  ސ ކޫލާއި މަޑަވެލި ސެޝަނ ތަކުގައި ގެނ ދެވުނު ކުރިއަށ  ދަތުރުގައި މި
 ދަރިވަރުނ   28 ސ ކޫލުނ   މަޑަވެލި. ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ ބޭފުޅުނ  13 ސެޝަނ ގައި މި. ދެވުނެވެ މަޢުލޫމާތު  މުވައ ޒަފުނ ނަށ  

 ޓީޗަރުނ ނަށ ވެސ   ބެލެނިވެރިނ ނާއި ސ ކޫލ ގެ މަޑަވެލި  އަދި . ދެވިފައެވެ މައުލޫމާތު ވަނީ އެދަރިވަރުނ ނަށ  ސެޝަނ ގައި އެވެ. މިބައިވެރިވި
  .ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ  ބޭފުޅުނ  85 ގައިސެޝަނ   މި. ގެނ ދެވުނެވެ ކުރިއަށ  ސެޝަނެއ 

 80 މަރުކަޒުނ  ތަޢުލީމީ އަތޮޅު. ގދ. ބައިވެރިވިއެވެ ބެލެނިވެރިނ  69 ޖުމ ލަ މުޅި ސ ކޫލުނ  ތިނަދޫ ސ ކޫލާއި  އަބޫބަކުރު ،އިތުރުނ  މީގެ
 .ދެވުނެވެ މަޢުލޫމާތު  ބޭފުޅުނ ނަށ  13 ކައުނ ސިލުނ  ރަށު ތިނަދޫ އަދި. ބައިވެރިވިއެވެ ދަރިވަރުނ 
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 އަތޮޅު އަދި ގއ. އަތޮޅު  ދ.
ބެހޭ ގޮތުނ  މަޢުލޫމާތު  ތަކާއި ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމުގެ އުސޫލު ނިސެފ ގެ އެހީގައި ކުޑަކުދިނ ނާ ޔު

އަށ  ގއ.  12ނ   10ށ ދިނުމުގެ ގޮތުނ  ޑިސެމ ބަރ ފޯރުކޮށ ދިނުނ  އަދި މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ ދައުރާއި މަސައ ކަތ ތައ  ހާމަކޮ 
 ދަތުރު ކުރެވުނެވެ.  ވިލިގިނލި، ކޮލަމާފުށި އަދި ދ.ކުޑަހުވަދޫއަށ  

 
މި ދަތުރުގައި ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނު ސެޝަނ ތަކުގައި ވިލިގިނލި ސ ކޫލ ގެ ބެލެނިވެރިނ ، ގއ.އަތޮޅު ކައުނ ސިލ ގެ މެމ ބަރުނ  އަދި 

ބޭފުޅުނ   36މ ބަރުނ ނާއި ސިވިލ ސާރވިސ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ  މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ. މި ސެޝަނ ތަކުގައި ޖުމ ލަ ވިލިގިނލި ކައުނ ސިލ  މެ
ބޭފުޅުނ  މި ސެޝަނ ތަކުގަ  09ކޮލަމާފުށި ކައުނ ސިލުނ   ނާ ބެލެނިވެރިނ  14ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ކޮލަމާފުށި ސ ކޫލުނ  

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.  
 

 ފުޅުނ   ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ބޭ  11ކައުނ ސިލުނ  މުޅި ޖުމ ލަ  ދ.އަތޮޅު، މީގެ އިތުރުނ 
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 ގެއ ލުނ ތައ   ލިބޭ ނޫސ ވެރިނ ނަށ   ހާލަތ ތަކުގައި  އެހެނިހެނ ވެސ   އެއ ވުނ ތަކާއި  މުޒާހަރާތަކާއި 
 ކުރެވުނު މަސައ ކަތ ތައ   ކުޑަކުރުމަށ  

 މީޑިއާ  މޯލ ޑިވ ސ  ކުރުމަށ  ދިރާސާ ބަލައި ހުރަސ ތައ  ގެއ ލުމާއި ކުރިމަތިވާ ސ ވެރިނ ނަށ ނޫ ތަކުގައި މުޒާހަރާ  މާލޭގައި ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔަ 
 ވަނީ  ނޫސ ވެރިނ ނާ  ގިނަ  ލިބުނުކަމަށ ބުނާ އަނިޔާ  މުޒާހަރާތަކުގައި ސިލ ސިލާ ހިގަމުނ ދާ ،ކޮމެޓީނ  ވަގުތީ  ނެގި  ކައުނ ސިލުނ 
 ވަނީ  ނޫސ ވެރިނ ނާ 5 ޖުމ ލަ ހިމެނޭގޮތަށ   ނޫސ ވެރިނ  ގެ ވީޓީވީ އަދި އޮނ ލައިނ  ވަގުތު ،ވީޓީ ރާއ ޖެ  މިގޮތުނ . ށ ފައެވެބައ ދަލުކޮ 

 ވެނ  ކުރެ ކުޑަކުރުމަށ   ގެއ ލުނ ތައ  ލިބޭ ނޫސ ވެރިނ ނަށ   ހާލަތ ތަކުގައި އެހެނިހެނ ވެސ  އެއ ވުނ ތަކާއި މުޒާހަރާތަކާއި އަދި . ބައ ދަލުކޮށ ފައެވެ
 މިމަޝ ވަރާތައ ކުރިއަށ   މަޝ ވަރާކޮށ ފައެވެ. ވަނީ  ފުލުހުނ ނާވެސ  ކައުނ ސިލުނ  އާމީޑި މޯލ ޑިވ ސ  ގުޅޭގޮތުނ  ކަނ ކަމާ ހުރި

 ކަނ ބޮޑޮވުނ ތައ  ނޫސ ވެރިނ ގެ  ބައ ދަލުވުމުގައި މި . ގައެވެ ބިލ ޑިނ ގ އިސ ކަނ ދަރު ދުވަހު ވަނަ 2015 މާރޗ  01 ގެނ ގޮސ ފައިވަނީ 
 .ހުށަހެޅުއ ވިއެވެ  ސިލުނ ކައުނ  މީޑިއާ މޯލ ޑިވ ސ  ފުލުހުނ ނަށ  ރުމަށ  ހައ ލުކު
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 ކުރެވުނު އެހެނިހެނ  މަސައ ކަތ ތައ  
މީޑިއާ ކައުނ ސިލާއި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ގުޅިގެނ  ސ ކޮލަރޝިޕ  ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރެވުނެވެ. މި މޯލ ޑިވ ސ  

މުގެ ގޮތުނ  ކަމާގުޅޭ އެމ އޯޔޫ އެއ ގައި ދެފަރާތުނ  ސޮއި ކުރުމުގެ ޑިޕ ލޮމާ ކޯހުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލު 2ގޮތުނ  ނޫސ ވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިނ  
ރު މަސައ ކަތ  ކުރެވުނު ނަމަވެސ  އެ ކޯހަށ  އެކަށީގެނ ވާ ވަރަށ  ދަރިވަރުނ  ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ، ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީނ  ވަނީ މިއަހަ 

 ކޯސ  ކުރިއަށ  ނުގެނ ދާގޮތަށ  ނިނ މާފައެވެ. 
  

ލ ތަކަށ  މީޑިއާ ކ ލަބ ތައ  ތައާރަފ ކުރުމާއި ހިނ ގުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުމުގެ މަޤ ސަދުގައި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  މީގެ އިތުރުނ  ސ ކޫ
އެޑިޔުކޭޝަނ ގެ އެކ ޓިވިޓީ ކަލަނ ޑަރުގައި މީޑިއާ ކ ލަބ ތައ  ތައާރަފުކުރުނ  ހިމެނުމާ ބެހޭގޮތުނ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  އެޑިޔުކޭޝަނާއި 

މާބެހޭ އެނ މެހާ ލިޔެކިޔުނ ތައ  އެޑިޔުކޭޝަނ  މިނިސ ޓ ރީއަށ  ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. މީގެ އިތުރުނ  މީޑިއާ ކ ލަބ ތައ  ހިނ ގާނެ މަޝ ވަރާކޮށ  ކަ
ނޑައެޅުމުގެ ގޮތުނ  ކޮނ ސެޕ ޓ  ކަރުދާހެއ ވެސ  ވަނީ ތައ ޔާރުކުރެވިފައެވެ.   ގޮތުގެ އުސޫލެއ  ކަ

 
 19ޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހޯމ  އެފެއަރޒ އާ މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުނ  ރަޖިސ ޓަރީ ނުކުރާ މީޑިއާތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  މަ 

)ބުރާސ ފަތި( ގައި ވަނީ މަޝ ވަރާ ބައ ދަލުވުމެއ  ބާއ ވާފައެވެ. މި ބައ ދަލުވުމުގައި ހޯމ  މިނިސ ޓ ރީގެ އިސ ބޭފުޅުނ ނާއި  2015ނޮވެމ ބަރ 
 ރިވެވަޑައިގަތެވެ. މީޑިއާ ކައުނ ސިލ ގެ މެމ ބަރުނ  ބައިވެ
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 :ދަތުރުތައ   ގެ ކައުނ ސިލު . 8

ވޯރކ ޝޮޕ  އޮނ  ޕަބ ލިކ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ފޮރ އެގ ޒެކެޓިވ  ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ ސ  އޮފ  
 މޯލ ޑިވ ސ  

 
އަށ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނު  2015އޭޕ ރިލ   27އިނ   2015އޭޕ ރިލ   20މިއީ ސިވިލ  ސާވިސ  ކޮމިޝަނާއި ޗައިނާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެނ  

ހިނ ގާ ގޮތުގެ ތަޖުރިބާ މައުލޫމާތު ހިއ ސާކުރުމާއި، އިޤ ތިސާދާއި ވިޔަފާރި  ނ މިދަތުރުގެ މަޤ ސަދަކީ ޗައިނާ ސަރުކާރު ވޯރކ ޝޮޕެކެވެ. 
ޓ  ކުރުމާއި ޗައިނާގެ ދާއިރާތައ  ފަދަ ދާއިރާތަކުނ  ޗައިނާއާއި ކުރިއަރަމުނ  އަނ ނަ އެހެނިހެނ  ޤައުމުތަކާއި އޮނ ނަ ގުޅުނ  ޕ ރޮމޯ

މިދަތުރުގައި އެކި އެކި އޮފީސ ތަކުނ  ސިވިލ  ސަރވިސ  މުވައ ޒިފުނ ގެ ޖުމ ލަ ގެ މައުލޫމާތު ހިއ ސާކުރުމެވެ. އިޤ ތިޞާދާއި ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ތަކު 
 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ ތީ މުވައ ޒިފުނ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ ފަރާތުނ  މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަ 29

 އަލ ފާޟިލ  އަބޫބަކުރު އާދިލ  މޫސާއެވެ. 
 

ބަލާއިރު ޗައިނާ އިޤ ތިސާދާއި ސަޤާފަތ  އަދި އިޖ ތިމާޢީ ހާލަތާއި، ޗައިނާ ކުރިއަރާފައިވާ  ހާޞިލ ވި ކަނ ތައ ތަކާއި ނަތީޖާއަށ މިދަތުރުގައި 
ނޑު އުފެދިފައިވާ ގޮތާއި ސަރުކާރު ހިނ ގުމުގެ ރޮނގުނ  ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތުތައ  ލިބުމާއި، ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އޮނިގަ

އަދި އެކަނ ތައ  ދިރާސާކޮށ  ރާއ ޖޭގެ ކުރިއެރުމަށ  އެކަނ ތައ ތަކުނ  ކުރެވެނ ހުރި ކަނ ތައ ތައ  ބަލައި  އެރުނ ތަކުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާކުރި
 ހިމެނެއެވެ. އެކަނ ކަނ ކުރުމަށ  ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި މަޝ ވަރާކުރުރުނ  

 

 ނޫސ ވެރިނ  ޗައިނާއަށ  ކުރެއ ވި ތަޖުރިބާ ދަތުރު 
 

ޗައިނީޒ  އެމ ބަސީ ގުޅިގެނ  އިނ ތިޒާމ ކުރި ދަތުރެއ ގައި ބައެއ  ނޫސ ވެރިނ  ޗައިނާއަށ  ރާއ ޖޭގައި ހުނ ނަ މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލާއި 
އިނާ އާއި ރާއ ޖެ އާއި އޮނ ނަ ގުޅުނ  ބަދަހި ކުރުމާއި ޗައިނާގެ ތަރައ ޤީގެ މި ދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ ޗަ ރެއ ވިއެވެ. ޗައިނާ އަށ  ކުރިޒިޔާރަތ ކު 

 އެކި މަސައ ކަތ ތަކާއި ސަގާފަތ  ރާއ ޖޭގެ ނޫސ ވެރިނ ނަށ  ދައ ކާލުމާއި ޗައިނާއަށ  ދިވެހި ނޫސ ވެރިނ  އަހުލުވެރި ކުރުވުމެވެ.
 

އެމ  ވީ މީޑިއާ ގ ރޫޕ ، ދިޓީވީ، ރާއ ޖެ ޓީވީ، ސީ އެނ  އެމ ،ޕީ އެސ  ، މި ޓީމުގައި ބައިވެރިވުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ސަނ  މީޑިއާ ގ ރޫޕ 
ނ ވެސ  މި ދަތުރުގައި މީޑިއާއަކުނ ނެވެ. ހަވީރު އޮނ ލައިނ  ފިޔަވައި އެހެނ  ހުރިހާ މީޑިއާ އަކު 7އެކު ޖުމ ލަ  އަދި ހަވީރު އޮނ ލައިނ  އާ

ޓ ގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ފައިވަނީ މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލ ގެ މީގެ އިތުރުނ  ދަތުރުގެ އިސ  ޑެލިގޭ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.
 މެމ ބަރ އަލ ފާޟިލ  ޢަބ ދުލ  ލަތީފ  އަހުމަދެވެ. 

 
 ކައުނ ސިލުނ  ދަނީ މަސައ ކަތ  ކުރަމުނ ނެވެ. ދިނުމަށ  ހި މީޑިއާ އަށ  ހޯދައި ވެސ  މިފަދަ ފުރުސަތުތައ  ދިވެއިމުސ ތަޤ ބަލ ގަ



 މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލ   އަހަރީ ރިޕޯޓ   2015
 

 ސަފ ޙާ 30 

 

 ގެ މުވައ ޒަފުނ  ބައިވެރިވި ޓ ރެއިނިނ ގ ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ކައުނ ސިލު . 9
 ސަރވިސ   ސިވިލ  މަޤ ޞަދުގައި  ހެދުމުގެ  ބަޔަކަށ   އަހުލުވެރި ޤާބިލު، މަސައ ކަތައ  މަސައ ކަތ  ކުރާ މުވައ ޒަފުނ ނަކީ ކައުނ ސިލުގައި 

 ބައިވެރިކުރުމުގެ  މުވައ ޒަފުނ  އި އެހެނިހެނ  ޕ ރޮގުރާމ ތަކުގައިޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގައާ ޓ ރެއިނިނ ގ ބައެއ  ހިނ ގެވި  އިނ ސ ޓިޓިއުޓުނ   ޓ ރެއިނިނ ގ
 ކުރެވި ތަމ ރީނ  ހޯދާފައިވެއެވެ. ބައިވެރި ޓ ރެއިނިނ ގ އެއ ގައި 5 ތަފާތު މުވައ ޒަފުނ  ބައެއ  ކައުނ ސިލުގެ  ލިބުމުނ   ފުރުޞަތު

 ބައިވެރިނ   ކޯސ  ހިނ ގި ފަރާތ   ކޯހުގެ ނަނ   ތާރީޚ   #

 ޓ ރޭނިނ ގ ސެޕ   2015ޖެނުއަރީ  18 1
މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  

 ފިނޭނ ސ  

  ުއަލ ފާޟިލާ ޝާދިޔާ އަޙުމަދ 

  ީއަލ ފާޟިލާ އާރިފާ އަލ 

 ޓ ރޭނިނ ގ މެނ ޓަރ އިނ ޑަކ ޝަނ  2015އޭޕ ރީލ   12 2

ސިވިލ  ސާވިސ  

ޓ ރެއިނިނ ގ 

 އިނ ސ ޓިޓިއުޓ  

  ުއަލ ފާޟިލާ ޝާދިޔާ އަޙުމަދ 

   އަލ ފާޟިލ  އަބޫބަކުރު އާދިލ

 މޫސާ

3 

 2015ލ  އޭޕ ރީ 18

އޭޕ ރީލ    27އިނ  

 އަށ   2015

 ޗައިނާ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ   ޕަބ ލިކ  އޮނ  ވޯކ ޝޮޕ 
  އާދިލ  އަބޫބަކުރު އަލ ފާޟިލ 

 މޫސާ

4 

 2015އޯގަސ ޓ   09

އޯގަސ ޓ   12އިނ  

 އަށ   2015

 ރިޕޯޓ  ގުޅޭ ހައ ޤުތަކާ  ކުޑަކުދިނ ގެ

 ވޯކ ޝޮޕެއ   ބެހޭ އުސޫލުތަކާ އ ޔާރުކުރުމުގެތަ

އި ޔުނިސެފ އާ

މީޑިއާ ކައުނ ސިލ  

 ގުޅިގެނ  

   އަލ ފާޟިލ  އަބޫބަކުރު އާދިލ

 މޫސާ

 ުއަލ ފާޟިލ  ޝަފާއަތު ޙަބީބ 

   އަލ ފާޟިލ  އަޙުމަދު ޖައިލަމ 

  ުއަލ ފާޟިލާ ނުހާ މުޙައ މަދ 

  ާއަލ ފާޟިލާ އާމިނަތު އަޒ ލިފ 

  ުއަލ ފާޟިލާ ޝާދިޔާ އަޙުމަދ 

  ީއަލ ފާޟިލާ ފާތިމަތު ފަހުމ 

  ާއަލ ފާޟިލާ ފާތިމަތު ހަފ ނ 

5 

 2015އޯގަސ ޓ   23

އޯގަސ ޓ   24އިނ  

 އަށ   2015

 2.0 ވިއުގަ ސީއެސ 

ސިވިލ  ސާވިސ  

ޓ ރެއިނިނ ގ 

 އިނ ސ ޓިޓިއުޓ  

 ުއަލ ފާޟިލ  ޝަފާއަތު ޙަބީބ 

  ުއަލ ފާޟިލާ ޝާދިޔާ އަޙުމަދ 

  



 މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލ   އަހަރީ ރިޕޯޓ   2015
 

 ސަފ ޙާ 31 

 

 ކައުނ ސިލަށ  ހުށަހެޅުނު މައ ސަލަތައ  . 10
ބެހޭ ގޮތުނ  އުފެދޭ ޝަކުވާތައ   އި މީޑިއާއިނ  ލިބޭ މަޢުލޫމާތާ ކާއި އިވޭ އަޑުތަކާމީޑިއާއިނ  ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއ ޗާއި ފެނ ނަ މަނ ޒަރުތަ

 ކައުނ ސިލަށ  ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮނ މެ މީހަކަށ  އަދި ކޮނ މެ ފަރާތަކަށ މެ ލިބިގެނ ވެއެވެ. ޝަކުވާތައ  ބެލުމުގައި ކައުނ ސިލުނ  
ނޑައަޅާފައިވާ އު ރިއާޔަތ  ކުރާނީ މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ ޤާނޫ ލުތަކާއި ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚ ލާޤީ ޞޫނާއި ޤަވާއިދުގައި ކަ

ނޑަށެވެ.  މިނ ގަ

މީޑީއާގައި ޝާއިޢު ކޮށ ފައިވާ ލިޔުނ ތަކާއި  ހިމެނެނީ މައ ސަލައެއ  ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 05ވަނަ އަހަރު ކައުނ ސިލަށ   2015
 ކެވެ. ޅޭ މައ ސަލަތަ ގު

އަހަރު ފެށުނު އިރު ވަކި ގޮތެއ  ނުނިމި އޮތީ  2015ވަނަ އަހަރު މީޑިއާ ކައުނ ސިލަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ   2014
  އެނ މެ މައ ސަލައެކެވެ. 

 ވަނަ އަހަރު ކައުނ ސިލަށ  ހުށަހެޅި މައ ސަލަތައ   2015
 މައ ސަލަ ރައ ދުވާ ފަރާތ    މައ ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތ   ނަނ ބަރު 

2015-C.Case/01  ާމިއަދު ނޫސ    ޙައ ވާ ނަޝ ފ 
2015-C.Case/02  ީވަގުތު އޮނ ލައިނ    ނަސ ރިއ ޔާ ޒަކ 
2015-C.Case/03  ާއަވަސ   ނައިފަރު ކައުނ ސިލ  އިދާރ 
2015-C.Case/04  ުއައ ޑޫލައިވ .ކޮމ    އަޙ މަދު ވަޙީދ 
2015-C.Case/05  ުހަވީރު   އަލިއ ޔާ ޝައ ފާއ 
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 ރު ކައުނ ސިލުނ  ނިނ މި މައ ސަލަތަކާއި އެމައ ސަލަތައ  ނިނ މާފައިވާ ގޮތ :ވަނަ އަހަ  2015
 01ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ  2014މައ ސަލަ ނިނ މަވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި  04ވަނަ އަހަރު ކައުނ ސިލުނ  ވަނީ ޖުމ ލަ  2015

 . މައ ސަލަވަނީ ނިނ މާފައެވެ 04ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި މައ ސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ   2015މައ ސަލައާއި 

 

 ވަނަ އަހަރު ނިނ މި މައ ސަލަތައ : 2015ވަނަ އަހަރުގެ މައ ސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ   2015

 C.Case/01-2015މައ ސަލަ 

 ނަޝ ފާ  ޙައ ވާ އަލ ފާޟިލާ ހުށަހެޅި ފަރާތ : 

 ނޫސ  މިއަދު މައ ސަލަ ރައ ދުވާ ފަރާތ :

 2013ޗ  މާރި  01ހުށަހެޅި ތާޜީޚ : 

 .މައ ސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ފޮޓޯއެއ  މިއަދު ނޫހުގައި ޝާއިއުކުރުނ ގެ ޚުލާސާ: މައ ސަލައި 

މި މައ ަސލައިގެ އަސާސަކީ މިއަދު ނޫސ  ވެބ ސައިޓ ގައި ޝާއިއު ކުރެވުނު އާޓިކަލ އެއ ގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި   މައ ސަލަ ނިނ މިގޮތ :
އަދި ފަހުނ  ހައ ވާ ނަޝ ފާއަށ  ގުޅައިގެނ  ، ޑ  ކޮޕީއެއ  ލިބިފައި ނުވާތީއާޓިކަލ ގެ ހާފަރާތުގެ ފޮޓޯއެއ  ބޭނުނ ކުރުނ  ކަމަށ  ވާއިރު، މިއާ

މެދުވެރިކޮށ   ނ  ކޮމިޓީއަށ  ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަދި ދެފަރާތެއ ގެ ދެމެދުގައި ސޯޝަލ  މީޑިއާކަމިކަނ  ބެލި ބެލުމުނ  މިހާރު ފޮޓޯ ނަގާފައިވާ
ނޫނ ކަނ  ކޮމިޓީނ  ފާހަގަ  ލުމަކީ މީޑިއާ ކައުނ ސިލ ގެ އިޚ ތިސާސ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއ ގުޅޭ މައ ސަލައެއ  ބެ ކުރާ މުއާމަލާތަކާ

 ތެރޭގައި  އިޚ ތިސާސ   ކައުނ ސިލުގެ މީޑިއާ މޯލ ޑިވ ސ   ބަލާއިރު  ލިޔެކިޔުނ ތަކަށ   ހުށަހަޅާފައިވާ  މިމައ ސަލައިގައިކޮށ ފައިވެއެވެ. އެހެނ ކަމުނ  
 ނުފެނ ނަކަމަށ   ކޮމިޓީއަށ   ގެނ ދިޔުމަށ  ކުރިއަށ  މިމައ ސަލަ އިތުރަށ  ،ނުފެނ ނާތީ އޮތ ކަމަށ   ހާރުމި މިމައ ސަލައިގައި ހިމެނޭކަމެއ 
 އަނ ގާފައިވެއެވެ.  ފަރާތަށ  ހުށަހެޅި މައ ސަލަ ގޮތ   ނިނ މި މައ ސަލަ ނިނ މައި،

 C.Case/02-2015މައ ސަލަ 

 ޒަކީ  ނަސ ރިއ ޔާ އަލ ފާޟިލާ ހުށަހެޅި ފަރާތ : 

 އޮނ ލައިނ   ވަގުތު ވާ ފަރާތ :މައ ސަލަ ރައ ދު 

 2015މެއި  22ހުށަހެޅި ތާޜީޚ : 

ވަގުތު އޮނ ލައިނ  ނޫހުގައި ޝާއިއުކޮށ ފައިވާ "ދެކުދިނ ނަށ  އަނިޔާ ކުރި ކަމަށ  ބުނާ މައ ސަލަދަނީ ބަލަމުނ " މައ ސަލައިގެ ޚުލާސާ: 
 .ށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަބުނެ ހު  ހަކަތަކެއ  ގެނެސ ދީފައިވާކަމަށ  މިޚަބަރުގައި ހަޤީގަތެއ  ނެތ  ވާ
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 އެކަށީގެނ ވާ މައ ސަލައަށ  އުފެދިފައިވާ މަޝ ވަރާކޮށ  ދެމެދުގައި ދެފަރާތުގެ ފުރަތަމަ އެނ މެ މައ ސަލަތަކުގައި މިފަދަ  މައ ސަލަ ނިނ މިގޮތ :
 ދައ ކައިގެނ   ވާހަކަ ކޮށ ފައިވާތީބަޔާނ   ގައި ( ހ) މާއ ދާގެ ވަނަ  25 ޤާނޫނުގެ ކައުނ ސިލުގެ މީޑިއާ މަސައ ކަތ ކުރުމަށ   ހޯދުމަށ  ހައ ލެއ 

 ޞުލ ހަވެރިކަމާއެކު  އަދި. ދަނ ނަވާފައިވެއެވެ ސިޓީއަކުނ  ފަރާތަށ  ރައ ދުވާ  ފަރާތަށާއި ހުށަހެޅި މައ ސަލަ ހޯދުމަށ  ހައ ލެއ  ޞުލ ހަވެރި
 މި ދެފަރާތަށ  ސިޓީ ފޮނުވިއިރު  .ވާފައިވެއެވެދަނ ނަ އެނ ގުމަށ  ކައުނ ސިލަށ  ފުރުސަތެއ ގައި އަވަސ  ނުލިބޭނަމަ ހައ ލެއ  ވާހަކަދައ ކައިގެނ 

 ވުމާއެކު މައ ސަލަ ވަނީ ހައ ލުވެފައެވެ. މިމައ ސަލައިގައި ބުނާ އާޓިކަލ އަށ  ބަދަލު ގެނެސ ފައި

 C.Case/03-2015މައ ސަލަ 

 އިދާރާ  ކައުނ ސިލ  ނައިފަރުހުށަހެޅި ފަރާތ : 

 އަވަސ   މައ ސަލަ ރައ ދުވާ ފަރާތ :

 2015ޖޫނ   21ހުށަހެޅި ތާޜީޚ : 

" މިސުރުޚީގެ ދަށުނ  މިއީ ރާއ ޖޭގެ ބޮލީވުޑ   -އަވަސ  އޮނ ލައިނ ގައި "ޑަބ ސ މޭޝ  ރޭހުގައި ނައިފަރު ވަރެއ  ނެތ  މައ ސަލައިގެ ޚުލާސާ: 
 ޝާއިއުކޮށ ފައިވާ ލިޔުމަކީ ނައިފަރުގެ އަގު ވެއ ޓޭގޮތަށ  ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއ ކަމަށ  ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަ

މިފަދަ މައ ސަލަތަކުގައި އެނ މެ ފުރަތަމަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މަޝ ވަރާކޮށ  އުފެދިފައިވާ މައ ސަލައަށ  އެކަށީގެނ ވާ ނިނ މިގޮތ :  މައ ސަލަ 
ނ  ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާތީ ވާހަކަ ދައ ކައިގެ 25ހައ ލެއ  ހޯދުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރުމަށ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 

ލ ހަވެރިކަމާއެކު ޞުލ ހަވެރި ހައ ލެއ  ހޯދުމަށ  މައ ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ރައ ދުވާ ފަރާތަށ  ސިޓީއަކުނ  ދަނ ނަވާފައިވެއެވެ. އަދި ޞު
 އަދި މިމައ ސަލަ ކައުނ ސިލަށ  އެނ ގުމަށ  ދަނ ނަވާފައިވެއެވެ.މި ފުރުސަތެއ ގައި ވާހަކަދައ ކައިގެނ  ހައ ލެއ  ނުލިބޭނަމަ އަވަސ  

ކައުނ ސިލަށ  މި  ކަމަށ ވާވާހަކަދައ ކާފައި  ނައިފަރު ކައުނ ސިލ ގެ އިދާރާއާ ވަޑައިގެނ ފައިވާގޮތަށ  ޅ.ވާފަރާތުނ ވަނީ ކައުނ ސިލުނ  އެދިރައ ދު
  ވާފައެވެ.ކަނ  ވަނީ ފާހަގަ ކުރައ އަދި ޅ. ނައިފަރު ކައުނ ސިލުނ ވެސ  މައ ސަލަ ކުރިއަށ  ގެނ ދަނ  ބޭނުނ  ނުވާ އަކުނ  އަނ ގާފައެވެ. ސިޓީ

 C.Case/04-2015 މައ ސަލަ 

 ވަޙީދު  އަޙ މަދު ހުށަހެޅި ފަރާތ : 

 ކޮމ  .އައ ޑޫލައިވ  މައ ސަލަ ރައ ދުވާ ފަރާތ :

 2015އޮގަސ ޓ   06ހުށަހެޅި ތާޜީޚ : 

ވައި އަތުލައިގެނ ފި" އައ ޑޫ ލައިވ ގައި " އައ ޑޫ ސިޓީ ފުލުހުނ ގެ ކޮމާނ ޑަރު ހިލޭ އަނ ހެނެއ  ކައިރިއަށ  ވަދެ އޮތ  މައ ސަލައިގެ ޚުލާސާ: 
އ ކަމަށ  ބުނެ މިސުރުޚީގެ ދަށުނ  ޝާއިއުކޮށ ފައިވާ ލިޔުމަކީ އަޙުމަދު ވަޙީދުގެ އަގުވެއ ޓޭގޮތަށ  ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށ  ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެ

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަ 

ދެމެދުގައި މަޝ ވަރާކޮށ  އުފެދިފައިވާ މައ ސަލައަށ  އެކަށީގެނ ވާ  މިފަދަ މައ ސަލަތަކުގައި އެނ މެ ފުރަތަމަ ދެފަރާތުގެމައ ސަލަ ނިނ މިގޮތ : 
ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާތީ ވާހަކަ ދައ ކައިގެނ   25ހައ ލެއ  ހޯދުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރުމަށ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 
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ލ ހަވެރިކަމާއެކު ޞުދުވާ ފަރާތަށ  ސިޓީއަކުނ  ދަނ ނަވާފައިވެއެވެ. އަދި ލ ހަވެރި ހައ ލެއ  ހޯދުމަށ  މައ ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ރައ ޞު
  ކައުނ ސިލަށ  އެނ ގުމަށ  ދަނ ނަވާފައިވެއެވެ.ފުރުސަތެއ ގައި ވާހަކަދައ ކައިގެނ  ހައ ލެއ  ނުލިބޭނަމަ އަވަސ  

ރޑ  ތަނެއ  ނޫނ ކަމަށ  ރެކޯޑ ތަކުނ  ދަ އ ކާތީވެ، މިކަނ  ހިނގާފައިވާގޮތެއ  ކައުނ ސިލަށ  ނަމަވެސ  "އައ ޑޫ ލައިވ .ކޮމ " އަކީ ރެޖިސ ޓަ
އަނ ގަވާލަދެއ ވުނ  އެދި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހޯމ  އެފެއާޒަށ  ސިޓީ ފޮނުވުނެވެ. އަދި މިގޮތަށ  ހިނ ގަމުނ ގެނ ދާ ނޫސ  އިދާރާތަކާމެދު 

ނޑައަޅާފައިވާނަމަ އެކަނ ވެސ  ކައުނ ސި ލަށ  އަނ ގައިވައިދެއ ވުމަށ  އެސިޓީގައި މިނިސ ޓ ރީނ  އަމަލުކުރާނެ އެއ ވެސ   އުސޫލެއ  ކަ
މިއީ ރަޖިސ ޓ ރީކޮށ  ހިނ ގާ ނޫހެއ  ނޫހެއ  ނޫނ ކަނ  ކަށަވަރުކޮށ ދިނުމުނ   އެފެއާރޒުނ އަދި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހޯމ   ދެނ ނެވުނެވެ.

ގޮތ ތަކާ ތަފާތުގޮތަކަށ  މިމައ ސަލައިގައި މިމައ ސަލައިގައި މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގައި ޝަކުވާއާއިމެދު އަމަލުކުރަނ  އޮނ ނަ 
އުމުގެ ކުރިއަށ ދާނ  ޖެހޭނެކަމަށ  ކައުނ ސިލަށ  ފެނ ނާތީ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުވައ ސަސާތަކަށ  މިމައ ސަލަ ހުށަހަޅައިގެނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދި

 ފުރުސަތު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއ ވި ފަރާތަށ  އޮތ ކަމުގައި އެނ ގުނެވެ. 

 :މައ ސަލަތައ   ގެނ ދާ  ބަލަމުނ   ތެރެއިނ   މައ ސަލަތަކުގެ  ށަހެޅި ހު  އަހަރު  ވަނަ  2015

 C.Case/05-2015 މައ ސަލަ 

 އަލިއ ޔާ ޝައ ފާޢު  އަލ ފާޟިލާ ހުށަހެޅި ފަރާތ : 

 ހަވީރު އޮނ ލައިނ   މައ ސަލަ ރައ ދުވާ ފަރާތ :

 2015ނޮވެމ ބަރ  23ހުށަހެޅި ތާޜީޚ : 

އި ޝާއިއުކޮށ ފައިވާ " ހޮޅުދޫގައި ވަޅި ހަރައިގެނ  ޒަހަމ ވި މީހާ މަރުވެއ ޖެ" މިޚަބަރުގައި ހަވީރު އޮނ ލައިނ  ނޫހުގަމައ ސަލައިގެ ޚުލާސާ: 
 ދޮގުވާހަކަ އާނ މުކޮށ ފައިވާކަމަށ  ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަ 

ފެދިފައިވާ މައ ސަލައަށ  މިފަދަ މައ ސަލަތަކުގައި އެނ މެ ފުރަތަމަ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މަޝ ވަރާކޮށ  އު   ގޮސ ފައިވާ ހިސާބު:މައ ސަލަ 
ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާތީ ވާހަކަ  25އެކަށީގެނ ވާ ހައ ލެއ  ހޯދުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރުމަށ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 

ދަނ ނަވާފައިވެއެވެ. އަދި ލ ހަވެރި ހައ ލެއ  ހޯދުމަށ  މައ ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ރައ ދުވާ ފަރާތަށ  ސިޓީއަކުނ  ޞުދައ ކައިގެނ  
އެގޮތުނ   ކައުނ ސިލަށ  އެނ ގުމަށ  ދަނ ނަވާފައިވެއެވެ.ފުރުސަތެއ ގައި ލ ހަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަދައ ކައިގެނ  ހައ ލެއ  ނުލިބޭނަމަ އަވަސ  ޞު

ފައިވާ ފަރާތުނ  ކައުނ ސިލަށ  މިމައ ސަލައިގައި ނުލިބޭކަމަށ  މައ ސަލަ ހުށަހަޅާ ހައ ލެއ  ޞުލ ހަވެރިދެފަރާތުނ  މަޝ ވަރާކޮށ ގެނ ވެސ  
ފައެވެ. އަދި ކޮމިޓީނ ވަނީ ނ ބަރުނ ގެ ކޮމިޓީއެއ  އެކުލަވާލައިމެ 3މައުލޫމާތު ދިނުމުނ  މިމައ ސަލަ ބެލުމަށ ޓަކައި ކައުނ ސިލުނ  ވަނީ 

ށ  ކޮމިޓީއަށ  ފެނ ނާތީ މިކަނ  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލ  ހޮސ ޕިޓަލުގެ ބަހެއ ވެސ  ހޯދުމަ  މައ ސަލައިގައި ހިމެނޭ ތިނ ވަނަ ފަރާތ ކަމަށ ވާ ރ.
 ހިނގާދިޔަގޮތުގެ އިތުރު ތަފ ސީލު ކައުނ ސިލާއި ހިއ ސާކޮށ ދެއ ވުމަށ  އެދި ސިޓީ ފޮނުވާފައެވެ. 



 މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލ   އަހަރީ ރިޕޯޓ   2015
 

 ސަފ ޙާ 35 

 

  ކައުނ ސިލުގެ އިދާރީ ހިނ ގުނ  . 11
ނ  ކައުނ ސިލުގެ އިދާރީ ވަނަ މާއ ދާގައި ބަޔާނ  ކޮށ ފައިވާ ފަދައި 30ގެ  2008/15މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލުގެ ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 

ވަނަ އަހަރު  2015 ސިވިލ  ސަރވިސ ގެ މުވައ ޒަފުނ  ކަމަށ ވާތީ ކައުނ ސިލުގައި މަސައ ކަތ  ކުރަނ  އ ބަވާނީމަސައ ކަތ  ކުރުމަށ  ތި
 މުވައ ޒަފުނ ނެވެ.  13ފެށުނުއިރު ތިއ ބެވީ 

އާ މުވައ ޒަފަކު ހޯދާފައެވެ. އެމަޤާމަށ  ނަގާފައިވަނީ އަލ ފާޟިލ   މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އޮފީސ  އެސިސ ޓެނ ޓ  މަޤާމަށ 
ލ  ޙުސައިނ  ނާޖިޙު އެވެ. އަދި މިއަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ސީނިއަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ހުނ ނެވި އަލ ފާޟި 

ބަދަލުވެފައެވެ. މިއަހަރުގެ ފެބ ރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައިވަނީ މީޑިއާ އަބޫބަކުރު އާދިލ  މޫސާ ވަނީ އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރގެ މަޤާމަށ  
ހުނ ނެވި  އޮފިސަރގެ މަޤާމަށ  އާ މުވައ ޒަފަކު ހޯދާފައެވެ. އެމަޤާމަށ  ނަގާފައިވަނީ އަލ ފާޟިލާ ނުހާ މުޙައ މަދު އެވެ. މަސައ ކަތު މަޤާމުގައި

ގައި އެ  2015ޖޫނ   14ފޮނުވުމުނ  ސިވިލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނުނ ވަނީ  މުވައ ޒަފު އެހެނ  ތަނަކަށ  ވަޒީފާ ބަދަލުވުމަށ  އެދި ސިޓީ
ޤާމަށ  މުވައ ޒަފު ބަދަލުކުރައ ވާފައެވެ. މިއަހަރު އޯގަސ ޓ  މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ މަސައ ކަތުގެ މަޤާމަށ  އާމުވައ ޒަފަކު ހޯދާފައެވެ. އެމަ

ކ ޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި އެވެ. އަދި މިއަހަރު އޮވަނީ އަލ ފާޟިލާ ފާތިމަތު ގުރޭޝާނަގާފައި 
 ގެ މަޤާމަށ  ބަދަލުވެފައެވެ.ހުނ ނެވި އަލ ފާޟިލ  އަޙުމަދު ޖައިލަމ  ވަނީ ސީނިއަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރު 

      ، އިނ  މުވައ ޒަފުނ ތިބި މަޤާމުތަކަކީމެނޭ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކައުނ ސިލުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހި 2015

ކޮމ ޕިއުޓަރ  1 ،ސީނިއަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ 1 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ، 1 ޑިރެކ ޓަރ، 1ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ ،  1
އެސިސ ޓެނ ޓ   1  ،އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ 3 ،އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑޭޓާ ޕ ރޮސެސިނ ގ އޮފިސަރ 1މީޑިއާ އޮފިސަރ،  1 ޓެކ ނީޝަނ ،

މަޤާމުގައި  14އިރު މި ވެ. އަހަރު ނިމުނުމުވައ ޒަފުނ ނެމަސައ ކަތު  2އަދި އޮފީސ  އެސިސ ޓެނ ޓ   1އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ، 
 މުވައ ޒަފުނ  ހަމައަށ  ތިއ ބެވެ.

ނޑެއ  އެކުލަވާ  ނޑު ހަމި ލައިފައެވެ. މިއަހަރު ތެރޭގައި ވަނީ އިދާރީ އާ އޮނިގަ މަޖެހިފައިވާ ގޮތުނ  ކައުނ ސިލުގެ މައިގަނޑު އިދާރީ އޮނިގަ
. މީޑިއާ ސެކ ޝަނ އެވެ މައ ޗަށެވެ. އިދާރީ މަސައ ކަތ ކުރުމަށ  ކޯޕަރޭޓ  އެފެއާރޒ   ސެކ ޝަނ ގެ 2މަސައ ކަތ ތައ  ބަހާލެވިފައިވަނީ 

ޔުނިޓެވެ. އެއީ އިދާރީ  2ހިމެނެނީ  ގައިސެކ ޝަނ . ކޯޕަރޭޓ  އެފެއާރޒ  ސެކ ޝަނ އެވެމަސައ ކަތ  ހިނ ގާ ބެލެހެއ ޓުމަށ  މީޑިއާ ސަރވިސ  
ޔުނިޓެވެ. މީޑިއާ ފައިނޭނ ސ  ބަޖެޓ  އެނ ޑ  ފައިނޭނ ސ ގެ މަސައ ކަތ ކުރުމަށ   ވެ.އި މެނޭޖ މަނ ޓ  ޔުނިޓެޔުނިޓަކާ ކަނ  ބަލަހައ ޓަވާކަނ 

ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ  ޔުނިޓާއި އިވެނ ޓ   ލީގަލ  އެނ ޑ  ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ޔުނިޓާއި ޔުނިޓަށެވެ. އެއީ  3ސެކ ޝަނ  ބެހިފައި ވަނީ ސަރވިސ  
 އެނ ޑ  މޮނިޓަރިނ ގ ޔުނިޓެވެ. 
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ރޒ  ސެކ ޝަނ   ފެއާ ޕަރޭޓ  އެ  ކޯ

 ކާއި ޕ ރޮކިއުމެނ ޓ ގެ އެނ މެހާ ތަ ތ  ބެހޭ އެނ މެހާ މަސައ ކަ އ ކަތ ތަކާއި ބަޖެޓާއި ފައިސާއާމަސަ އިއެނ މެހަ  އިދާރީ ގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ
މެނޭޖ މަނ ޓ  ޔުނިޓާއި . އެގޮތުނ  ސެކ ޝަނުނ ނެވެކުރަނީ ކޯޕަރޭޓ  އެފެއާޒ  ކ ޗަރގެ އެނ މެހާ މަސައ ކަތ  ސ ޓ ރަ މަސައ ކަތ ތަކާއި އިނ ފ ރާ

  ވަނީ އުފައ ދަވާފައެވެ. ފައިނޭނ ސ  ޔުނިޓ 

 މެނޭޖ މަނ ޓ  ޔުނިޓ : 

ނ ނެވެ. ކައުނ ސިލަށ  ލިބޭ ހުރިހާ ޔުނިޓު މެނޭޖ މަނ ޓ އިދާރީ ގޮތުނ  ކައުނ ސިލުގައި ކުރަނ ޖެހޭ ހުރިހާ މަސައ ކަތެއ  ބަލަހައ ޓަނީ 
ކަށ  ލިޔެކިޔުނ ތަކާއި ތަކެތި ބަލައިގަނެ އެހެނިހެނ  ޔުނިޓ ތަކަށ  ފޮނުވުމާއި ކައުނ ސިލުނ  އެހެނިހެނ  އޮފީސ ތަކަށާއި އެކިއެކި ފަރާތ ތަ

އާއި ގުޅިގެނ  ކުރަނ ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއ  ފޮނުވަނ ޖެހޭ ތަކެތި ފޮނުވާނީ މިޔުނިޓުނ ނެވެ. މީގެއިތުރުނ  ކައުނ ސިލުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ ވަޒީފާ
ކުރުމާއި މުވައ ޒަފުނ ގެ ޙާޟިރީއާއި ރެކޯޑ ތައ  ބެލެހެއ ޓުމުގެ ހުރިހާ މަސައ ކަތެއ ވެސ  ކުރަމުނ  ގެނ ދަނީ މިޔުނިޓުނ ނެވެ. އަދި 

މަސައ ކަތ   މާއި އައިޓީގެބެލެހެއ ޓު ކައުނ ސިލުގެ އިނ ވެނ ޓ ރީއާއި ސ ޓޮކ  ބެލެހެއ ޓުމާއި ތަނުގެ މަރާމާތުގެ އެނ މެހައި ކަނ ތައ ތައ 
 ކުރަމުނ ދަނީ މި ޔުނިޓުނ ނެވެ. 

 ފައިނޭނ ސ  ޔުނިޓ :
ސައ ކަތ ތަކުގެ ކަނ ކަނ  ބަލަހައ ޓަނީ ފައިނޭނ ސ  ޔުނިޓުނ ނެވެ. ފައިނޭނ ސ  ޔުނިޓ ގެ މަ ލުގެ ފައިނޭސ އާއި ގުޅޭ އެނ މެހައިކައުނ ސި

އަދި ޕޭމަނ ޓ ތައ  ދެއ ކުމަށ  ކުރަނ ޖެހޭ  ފުނ ނާއި މެނ ބަރުނ ގެ މުސާރައާ ގުޅޭ މަސައ ކަތ ތަކާޒަގުޅޭ މަސައ ކަތ ތަކާއި މުވައ  ތެރޭގައި ބަޖެޓާ 
 އެނ މެހާ މަސައ ކަތ ތައ  ހިމެނެއެވެ. 

 ވިސ   ސެކ ޝަނ ރމީޑިއާ ސަ

ނޑު މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަސައ ކަތެއ  ކުރާނީ  ޤާނޫނު ތަނ ދޭ ގޮތުގެމަތިނ   ނ ނެވެ.މި ސެކ ޝަނުކައުނ ސިލުގެ މައިގަ
މަސައ ކަތ ތަކާއި މީޑިއާގައި ދިވެހި  ކައުނ ސިލުނ  ކުރާ ވީހާވެސ  ފުޅާ ދާއިރާއެއ ގައި، މީޑިއާގެ މިނިވަނ ކަނ  އެކަށައަޅާ ދެމެހެއ ޓުމަށ ޓަކައި 

ނޑުތައ  ހިފަހައ ޓާ މީޑިއާއެއ  ރާއ ޖޭގައި ޤާ ކުރާ ކައުނ ސިލުނ   އިމުކޮށ  ދެމެހެއ ޓުމަށ މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ އެނ މެމަތީ އަޚ ލާޤީ މިނ ގަ
މީޑިއާއެއ  ޤާއިމުކޮށ  . އަދި ޒިނ މާދާރު ގޮތުގައި ޙަރަކާތ ތެރިވާ މި ސެކ ޝަނުނ ނެވެ  އި އެއ ބާރުލުނ  ދޭނީމަސައ ކަތ ތައ  ބަލަހައ ޓަ

 ސެކ ޝަނ އިނ ނެވެ.ރވިސ  މީޑިއާ ސަ ތެރިވެދޭނީއި އެހީދިނުމަށ  ކައުނ ސިލުނ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހައި މަސައ ކަތ ތައ  ބަލަހައ ޓައިދަމަހައ ޓަ

 ގަލ  އެނ ޑ  ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ޔުނިޓ :ލީ 
 ހުށަހެޅޭ  ގުޅޭ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރާ ޔުނިޓެވެ. ކައުނ ސިލަށ  ކަނ ކަމާ ބެހޭ މަސައ ކަތ ތަކާ އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަނ އާ  މި ޔުނިޓަކީ ގާނޫނީ

މި ޔުނިޓުގެ ދަށަށ   .މަސައ ކަތ ތައ  ބަލަހައ ޓާނީ މިޔުނިޓުނ ނެވެ ގެ މުޢާމަލާތ ތަކާއި،ބަލައިގަތުމާއި އެކަމު  ޝަކުވާތައ   މައ ސަލަތަކާއި
 އަނ ނަ ކޮމިޓީއަކީ އެތިކ ސ  އެނ ޑ  ލީގަލ  ކޮމިޓީއެވެ.
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 ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ޔުނިޓ :
ރެކޯޑ ސ ތައ   ހާޟިރީ އަދި  އ ޔާއާއިކުރުމާއި ބައ ދަލުވުނ ތަކުގެ ޔައުމިކުގެ ބައ ދަލުވުނ ތައ  އިނ ތިޒާމު ކައުނ ސިލުގެ އެކިއެކި ކޮމެޓީތަ

މި ޔުނިޓުނ  ބަލަހައ ޓާ  .މިޔުނިޓުނ ނެވެބަލަހައ ޓާނީ ބެލެހެއ ޓުމާއި ކައުނ ސިލުނ  މީޑިއާތަކަށ  ހިނ ގާ އެކިއެކި ޓ ރޭނިނ ތައ  ހިނ ގާ 
 ކޮމިޓީއަކީ މީޑިއާ ރިލޭޝަނ ސ  އެނ ޑ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ކޮމިޓީއެވެ.

 ނިޓ : އިވެނ ޓ  އެނ ޑ  މޮނިޓަރިނ ގ ޔު 

ލަހައ ޓާނީ ބަ މާއި އޮނ ލައިނ  ނޫސ ތަކާއި ބ ރޯޑ ކާސ ޓ ކުރާ ތަނ ތައ  މޮނިޓަރކޮށ ކައުނ ސިލުނ  ހިނ ގާ އެކިއެކި ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ރާވައި ހިނ ގު
 މި ޔުނިޓުނ  ބަލަހައ ޓާ ކޮމިޓީއަކީ ޕަބ ލިކ  ރިލޭޝަނ ސ  ކޮމިޓީއެވެ. .މިޔުނިޓުނ ނެވެ

ނޑު ގަ ދާރީ އޮނި  އި
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 : ސިޓީ، ނޯޓ  އަދި އެހެނިހެނ  ތަކެތި 

 ވަނަ އަހަރު މޯލ ޑިވ ސ  މީޑީއާ ކައުނ ސިލަށ  ލިބުނު ސިޓީ، ނޯޓ  އަދި އެހެނިހެނ  ތަކެތި  5201

 ޖުމ ލަ  އެހެނިހެނ   ޗިޓު  ބިލ   ނޯޓ   ސިޓީ   މަސ  
 63 32 02 14 - 15 ޖަނަވަރީ 
 57 26 01 10 - 20 ފެބ ރުއަރީ 

 91 51 - 12 01 27 ޗ  މާރި 
 119 63 - 20 - 36 އޭޕ ރިލ  
 116 68 - 19 - 29 މެއި 
 80 47 - 10 - 23 ޖޫނ  
 76 43 - 11 - 22 ޖުލައި 

 101 62 - 11 - 28 އޯގަސ ޓ  
 94 52 - 17 - 25 ސެޕ ޓެމ ބަރ
 98 43 - 20 - 35 އޮކ ޓޯބަރ
 75 28 - 19 - 28 ނޮވެމ ބަރ
 107 49 - 27 - 31 ޑިސެމ ބަރ

 1077 564 03 190 01 319 ޖުމ ލަ 
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 ވަނަ އަހަރު ކައުނ ސިލުނ  ސަރުކާރު އޮފީސ ތަކަށާއި އަމިއ ލަ ފަރާތ ތަކަށ  ފޮނުވި ސިޓީ، ނޯޓ  އަދި އެހެނިހެނ  ތަކެތި  5201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޖުމ ލަ  އެހެނިހެނ   ޗިޓު  ނޯޓ   ސިޓީ  މަސ  
 25 14 - 01 10 ޖަނަވަރީ 
 29 27 - - 02 ފެބ ރުއަރީ 

 53 15 - - 38 ޗ  މާރި 
 61 10 - 05 46 އޭޕ ރިލ  
 32 10 - 04 18 މެއި 
 18 04 - 01 13 ޖޫނ  
 14 02 - 02 10 ޖުލައި 

 34 04 - 02 28 އޯގަސ ޓ  
 27 10 - - 17 ސެޕ ޓެމ ބަރ
 51 12 - 01 38 އޯކ ޓޯބަރ
 28 11 - - 17 ނޮވެމ ބަރ
 37 11 03 - 23 ޑިސެމ ބަރ

 409 130 03 16 260 ޖުމ ލަ 



 މޯލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައުނ ސިލ   އަހަރީ ރިޕޯޓ   2015
 

 ސަފ ޙާ 40 

 

 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުނ  ކުރެވުނު ޚަރަދުތައ   2015. 12
 

)ހަމިލިއަނ  ސާޅީސ   6,047,979.50 ޖުމ ލަ  ވަނަ އަހަރު މިކައުނ ސިލަށ  ލިބުނީ  2015މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އެނ ޑ  ޓ ރެޜަރީނ  
ވަނަ އަހަރަށ  ރައ ޔިތުނ ގެ  2015 ހަތ ހާސ   ނުވަސަތޭކަ ހަތ ދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ފަނ ސާސ  ލާރި( އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މިކައުނ ސިލަށ  

ކައުނ ސިލ  ހިނ ގުނ  އެހެނ  އިމާރާތަކަށ  ބަދަލުވުމުގެ ގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތައ   ،މަޖިލީހުނ  ފާސ ކުރެއ ވި ބަޖެޓުގެ އިތުރަށ 
 ކުރުމާއި އެހެނިހެނ  ކަނ ކަމަށ  ބަޖެޓަށ  އިތުރުކޮށ ދީފައިވާ ފައިސާ ހިމެނެއެވެ. 

)ފަސ  މިލިއަނ  ދެލައ ކަ  5,212,338.82މަހުގެ ނިޔަލަށ  މިކައުނ ސިލަށ  ލިބުނު ބަޖެޓުނ  ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ ޑިސެމ ބަރ  2015
އަށ ލައ ކަ ތިރީސ  ) 835,641.30ބާރަހާސ  ތިނ ސަތޭކަ ތިރީސ  އަށ  ރުފިޔާ އަށ ޑިހަ ދެލާރި( އެވެ. އަހަރު ނިމުނުއިރު ޚަރަދުނުވެ ބާކީ 

ނޑު ސަބަބަކީ ބަޖެޓުގައި ހުއ ޓެވެ.  އެއ  ރުފިޔާ ތިރީސ  ލާރި( ފަސ ހާސ  ހަސަތޭކަ ސާޅީސ  މިފައިސާ ޚަރަދުނުވެ ބާކީވެފައިވާ މައިގަ
ކައުނ ސިލުނ  މިއަހަރު ހިނ ގުނު ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ހިނ ގުމަށ  އެކި ފަރާތ ތަކުނ  ލިބުނު ފައިސާއިނ  އެޚަރަދުތައ  ހަމަޖައ ސަމުނ  

 ޑިސެމ ބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށ  ބަޖެޓުނ  ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފ ޞީލެވެ. 2015 ތިރީގައި މިވަނީ ގެނ ދެވިފައިވާތީއެވެ. 

ޞީލ  ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ބަޖެޓު އައިޓަމ ތަކުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފު  2015  

 ކޯޑުނަނ ބަރު  ޞީލ  އައިޓަމ ތަކުގެ ތަފު  ކުރެވުނު ޚަރަދު  ބާކީ 
 000 210 ޚަރަދު  މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ހިނގާ 2,981,346.02 25,614.71

 004 126 މުވައ ޒަފުނ ގެ ގަޑީލާރިއާއި ޖޫރިމަނާއަށ  ލިބޭ  (85.03) 85.03

5,577.76 141,174.24 
ޕެނ ޝަނާ މުސ ކުޅިކުރައ ވާ މުވައ ޒަފުނ ނަށާއި، އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށ  ނޫނ  

 ގޮތުނ  ދެވޭ ފައިސާ 
213 001 

 000 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  9,583.50 89,666.50
 000 222 އޮފީސ  ހިނ ގުމުގެ ބޭނުމަށ  ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  89,968.35 54,204.34
 000 223 އޮފީސ  ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  492,340.67 333,329.98
 000 225 ތަމ ރީނ  ކުރުމަށ  ކުރެވޭ ޚަރަދު  32,906.00 117,155.00
 000 226 ރުމާއި ބެލެހެއ ޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތު ކު 1,110,508.93 32,989.50
 000 228 ސަރުކާރުނ ދޭ އެހީ، އިޝ ތިރާކާއި އަދި ސަބ ސިޑީޒ  20,000.00 7,500.00

 000 421 އޮފީސ  ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށ  ކުރާ ޚަރަދު  334,595.52 169,518.48
  ޖުމ ލަ  5,212,338.82 835,641.30

 

ވަނަ އަހަރަށ  އަނ ދާޒާކޮށ  ލަފާކުރާ ބަޖެޓ  ތައ ޔާރުކުރުމަށ ފަހު މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އެނ ޑ  ޓ ރެޜަރީ އާއި  2016މިކައުނ ސިލަށ  
)ފަސ މިލިއަނ  އަށ ލައ ކަ ސާޅީސ   5,847,070.00ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހަށ  ފޮނުވުނެވެ. މިކައުނ ސިލުނ  ހުށަހެޅި ބަޖެޓ ގެ ޖުމ ލަ އަދަދަކީ 

 އެވެ.ރުފިޔާ(  ހަތ ހާސ  ހަތ ދިހަ
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 އެކިފަރާތ ތަކުނ  ލިބުނު އެހީއާއި ޚަރަދުގެ ތަފ ސީލ  
 ވަނަ އަހަރު ކުޑަކުދިނ ނާ ގުޅުނ ހުރި އެކިއެކި ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ހިނ ގުމަށާއި މީޑިއާގައި މަސައ ކަތ ކުރާ ފަރާތ ތަކަށ  އަމާޒުކޮށ ގެނ   2015

ފެތުރުމުގެ ގައިޑ ލައިނ ގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއ ސާކޮށ   މަޢުލޫމާތު ޚަބަރާއި ޅޭގު އި އަދި ކުޑަކުދިނ ނާއިތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ހިނ ގުމާ
ފަސ ލައ ކަ ހަތ ދިހަ ތިނ ހާސ  ދުއިސައ ތަ )573,264.00 ޖުމ ލަ  އިނ   ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ހުނ ނަ ޔުނިސެފ   ޓ ރެއިނިނ ގ ދިނުމަށ  
 59,301.92ރު ޔުނިސެފުނ  ދެއ ވާފައިވާ ފައިސާއިނ  ބާކީވި ވަނަ އަހަ 2014އަދި ( ކައުނ ސިލަށ  ލިބުނެވެ. ފަނ ދޮޅަސ  ހަތަރުރުފިޔާ

)ހަލައ ކަ ތިރީސ  ދެހާސ  ފަސ ސަތޭކަ  632,565.92)ފަނ ސާސ  ނުވަހާސ  ތިނ ސަތޭކަ އެއ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ދެލާރި( އާއިއެކު ޖުމ ލަ 
 357,560.44ކުރެވިފައިވަނީ ޖުމ ލަ  ރަދުޚަ އިނ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެފައިސާފަސ ދޮޅަސ  ފަސ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ދެލާރި( ލިބުނެވެ. 

 ( އެވެ. ތިނ ލައ ކަ ފަނ ސާސ  ހަތ ހާސ  ފަސ ސަތޭކަ ފަސ ދޮޅަސ  ރުފިޔާ ސާޅީސ  ހަތަރުލާރި)

 އެހީގެ  ޖަމިއ ޔާއިނ  ވަނަ އަހަރު ވިޔަފާރިވެރިނ ގެ 2011 ،އަދި މީގެ އިތުރުނ  ކައުނ ސިލުގެ ފަރާތުނ  ހިނ ގާ އެކިއެކި ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށ 
 )ފަސ ހާސ  ދުއިސައ ތަ ފަނ ސާސ  ރުފިޔާ( ލިބިފައިވެއެވެ.   5,250.00ފައިސާގެ ބާކީ  ދެއ ވާފައިވާ  ގައިގޮތު 
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މަ ލިބޭނަކައުނ ސިލުގެ މަސައ ކަތ ތައ  އެދެވޭގޮތެއ ގައި ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔުމުގައި ކައުނ ސިލުގެ ހުރިހާ މެނ ބަރުނ ގެ އެއ ބާރުލުމާއި ތާއިދު ނު 
ނޑު ޤަބޫލު ކުރަމުނ ، ނިމިގެނ  ދިޔަ އަހަރު ތިޔަ  ނޑުދަޑިތައ  ހާސިލު ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ނުކުރެވޭނެކަނ  އަޅުގަ ކައުނ ސިލުގެ ލަ

 ކާއި އެނ މެހައި ލޮބުވެތި މެނ ބަރުނ  ކައުނ ސިލުގެ މަޤ ސަދު ހާސިލުކުރުމުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔުމަށ  ކުރެއ ވި މަސައ ކަތ ތަ
މަ ޚިޔާލުތަކަށާއި އެއ ބާރުލުނ  ފާހަގަކޮށ  ހުރިހާ މެނ ބަރުނ ނަށާއި އިދާރީ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝުކުރުވެރިވަމެވެ. އަދި ހަ

ތަކުގެ ޅުމިނޭވާގައި ކައުނ ސިލުގެ މަސައ ކަތާއި ގުޅޭ އެނ މެހާ ހަރަކާތ ތައ  ހިނ ގުމަށ  ސަރުކާރުގެ އެކި މުވައ ސަސާތަކުނ ނާއި ރާއ ޖޭގެ އަތޮ
 އަތޮޅު ކައުނ ސިލ ތަކާއި ރަށު ކައުނ ސިލ ތަކުނ  ދެއ ވި އެއ ބާރުލުމާއި ގާތ ކަނ  ފާހަގަކޮށ  ޝުކުރު ދަނ ނަވަމެވެ. 

ގެނ ދިޔުމަށ  ވޭތުވެދިޔަ ކުރިއަށ   މިކައުނ ސިލުގެ ޒިނ މާއާއި މަސ އޫލިއ ޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނ ތައ ތައ  އެނ މެ އެދެވޭ ގޮތެއ ގައި 
 އެއ ފަދައިނ  ކުރިއަށ  އޮތ  އަހަރުވެސ  އެއަޒުމުގައި ހުރިހާ މެނ ބަރުނ ގެ އެއ ބާރުލުނ   ދެއ ވާނެކަމުގައި ޔަޤީނ  ކުރަމެވެ.   އަހަރެކޭ
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 މުޙައ މަދު އާޞިފ                                

 ރައީސ                 
 އާ ކައުނ ސިލ މޯލ ޑިވ ސ  މީޑި              


