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 ފެށުން .1

ُه للهُ اْلَحْمد ُ ْين َرب  ََلة ُ ،اْلعَاَلمه  اأْلَْنبهيَاءُه أَْشَرفُه َعلَى َوالسَََّلمُ  َوالصَّ
ْرَسلهْين ْين َوَصْحبههُه آلههُه َوَعلَى ،َواْلم   .أَْجَمعه

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި  33ގެ ޤާނޫނު( ގެ )މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު  2008/15މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު، 
އިފައިވާ މި ލަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 35( ގެ 2006/3ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު )ނަންބަރު 

މި ކައުންސިލުން ،ُމިއީ ވަނަ ދައުރެވެ.ހަހިނގަމުންމިދަނީ މި ކައުންސިލުގެ ނެރޭއިރު،  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެކެވެ. މި ރިޕޯޓު 2021ކައުންސިލުގެ 
  ވަނަ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ. ބާރަނެރޭ 

، އެ ގައި، ކައުންސިލުން ކުރި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާއި، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި، ކައުންސިލުން ނިންމި މައްސަލަތަކާއިމި ރިޕޯޓު
ވެސް ނުނިމިހުރި މައްސަލަތައް ،ُމުންގެންދާ މައްސަލަތަކާއިގޮތް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަ މައްސަލަތައް ނިންމި 
 . ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ

  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އިތުރުން ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުގެ މީޑިއާމޯލްޑިވްސް 
ވެސް މި ރިޕޯޓުގައި  ލުސީފަރާތްތަކުން ލިބުނު އެހީއާއި ޚަރަދުގެ ތަފް ތަފުޞީލާއި އެކި ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ބަޖެޓު އައިޓަމްތަކުގެ ޚަރަދުތަކުގެ  2021
 ނާފައިވާނެއެވެ. ހިމަ

 ފައިވެއެވެ.ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިއަހަރުތެރޭގައި މިގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅުން، މި ކައުންސިލަށް هللا މާތް ވަނަ އަހަރުގައި  2021ނިމިގެންދިޔަ 
 އެންމެހާއި، ކަން ކަށަވަރެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއިޚުލާޞްތެރި މަސައްކަތްޕުޅު ގެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އެއީ މި ކައުންސިލުގެ

ގެ هللا ންތަ މާތް މުވައްޒަފުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތެވެ. އެހެންކަމުން، މި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް އިޚުލާސްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމުން، ގަދަ ކީރިތިވަ
 ފަށަމެވެ. ވާގިފުޅާއެކު މި ރިޕޯޓު

 މޯްލޑިވްސް ީމޑިއާ ކައުންިސލުގެ ތަޢާރަފު  .2

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  3"މޯލްޑިވްސް މީޑީއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު" ގެ  2008/15 :ބަރުމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަކީ ޤާނޫނު ނަން
 އުފެދިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ. 

މާއި، އެ މިނިވަންކަމަށް އުނިކަން އަންނަ ކަންކަން ސަދުތަކަކީ މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ރާއްޖޭގައި ދެމެހެއްޓުޑިއާ ކައުންސިލުގެ މައިގަނޑު މަޤްމޯލްޑިވްސް މީ
 މިންގަނޑުތައް އެކަށައެޅުމާއި، މީޑިއާގައި މަތަކާއި، އެފަރާތްތަކުގެ އަޚްލާޤީ ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި، މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަންވީ ހަ

 މިންގަނޑުގެ ތެރޭގައިތޯ ކަށަވަރުކުރުމެވެ. އަދި ޮގތެއްގައި އަޚްލާޤީ ދާއިރާތަކުން މަސައްކަތްކުރަނީ ޒިންމާދާރުމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ 
ވެސް   މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ހިނގާ ކަންކަން ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުންއުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާއި އަޚްލާޤީ  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގައި ހިމެނިގެންވާ

 ހިމެނެއެވެ.ދުގެ ތެރޭގައި ޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މަޤްޞަމޯލް
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 :މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކައުންސިލުގެ  މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް  

އި، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ މިނިވަންކަން ދިރުވައި އާލާކުރުމަށާ ▪
 ޅޭ ގޮތުން އާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛އެކަންކަމާގު

ހެނިހެން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުންނާއި މީޑިއާއާއި އެ ▪
 ؛އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ހައްލުކުރުންފަރާތްތަކުން ކުރާކަންކަން ކަމާބެހޭ 

ޔާސީ، ނުވަތަ އާންމުކޮށް މަޢުލޫމާތު ޯފރުކޮށްދިނުމުގެ މިނިވަންކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އެނގުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ސި ▪
ބެހޭ  ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަންކަން ދިރާސާކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާގޮތުން އެޅޭ  ޤާނޫނީ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ

 ؛އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް އެކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުން
 ؛ހެއްޓުން ހިފެމީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތަކާއި، އަޚްލާގީ މިންގަނޑުތައް އެކަށައަޅައި މީޑިއާގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ▪
ގޮތުން އުފެދޭ ޝަކުވާތައް،  މީޑިއާގައި ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއްޗާއި ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އިވޭ އަޑުތަކާއި މީޑިއާއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާ ބެހޭ  ▪

 ؛ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ހިތްވަރުދިނުން
ކުވާތައް ބަލައި ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތައް އާންމުކޮށް ގޮތުން، ހުށަހެޅޭ އެކިއެކި ޝަ މީޑިއާގައި ޝާއިއުކުރެވޭ އެކިއެކި ކަންކަމާ ބެހޭ ▪

 ؛އިއުލާންކުރުން
ކާ ގުޅައިގެން މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޭބނުންވާ ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަން ހޯދުމަށް ޤައުމުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި އެތެރޭގެ ފަރާތްތަ ▪

 އެފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުން.

 ން މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ވިޝަ  
 އިސްދައުރެއް  އެންމެ ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގައި މީޑިއާއެއް  ޒިންމާދާރު އާލާކުރުމާއެކު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ވީހާވެސް މިނިވަންކަން  މީޑިއާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ▪

 .ސަސާކަމުގައި ހެދުންމުއައް އަދާކުރާ

ُ

 މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މިޝަން  
ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިވެހި މުޖުތަމައު ބަލައިގަންނަ އެންމެ މަތީ އަޚްލާޤީ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކުގައި ހިފަހައްޓާ މީޑިއާއެއް މީޑިއާއާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތައް  ▪

 .އާގެ އިތުބާރުހިފޭ މުއައްސަސާއެއް ޤާއިމުކުރުންމީޑި މުޖުތަމައުއާއި ،ޤާއިމުކުރުން މައިގަނޑު އަމާޒަކަށް ހެދުމާއި 
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 ގެ ެމންބަރުން މޯްލޑިވްސް ީމޑިއާ ކައުންިސލު .3

)އަށެއް(  8މެންބަރުން ބެހިފައިވަނީ މީޑިއާގެ  15)ފަނަރަ( މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މި  15މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވަނީ 
ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގައި ތިއްބެވީ  2021)ހަތެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.  7އާންމުންގެ  ،މެންބަރުންނާއި
 ގައެވެ.  2020ޑިސެންބަރު  15 އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނީ ދައުރުގެ މެންބަރުންހަވަނަ  ދައުރުގެ މެންބަރުންނެވެ. ކައުންސިލުގެ  ހަވަނަ ކައުންސިލްގެ 

 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހަ 

 މެންބަރުން  8މީޑިއާގެ ތެރެއިން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  
 

              

    

 ޞަހުބާން ފަހުމީ  ޙުސައިން ޘަޤީފް  ޢަލީ ޙުސައިން  މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް 

ދޫޑިގަން. އުނަކެޑެގެ، 
 ޏ.ފުވައްމުލައް

ހދ.ވައިކަރަދޫ ހިސާން،  ލައިފް ބޯއީ، ގދ.ތިނަދޫ      ނަންަބރު  2މ.ފިނިާވގެ،   
 ބައި، ކ. މާލެ 

 )ސަންގު ޓެލެވިޜަން( )ތިލަދުން( )ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ( )މިހާރު އޮންލައިން(
 
 
 
 

   

    

ޒީރު އާދަމް ނަ  މުޙައްމަދު އިޤްނާޛް ޢަލީ   އާދަމް ނަވާޒް  ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު  

ނ.ފޮއްދޫ ހަޒާރުމާގެ،  ށި ކިނާރާ، ރ.އަލިފު  މާލެ ،ُހ. ހުދުފިނިފެންމާގެ   ތުނޑި ޗާންދަލީވިލާ، ލ.ގަން  

 ()ވަގުތު އޮންލައިން )އަސްދަނޑި( ވީސް އޮންލައިން()ހަތާ  (ފެށުން އޮންލައިން)
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 މެންބަރުން  7އާންމުންގެ ތެރެއިން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  
 

 

 

 

 

 

 
 

   

ޢު ޝާފި މުޙައްމަދު   ޝަފާޢަތު ޙަބީބު  މުޙައްމަދު ޝަފާޢު ޙަސަން  އަޙްމަދު މޫސާ  

 ޝަރުތު، ބ. ތުޅާދޫ    
 

 ފޭދޫ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ  މ.ރިވެލިގެ، މާލެ  ހ. އަމްސާވިލާ، މާލެ 

 / ދައުރު ހަމަވެފައިވާ މެންބަރުން   ހަވަނަ ދައުރުގައި ވަކިވެފައިވާ 

 

 

 

 

 

 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާއިފްގެ ދައުރު ގައެވެ.  2021 މާރިޗު  01އަހަރުގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވަނީ  2މަދު ނާއިފްގެ އަޙުއަލްފާޟިލް  •
ބު ޚާވަނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމަށް އިންތިލީ ޢަ ޛް ގައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިޤްނާ 2021މެއި  02ހަމަވުމުން 
 ކޮށްފައެވެ.

ފައެވެ. އިދެއްވަ އުފާގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތި 2021ޖުލައި  04 ޔާމީން ވަނީ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު •
ުބ ޙާވަނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމަށް އިންތި ޢު ޝާފިދު ގައި މުޙައްމަ 2021ސެޕްޓެންބަރު  12އެމަގާމު ހުސްވުމުން 

 ކޮށްފައެވެ.

   

 އަންވަރު އިބްރާހީމް  އިބްރާހީމް ފައުޒީ  ފާޠިމަތު އަޙްމަދު 

ޝާހިމީ މަންޒިލް، 
 ގއ.ވިލިނގިލި 

 މަންޒިލް، ބ.ުތާޅދޫ  ބާޑްވިލާ، ބ.ތުޅާދޫ 

 މުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް 

  11830 ރސ ނަންބަރު ދަފްތަރު

މަދު ނާއިފް އަޙު  

 ދިއްގާމާގެ، ނ.ވެލިދޫ 

(ސަން މީޑިއާ)  
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 ރައީސާއި ނާިއބު ރައީސް: ީމޑިއާ ކައުންސިލުގެ މޯލްޑިވްސް  
ނަންބަރު ބައި، ކ.  2މ.ފިނިވާގެ، ޤާމުގައި ހުންނެވީ، އަލްފާޟިލް ޞަހުބާން ފަހުމީ )މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ހަވަނަ ދައުރުގެ ރައީސްގެ މަ

    އެވެ. ހިސާން، ހދ.ވައިކަރަދޫ(ލްފާޟިލް ޙުސައިން ޘަޤީފް )ނާއިބު ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ، އަ އެވެ. މާލެ(
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 މޯްލޑިވްސް ީމޑިއާ ކައުންިސލުގެ ކޮިމޓީތައް  .4
ކޮމިޓީ އޮތުމަށް ލާޒިމު ކުރެއެވެ. އެ ތިން  3ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލުގައި ދާއިމީ  27ވަނަ ބާބުގެ  5ވާއިދުގެ ގަ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  ޮކމިޓީއަކީ މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ކޮމިޓީ، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީ އަދި އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ޮކމިޓީއެވެ.
 2021މެންބަރުންނެވެ. ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ އިތުރަށް  5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ދާއިމީ ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވަނީ  29ވާއިދުގެ ގަސިލުގެ ކައުން

 ފައެވެ. އި ޮކމިޓީއެއް އުފައްދަވަ 10ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ވަގުތީ 

 ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް: 

 މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ  

ހީ ހޯދައި އެ މީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުންނާއި ކޮމިޓީން ރާވާ ޕްރޮގްރާމުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެ
ދުމާއި ކައުންސިލުންނާއި ކޮމިޓީން ޕްރޮގްރާމްތައް ތަންފީޒު ކުރާނީ މި ކޮމިޓީންނެވެ. އަދި މީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯ

ރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއާ ވިސްނާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ދިރާސާކޮށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް މީޑިއާގެ ކު
  ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. ގުޅޭ އެކިއެކި ފަންނީ ތަމްރީނުތައް ރާވާ ހިންގުމަކީ ވެސް މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓްގެ
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 ކޮމިޓީ  ރިލޭޝަންސް  ޕަބްލިކް  

އި މަސައްކަތްކުރާ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ދައުރު ރައްޔިތުންނާއި މީޑިއާގަ
ދެމެދު ފިލުވައިދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުން 

ތަކާ ދެމެދު ގުޅުން ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތް
މީޑިއާއިން ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއްޗާއި ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އިވޭއަޑުތަކާއި މީޑިއާއިން  ޤާއިމުކޮށް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި

ރޭގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ގެކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ހިތްވަރުދިނުމަކީ ވެސް މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓް ،ގޮތުން ހުށަހަޅާ އެކިއެކި ޝަކުވާތައް ލިބޭ މަޢުލޫމާތާ ބެހޭ
 މަސައްކަތެކެވެ. 

 

 

 

                 
(          )

                           
          

            ޘ   

             
(       

          )

                 
(          )

                               
      

             

         ޘ       
(       

          )



 އަހަރީ ރިޕޯޓް 
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  

 މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ ކައުްނސިލް 

  

 

10 

 އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމިޓީ   

ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް  ،އި އަޚުލާޤީމި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މީޑިއާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތަކާ
ނޫނާއި ގާއާ ކައުންސިލުގެ އެކަށައަޅައި މީޑިއާގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމާއި މީޑިއާތަކުން އެކުލަވާލައި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތައް ދިރާސާކުރުމާއި، މޯލްޑިވްސް މީޑި

 . ލާޙުތައް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެސްވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ އި ގަ
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 ދާއިމީ ކޮިމޓީތަކުގެ ޖަލްސާތައް: 
 

 

 

 

 އެހެނިހެން ޮކމިޓީަތކާއި ވަގުީތ ކޮިމޓީތައް  

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރީ  2021ގޮތުން  ކޮމިޓީ ފިޔަވައި އެހެނިހެން މުހިންމު ބޭނުންތަކަށް އުފައްދައިފައިވާ ކޮމިޓީތަކެވެ. އެ 3މިއީ ދާއިމީ 
 ކޮމިޓީ ނަގާފައިވެއެވެ.   10ހިންގުމަށާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ވަގުތީ 
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 :  ކޮމިޓީ  އެޗްއާރްއެމްޑީ  
ކުރާ ޮކމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަކީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން އެކުލަވާލަން ލާޒިމު 36ރވިސްގެ ޤަވާއިދު' ގެ މި ޮކމިޓީއަކީ 'ސިވިލް ސަ

ރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ ރވިސްއެއް ޤާއިމުކުރަން ސިވިލް ސަ ކުރުމަށާއި، ޒަމާނީ ސިވިލް ސަޒުނޫނާއި ޤަވާއިދު ތަންފީގާރވިސްގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަ
ރަލުންނަށާއި ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް މަސްއޫލު މަސައްކަތްތަކުގައި ކޮމިޝަނަށާއި ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީންނަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ

ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވަނީ  ކައުންސިލްގެ އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކުރަންޖެހޭ ކޮމިޓީއެކެވެ. އެގޮތުން މި އޮފީސްތަކުގައާއި ކައުންސިލްތަކުގައާއި ރަށު ފެންވަރުގައި ގާއިމު
 ބަރުންނެވެ. ންމެ 5

 

 
ވަކިވެވަޑައިގަތުމުން  ކައުންސިލުން ގައި  2021 ނޮވެންބަރު 08 ދިލް މޫސާޢާއަބޫބަކުރު އަލްފާޟިލް *މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރު 

  އިތުރު މެންބަރަކު އައްޔަންކޮށްފައިނުވެއެވެ.ގެ ތެރޭގައި  2021
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 :  ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ  

ކުރާ ޮކމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީގެ  ގެ )ހ( ދަށުން އުފެއްދުމަށް ލާޒިމު 10.13ބާބު  R-20/2017ވާއިދު' ގަމި ޮކމިޓީއަކީ 'ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު 
މެވެ. މި ކޮމިޓީ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ވަޒަންކޮށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތަކާ ބިޑް ހަވާލު ކުރު

މެންބަރުންނާއި އަދި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ އިސްވެރިޔާ  3އެކުލަވާލައިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 
 .ބަރުންނެވެންމެ 5ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވަނީ  )މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ( އަދި ބިޑްތަކުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ އިތުރު އިދާރީ މުވައްޒަފަކު ހިމަނައިގެންނެވެ. މި

 

 

 

 

 

 

 

ޔަތްކޮށް ދައުލަތުގެ އެކި އޮފީސްތަކުގައި ގާއިމުކުރާ ބިޑް ކޮމިޓީތަކަށް ސިޔާސީ ގޮތުން އާވަނަ މާއްދާއަށް ރި 10.13*މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 
ފަރާތްތައް އައްޔަނު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ މުތަކުގައި ތިއްބަވާ ގާއައްޔަނުކުރެވޭ ބޭފުޅުންނާއި އިންތިޚާބީ މަ

ލުމަށްފަހު ހަވާލާދީފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް އިގައި ނިންމާފައިވާތީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ކުރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީ އުވަ 2020އޮކްޓޫބަރު  21ބޯޑުން 
 .ބަރުންނެވެންމެ  5ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވަނީ  މި ވަނަ ދުވަހު، އަލުން ބިޑްކޮމިޓީ ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. 15ސެޕްޓެންބަރު  2021ޮޕލިސީއާ އެއްގޮތަށް 

 

               
(          )

            
             

              

                 

                

       

                
           (        

          )

               
(          )

            
             

              

                 

                

       

                
           (        

          )



 އަހަރީ ރިޕޯޓް 
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  

 މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ ކައުްނސިލް 

  

 

15 

 
ވަކިވެވަޑައިގަތުމުން ކައުންސިލުން ގައި  2021 ނޮވެންބަރު 08 ދިލް މޫސާޢާއަބޫބަކުރު އަލްފާޟިލް *މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރު 

  ނުވެއެވެ. ެއްއިތުރު މެންބަރަކު އައްޔަންކޮށްފައެ ގެ ތެރޭގައި  2021

 :  ކޮމިޓީ މުރާޖަޢާ  

ލަން ލާޒިމު ކުރާ ޮކމިޓީއެކެވެ. މި އިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވަ 41މުރާޖަޢާ ޮކމިޓީއަކީ 'މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު' ގެ 
ޢާކޮށް ގެ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނިންމުމާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލައި މުރާޖަކޮމިޓީ

ޮކމިޓީއަށެވެ. މިކޮމިޓީގައި  ގޮތްނިންމުމެވެ. ކައުންސިލްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ މުރާޖަޢާ
  .ބަރުންނެވެންމެ 5ތިއްބަވަނީ 

 

 

 

 

 

 

 

 ": އިނާމު ކޮމިޓީ 2020 އިނާމު  "ނޫސްވެރިކަމުގެ  

އަށް ކޮމިޓީ" އާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގައި އިންތިޒާމް ކުރުމެވެ. މި 2020މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަކީ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 
 އްޔަން ކުރެވުނު ފަސް މެންބަރުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.އަ
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މަތު ޠި ފާއަލްފާޟިލާ މެންބަރަކަށް ކޮމިޓީގެ ،ހުސްވުމުން މަޤާމު މެންބަރުކަމުގެ ފްއިއަޙްމަދު ނާ  އަލްފާޟިލް މެންބަރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކޮމިޓީގައި މި*
 .އައްޔަންކުރެވުނެވެ އަޙްމަދު

މުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ގާއްރިރުކަމުގެ މަ ގަ މެންބަރުކަމާއި މު މުޙައްމަދު ޝަފާޢު ޙަސަންއަލްފާޟިލް *މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރު 
 ޝާކިރު ޙަސަންއަދި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އައްޔަންކުރެވުނެވެ. މަތު އަޙްމަދުޠިފާ  އަލްފާޟިލާކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަމަށް 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް އަލްފާޟިލް  ,ބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން އަލްފާޟިލް މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް، އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިން ކޮމިޓީގެ މެން ،މުޙައްމަދު
 .އައްޔަންކުރެވުނެވެއަދި އަލްފާޟިލް ޝަފާޢަތު ހަބީބް  ޘަޤީފްމަދު މޫސާ، އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޙްއާދަމް ނަވާޒް، އަލްފާޟިލް އަ

 

 

 

 

 

 

 

 ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ  
ކުރާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލުގެ ރައީސް އުފެއްދުމަށް ލާޒިމު  23ވާއިދުގެ ގަމި ޮކމިޓީއަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 

މި ޤު ކޮށް ނިންމުމެވެ. ގީތަޙްމަސައްކަތަކީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ އަދި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލަތައް ބަލައި ޓީގެ މި ކޮމިޮކމިޓީއެކެވެ. 
 އަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު މެންބަރުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ކޮމިޓީ
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 މައްސަލަ ރިވިއުކުރާ ކޮމިޓީ  
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ބޭނުމަށް އެކުލަވާލައިގައިވާ  13ގޮތުގެ އުސޫލުގެ  ން ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެމި ކޮމިޓީއަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު

 މެންބަރުންނެވެ.  3ޮކމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވަނީ 

 

 ޓީ މީޑިއާ ކޮމިޝަން ބިލާއި ގުޅޭ ކަރުދާސް އެކުލަވައިލާ ކޮމި  
އެކުލަވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަރުދާހުގެ މަށް ކައުންސިލުން ޅުގެ ޚިޔާލު ހުށަހެ ކައުންސިލު ގޮތުން މި  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމިޝަންގެ ބިލާ ގުޅޭ  މިއީ،

 މެންބަރުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ހަތްއަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު ކޮމިޓީ . ލެވުނު ޮކމިޓީއެކެވެއި އެކުލަވަމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން  
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ގެ ކޮމިޓީމުޤައްރިރު އަދި  ކޮމިޓީގެ ،ހުސްވުމުން މަޤާމު މެންބަރުކަމުގެ ފް އި އަޙްމަދު ނާ އަލްފާޟިލް  މެންބަރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކޮމިޓީގައި  މި*

 .އައްޔަންކުރެވުނެވެ  އަޙްމަދު މޫސާ އަލްފާޟިލްމެންބަރުކަމަށް 

 

 ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ  
މި  އެކެވެ.ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ މުލުއިއަށް ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންއެއް އެކުލަވަ 2026-2022މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މި ޮކމިޓީއަކީ 

 .ތިރީގައިއެވަނީއެވެންބަރުން ގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ މެކޮމިޓީ
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 ކޮމިޓީ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ހިންގާ  
ޤާނޫނުގެ  ށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރު ގެ ދަށުން އެ ( އިން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސ2006/3ަނަންބަރު މިއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު 

ގައި ކޮމިޓީ އެވެ. މި  ހިންގާ ކޮމިޓީ  " ގެޓްރަސްޓް ފަންޑް ރާއްޖޭގައި މީޑިއާގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެހީވާވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް " 26
 ވަނީއެވެ. ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ތިރީގައި އެ

 

 އަލިޓީ އާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ ކު ޖެންޑާ އި  
ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ( ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) 18/2016"ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނީއެވެ. ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ތިރީގައި އެކޮމިޓީ މިމެންބަރުންގެ ޮކމިޓީއެވެ.  5ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލާ 
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 ކައުންސިލުގެ ޖަލްާސތައް  .5
 ބޭއްވުމަށެވެ.ޖަލްސާ  1ކުރަނީ މަދުވެގެން މަހަކު )މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލިގެ ޤާނޫނު( އިން ކައުންސިލަށް ލާޒިމު 2008/15ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ދައުރުގެ ހައެހެންކަމުން ކައުންސިލުގައި މިއަހަރުގެ އެވެ. ޖަލްސާ އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވެ 53ވަނަ އަހަރު  2021މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން 
 ކުރެވިފައެވެ. ކެންސަލު ޖަލްސާ ވަނީ ޯކރަމް ހަމަނުވެގެން  05އެވެ. ނަމަވެސް  53ރުވާންޖެހޭ ޖުމުލަ ޖަލްސާގެ އަދަދަކީ ޒިމެންބަރުން ހާ

މީގެއިތުރުން ދިމާވާ ކުއްލި  ގައެ ެވެ. 14:15ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތައް އާންމުކޮށް ބާއްވާފައިވަނީ ކޮންމެ ބުދަ ދުވަހެއްގެ  2021
 މައްސަލަތަކުގައި އެހެން ދުވަސްތަކުގައި ކުއްލި ޖަލްސާ އަދި އެހެން ގަޑިތަކުގައިވެސް ބައެއް ޖަލްސާ ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

 

 ވަނަ ދައުރު(  6)  ރީ ރިޕޯޓު ޒިޖަލްސާަތކުގެ ހާ  ކައުްނސިލު ވަނަ ައހަރުގެ  2021 
ހާޟިރުވާން  ސަލާމް  ޗުއްޓީ  ވަކިގޮތެއް ނާންގަވާ  ހާޟިރުވި 

 ޖެހޭ 
 # ނަން 

 1 އަލްފާޟިލް ޞަހުބާން ފަހުމީ )ރައީސް( 53 - - - 53

 2 އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޘަޤީފް )ނާއިބު ރައީސް( 35 2 - 2 49

 3 އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަވާޒް  53 11 - 11 31

 4 އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު 53 7 - 4 42

 5 އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަޒީރު  53 16 - 8 29

 6 އަލްފާޟިލް މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް 53 5 - 12 36

 7 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިން  53 17 - 3 33

 8 އަލްފާޟިލް އަންވަރު އިބްރާހީމް 53 19 - 6 28

 9 އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ފައުޒީ  53 7 - 2 44

 10 އަޙްމަދު އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު  53 2 1 1 49

 11 އަލްފާޟިލް ޝަފާޢަތު ޙަބީބު  53 10 3 2 38
 12 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފާޢު ޙަސަން 53 2 2 3 46
 13 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މޫސާ  53 15 - 2 36
 14 ޢަލީ  އިޤްނާޛު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް 33 7 1 6 19
 15 ޢު ޝާފި  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް 18 2 - - 16
 16 އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް 28 9 - 3 16
 17 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޢިފް  09 1 - - 8

53
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އިން ފެށިގެން  2021ޖުލައި  04ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  18ގެ  2008/15މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ▪

އިން އެ  2021ސެޕްޓެންބަރ  12މުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް 

 ޝާފިއު އިންތިޚާބްކޮށްފައިވެއެވެ. މުޙައްމަދު މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް

ން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާއިފްގެ މެންބަރުކަމުގެ ދެ އަހަރުގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވާތީ  2021މާރިޗް  01 ▪

  ޢަލީ އިންތިޚާބުކޮށްފައި ވެއެވެ. އިޤްނާޛު ގައި އެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 2021މެއި  02
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 2020ނޫސްވެރިކަމުގެ ިއނާމު  .6
 މުގެ އިނާމަކީ ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ދާއިރާތަކަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު ހޮވޭ ދިވެހިނޫސްވެރިކަ

 އްގޮތްވާ ގެ އުސޫލާ އެ  2020ނޫސްވެރިންނަށް ދޭ އިނާމެކެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި އާންމުކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 
 މަތީން މީޑިއާގެ ކޮންމެ ވަސީލަތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިއަކަށް ވެސް މި އިނާމަށް ވާދަ ކުރެވިދާނެއެވެ.  ގޮތުގެ

 މަސައްކަތް ވެރިންގެދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ އަޚްލާގާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން ދައްކުވައިދީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސް
ُފާހަގަކޮށް  ދޭ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި "މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން،

ހުށަހެޅުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  88 ޖުމުލަ ދާއިރާއަށް 12 އަދި އެ ދާއިރާއަށް އިއުލާން ކުރެވުނެވެ.  12ޖުމުލަ  ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު" 
 ދާއިރާއަށް ހުށަހެޅުންތައް ލިބިފައިވާ އަދަދުތަކަކީ: 12ފައިވާ ން މި އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތު އެކައުންސިލަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 

 އަދަދުތައް: ތައް:ދާއިރާ  #

 09 ތަޙްޤީގީ ނޫސްވެރިކަން )އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާރނަލިޒަމް( 1

 21 ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ އާއި އިޖުތިމާއީ 2

 09 ސިޔާސީ 3

 06  ނޫނީޤާ  އަދި  ޝަރުއީ 4

 09  އިޤުތިޞާދު  ވިޔަފާރިއާއި 5

 05 ކުޅިވަރު  6

 06 ޖާނަލިޒަމް ފޮޓޯ 7

 03 ވީޑިއޯ ޖާނަލިޒަމް  8

 - އޯޑިއޯ ޖާނަލިޒަމް 9

 - ނިއުސް ގްރެފިކްސް އާއި އިލެސްޓްރޭޝަންސް  10

 18 / ރިޕޯޓު  ފީޗަރ 11

 02 އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމު  12

 88 ލަ:ޖުމު 

 

 ސް ދޭނެ ޮގތާއި ޕަސެންޓޭޖް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ކައުންސިލުންނެވެ. ނަމަވެސް އެވޯޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ުހށަހެޅުންތައް ވަޒަން ކުރުމުގެ މާކު
ޕެނަލަކުންނެވެ. މި ޕެނަލް  ދެ  މިނިވަންމައްޗަށް ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ  3މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ 

ނގަޅަށް ވާލައިފައިވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކޮށް މީޑިއާގެ ވެށި ރައެކުލަ
 ދަސްވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ދިވެހިންގެ މައްޗަށެވެ.

ޔާސުއްދީން ޣި ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ 2021 އޮކްޓޯބަރު 11" ދިނުމުގެ ޙަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ 2020"ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 
ގެ ހާލަތާގުިޅގެން މި ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ހެްލތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ  19-އަދި ކޮވިޑް ގައެވެ.އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ހޯލު
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މިނިސްޓަރ ޮއފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ވެރި ކޮށްދެއްވީ މިހަފްލާ ޝަރަފްގައިޑުލައިންތަކާ އެްއޮގތްވާގޮތުގެ މަތީްނނެވެ. 
 މަހުލޫފް އެވެ.

 ގެ ދާއިރާ: ޤީގީ ނޫސްވެރިކަްނ )އިންވެސްިޓގޭޓިވް ޖާނަލިޒަމް(ތަޙު 
އިންސާނީ ޙައްގުތަކާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަްއ އަދި މިއީ، ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައި ހުރި އަިދ ހިނގަމުންދާ ޖިނާއީ، ވިޔަފާރިއާއި ކޮރަޕްޝަންއާއި 

ޤީގާއި ދިރާސާކޮށް އުފައްދާފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ. ތަކުގެ މައްޗަށް ތަޙުފުންކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވާ ރިޕޯޓު 
މުޙައްމަދު  އޮންލައިންގެވަގުތު  އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔަކަށް ޮހވިފައިވަނީގެ ދާއިރާއިން  ޤީގީ ނޫސްވެރިކަން )އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާނަލިޒަމް(ތަޙު

 ވެ.އަޒީޒެއަޒްހީމް 

 

 
 
 
 
 
 
 

 :ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއާއި އިޖުތިމާީއ ދާއިރާ 
ދާއިރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ  ޓާއި އަދި އިޖުތިމާއީ ށްފަތާއި ފަންނުވެރިކަމާއި ތިމާވެގާމިއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ އާއި ތާރީޚާއި ސަ

 އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔަކަށް ޮހވިފައިވަނީނޫސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ. ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްީގާއއި އިޖުތިމާއީ ދާއިާރއިން 
  ވެ.މާދެޢިމްނާ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޢަ
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 ދާއިރާ: ސިޔާސީ  
 ކުރެވެމުންދާ  ތަންފީޒު ހިންގުމަށް ދައުލަތް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނާއި، މަޤާމުތަކުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، ސިޔާސީ މަޖިލީހާއި، މިއީ، ރައްޔިތުންގެ
އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔަކަށް އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ. ސިޔާސީ ދާއިރާއިްނ  ނޫސްވެރިކަމުގެ އުފައްދާ ގުޅޭގޮތުން ސިޔާސަތުތަކާ
 ވެ.ސައިން ރަޝީދެޙު ސަންގު ޓީވީގެ މާހަތު ޮހވިފައިވަނީ

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 ދާއިރާ:  ނޫނީގާ އަދި ޝަރުޢީ 
 ޤަޟިއްޔާތަކާއި، ިހނގަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓަށް މައްސަލަތަކާއި، ހިނގަމުންދާ ދާއިރާގައި ނޫނީގާ އަދި މިއީ، ޝަރުޢީ

 ނުވަތަ  ހާމަކޮށްދިނުމާއި، އެކަންކަމާ  ބަދަލުތައް އަންނަ ކަމަށް އެކަން ކަންކަމާއި، ދާއިރާގެ ނޫނީގާ އަދި ޝަރުޢީ ޤަޟިއްޔާތަކާއި، ނިމިފައިވާ
ނޫނީ ދާއިރާ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔަކަށް ގާޝަރުޢީ އަދި އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ.  ނޫސްވެރިކަމުގެ އުފައްދާ ގުޅޭގޮތުން އެއިން ކަމަކާ
ބަދަލުގައި އިނާމާ ޙަވާލުވީ އި ބައިވެރިވެފައި ނުވާީތ ގަދު އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފްލާއަޙްމަ ލައިޝާ ވެ.ައޙްމަދެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ލައިޝާ ޮހވިފައިވަނީ

 ވެ.މާދެޢިމްނާ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޢަ
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 ދާއިރާ:  ދުގެސާތިގުއި ވިޔަފާރިއާއި 
 ދު ސާތިގުއި ފުރުޞަތުތަކާއި، ދީސާތިގުއި ބަދަލުތަކާއި، އަތުވެދާނެ ނުވަތަ  އަންނަމުންދާ ޙާލަތަށްއެ  ޙާލަާތއި، ދީސާތިގުއި މިއީ، ވިޔަފާރިއާއި

އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ދާއިރާއެެވ. ވިޔަފާރިއާއި އިުޤތިޞާދުގެ  ނޫސްވެރިކަމުގެ އުފައްދާ ގޮތުން ގުޅޭ ކަންތައްތަކާ ކުރެވިދާނެ ކުރުމަށް ރަނގަޅު
 އިނާމު ދިނުމުގެ މުޙައްމަދު ޝަނާ ފާތިމަތު ވެ.މުޙައްމަދެ ޝަނާ ވެރިޔަކަށް ޮހވިފައިވަނީ މިހާރު ނޫހުގެ ފާތިމަތުދާއިރާއިން އެންމެ މޮޅު ނޫސް

 ވެ.ހަފްލާގައި ބައިވެރިެވފައި ނުވާތީ އިނާމު ވަނީ ފަހުން ހަވާލުކުރެވިފައެ

 ދާއިރާ:  ކުޅިވަރުގެ 
 ކުރެވޭ ކުރިެއރުވުމަށް ުކޅިވަރު ަޙރަކާތްތަކާއި، މުބާރާތްތަކާއި ުކޅިވަރު  ބޭރުގެ ބައިެވރިވާ ާރއްޖެ އަދި ބާއްވާ މިއީ، ރާއްޖޭގައި
 އުފައްދާ  މައްޗަށް  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ފަރާްތތަކުގެ ގުޅުންހުރި ކުޅިވަރާ މައްސަލަތަކާއި، ހުރި ދާއިރާގައި ކުޅިވަރުގެ މަސައްކަތްތަކާއި،

 ޮހވިފައިވަނީ މިހާރު ނޫހުގެ މުޙައްމަދު ނޫސްވެރިޔަކަށް ެއންމެ މޮޅު ގެކުޅިަވރުގެ ދާއިރާއުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ.  ކަމުގެނޫސްވެރި
 ވެ. ހަމްދޫނެ

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 ޮފޯޓ ޖާނަިލޒަމްގެ ދާއިރާ:   
ކޮށްފައިވާ  އުޝާއި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އުމުޖުތަމަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު މިއީ، ޚަބަރާއި

މީހުންގެ ތަސްވީރު )ޕޯޓްރެއިޓް(، ކުޅިވަރުގެ ތެރޭގައި ނެގޭ ފޮޓޯ އަދި ފޮޓޯ  ނޫސްވެރިކަމުގެ ބޭނުންކުރާ ތަސްވީރާއި )ފޮޓޯ ޖާނަލިޒަމް(
 މްވިފައިވަނީ ވަގުތު ނޫހުގެ އިބްރާހީސްޓޯރީ/ފޮޓޯ އެސޭ ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ. ފޮޓޯ ޖާނަލިޒަމްގެ ދާއިރާ އިން އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔަކަށް ހޮ

  ވެ.ޝާބިލެ

 
 
 
 
 

 



 އަހަރީ ރިޕޯޓް 
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  

 މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ ކައުްނސިލް 

  

 

27 

 ވީޑިޯއ ޖާރނަލިޒަމްގެ ދާއިރާ:  
އޮންލައިން ވީޑިއޯ، ބްރޯޑްކާސްޓް ވީޑިއޯ އަދި ނިއުސް ޑޮކިމެންޓްރީ ހިމެނޭ  ކޮށްފައިވާއުޝާއި ޓަކައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު  މިއީ ޚަބަރާއި
 މިންހާއެވެ. އްވާޙަސަންގު ޓީވީގެ ވީޑިއޯ ޖާނަލިޒަމްގެ ދާއިރާއިން އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ދާއިރާއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 ޯއޑިއޯ ޖާނަލިަޒމްގެ ދާއިރާ:  
އޮންލައިން ނިއުސް އޯޑިއޯ، ބްރޯޑްކާސްޓް ޯއޑިއޯ އަދި ޯއޑިއޯ ނިއުްސ  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޓަކައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ޚަބަރާއި ،މިއީ

ُޑޮކިއުމެންޓްރީ ދާއިރާއަށް އެއްވެސް ނޫސްވެރިއެއް ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ މި ދާއިރާއިން އިނާމު  މި ނިއުސް ޕޮޑްކާސްޓް ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ.،
 އެވެ.ނުވެދީފައެއް

 ނިއުސް ގްރެފިްކސްއާއި އިެލސްޓްޭރޝަންސްގެ ދާއިރާ:  
ދާއިރާއަށް އެއްވެސް  ގްރެފިކްސް އާއި ކުރެހުންތަކުގެ ދާއިރާއެވެ. މި ކޮށްފައިވާއުޝާއި ޓަކައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު  ިއީ ޚަބަރާއިމ

 އެވެ.ދީފައެއްނުވެނޫސްވެރިއެއް ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ މި ދާއިރާއިން އިނާމު 

 ފީޗަރ / ރިޕޯޓުގެ ދާއިރާ:  
ރިޕޯޓު  ފީޗަރ ތައްޔާރުކުރާ ލިޔުމުގެ ޒަރީއާއިން ޓަކައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ޚަބަރާއި ދާއިރާތަކުން އެކިއެކި  މިއީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ

 ވެ.ރަޝީދެ ހުސައިން ނޫސްވެރިޔަކަށް ޮހވިފައިވަނީ ސަންގު ޓީވީގެ މާހަތުހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ. ފީޗަރ / ރިޕޯޓުގެ ދާއިރާއިން އެންމެ މޮޅު 
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 އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމު:  
އިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ މައިދާނުގައި ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޒުވާން ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފަ

މެ ވަނަ އަހަރުގެ އެން  2020މި އިނާމު ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ މައިދާނަށް އަލަށް ނުކުންނަ ނޫސްވެރިންނަށެވެ. އިނާމެކެވެ. 
މި ދާއިރާއިން އިނާމު  އިނާމުދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށްވުރެ މަދުންކަމަށްވާތީގެ އިނާމަށް ކުރިމަތި ލާފައިވަނީ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ

 އެވެ. ދީފައެއްނުވެ

ބޭފުޅުންނަކީ  އަުރތަ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ދެހަޔާތީ އެވެ. ހަޔާތީ އަރުތަ ދެބޭފުޅަކަށް އަރުވާފައިވެމި އިނާމުތަކުގެ އިތުރުން މި ހަފްލާގައި، 
 އަލްމަރުޙޫމް އަލީ ހުސައިން )މ. ވާރޭވިލާ( އެވެ. އިއްމަދު )ގ. ލިއެނާ( އާޙަސައިން މުޙުއަލްމަރުޙޫމް 
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 ވަނަ އަހަރުގެ މުިހންމު މަސައްކަތްތަކާއި ބަްއަދލުވުންތައް  2021 .7

 ހުންނަ ރާްއޖޭގައި ކަުއންސިލުން  މީޑިއާ  މޯްލޑިވްސް ދިނުމަށް ހޯދައި ފުރުސަތުތަކެއް  ތަމްރީނު  ނޫސްވެރިންނަށް ދިވެހި 
  (2021 ޑިސެްމބަރު 28)  ކޮިމޝަނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން ހައި  އިންޑިއަން

 

  

ބައްދަލުވުމަކީ، ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ތަމްރީނު ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައި ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި އިންޑިއަން ހައި މި 
 ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. 2021 ޑިސެމްބަރު 28ކޮމިޝަނާއެކު 

ރިން ފޮނުވައިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށާއި، އިންޑިއާގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާއަށް ދިވެހި ނޫސްވެ
ތަމްރީނު ތައުލީމީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ މާހިރުން ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެސްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފެއްޓުމަށާއި، އަދި މި ދާއިރާގެ 

ތުރުން، ކުރު މުއްދަތާއި ދިގު މުއްދަތުގެ ސްޮކލާޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ނޫސްވެރިންނަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އޮންލައިންކޮށް ހިންގުމަށެވެ. މީގެ އި
ދިވެހިރާްއޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއަން ަހއި ކޮމިޝަނަރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ މުނޫ މަހާވަރު ވަނީ ދިވެހި  ވެ.ގޮތުނެ ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭ

ކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ނޫސްވެރިންނަށް ތަމްރީނު ފުރުސަތުތައް ފަހި
  ދެއްވާފައެވެ.

ހުބާން ފަހުމީ،  ޞަފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ، ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މި މަޝްވަރާތަކުގައި 
ސަން އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. ޙައްމަދު ޝަފާއު ޙަމް ފައުޒީ، މެންބަރު މުއިން، މެންބަރު އިބްރާހީސަޙުކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަލީ 

އި ޑެޕިއުޓީ ހައި މް ސަމީރެވެ. އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހައިކޮމިޝަނަރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ މުނޫ މަހާވަރާއިބްރާހީ
  ގެ އިތުރުން ހައިކޮމިޝަންގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.ރޯހިތު ރިތިޝް ކޮމިޝަނަރު މިސްޓަރ 
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 (2021ޑިެސމްބަރު  26ނޫސްވެރިންނަށް ދިވެހިބަހުގެ ކޯހެްއ ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ުގޅިގެން ނޫސްވެރިންނަށާއި ނޫސްވެ ެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް  އާއެކަޑަމީމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ދިވެހި ބަހުގެ 
 އަށް ވަރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 2021ޑިސެމްބަރ  30އިން  2021ޑިސެމްބަރ  26ހެއް ވަނީ ދިވެހި ބަހުގެ ކޯ

 ނޫސްވެރިންނެވެ. 28ނޫސްވެރިންނެވެ. އޭގެތެރެއިން ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ   53ބައިވެރިވަޑައިގަތީ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި 
 އަޙްމަދު ނަސީރު އަދި އަލްފާޟިލާ އަޒީޒާ އަފީފް އެވެ.އްވީ އަލްފާޟިލް މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެ

 

 19)ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުްނސިލާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން  "މީޑިއާ އޮިފސަރ"ޮޕލިސްގެ  
 (2021ޑިސެމްބަރ 
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ދިނުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ، "މިޑިއާ އޮފިސަރ" ބަދަލުވުމާ  ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުމި ބައްދަލުވުމަކީ، މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް 
އްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. ން ބޭގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އިސްނަގައި ގުޅިގެން އަލަށް އައްޔަނުކުރެވުނު "މީޑިއާ އޮފިސަރ" ތައާރަފްކުރުމަށްޓަކައި 

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގައެވެ. އި ގަ 2021 ބަރުން ޑިސެ 19މި ބައްދަލުވުމުން ބޭއްވުނީ 

ލީ ޢަމެންބަރު އަލްފާޟިލް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޞަޙުބާން ފަހުމީ، ފަރާތުން  ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެމި 
 ވެ. ވެސައިން، އަދި ސެކްރެޓަރީ  ޖެނެރަލް ޑރ. އިބްރާހީމް ސަމީރެޙު

 ބައްދަލުވުމެއް  ފަންްޑުކރާ ކޮްނސަލްޓެްނސީގެ ބޭފުޅުްނނާިއ މޯލްޑިވްްސ މީޑިާއ ކައުްނސިާލ ދެމެދު ންކޮމިޝަނު ބްރިޓިޝް ހައި  
 (2021 ބަރުންޑިސެ  15ބޭއްވުން )

 

ނޫސްވެރިން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ ދެމެދު  ފަންޑްކުރާ ކޮންސަލްޓެންސީގެ ބޭފުޅުންނާއި  ން ބްރިޓިޝް ހައިކޮމިޝަނުމި ބައްދަލުވުމަކީ، 
 ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. 2021ޑިސެމްބަރ  15 ގޮތުން މާއި މީޑިއާ ކުރިއަރުވަން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭރުތަމްރީނުކު

ސައިން ބާން ފަހުމީ، ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙުހުބައިވެރިވަޑައިގަތީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޞަ ބައްދަލުވުމުގައި މި 
 ބޭފުޅުން ބައިވެރި ވަޑައިގަތެވެ. 2 ން ފަންޑްކުރާ ކޮންސަލްޓެންސީގެހައިކޮމިޝަނު ތު މުނާ އެވެ. ބްރިޓިޝް ޠިމަރަލް ފާޘަޤީފް އަދި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެ

 

  (2021 ބަރުންނޮވެ 17) އްވުންބައްދަލު ކުރެ ޖެނެރަލާ ރޕްޮރސެކިުއޓަ 
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ގައި ބޭއްވުނު  2021 ބަރުންނޮވެ 17ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއެކު  ރމި ބައްދަލުވުމަކީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ ޕްޮރސެކިއުޓަ
ޖެނެރަލްގެ  ރޕްޮރސެކިއުޓަބަރު ރިޕޯޓުކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޚަ ގުޅޭ އާދާއިރާ  ކުރެވުނީ، ޝަރުއީ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުގައި މަޝްވަރާ

 ގޮތުންނެވެ. ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރޭވުމާ ގުޅޭއޮފީހާ ގުޅިގެން 

، ސެކްރެޓަރީ ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ ރައީސް ޞަޙުބާން ފަހުމީ، މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންމި 
ވެރިވެ ވަޑައިގަތީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައި ރމަތު މުނާއެވެ. ޕްޮރސިކިއުޓަޠިރަލް ފާރަލް ޑރ. އިބްރާހީމް ސަމީރު އަދި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެޖެނެ

 ކެވެ.ބޭފުޅެ 3ސެކްރިއޭޓްގެ ފަރާތުން  އިޝަމީމާ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން  ރޕްޮރސެކިއުޓަ

 (2021 ބަރު ންނޮވެ 15) ބައްދަލު ުކރެއްވުން ންމޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިްސ ާއ މީޑިއާ ކައުްނސިލު 
 

 

\ 

 

 

 

 

 

ގުޅިގެން ޝަރުއީދާއިރާގުޅޭ ހަބަރު ރިޕޯޓުކުރާ  ދެމެދު ދެފަރާތް އިސަރވިސްއާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާމި ބައްދަލުވުމަކީ، މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް 
 ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. 2021 ބަރުންނޮވެ 15ގޮތުން   ގުޅޭނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރޭވުމާ

  (2021 ބަރުންނޮވެ 14ކުރެއްވުން )ބަޖެްޓ ޮކމިޓީއާ ބައްދަލު   
 

 

 

 

 

 

 

 

ގޮތުން  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ  2022މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ  އިންބަޖެޓް ކޮމިޓީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ބައްދަލުވުމަކީ، 
 މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.
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ޝަފާޢު ޙަސަން، މުޙައްމަދު މެންބަރު  ،ރައީސް ޞަޙުބާން ފަހުމީ މޯޅްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީބައްދަލުވުމުގައި  މި 
 މަތު މުނާ އެވެ.ޠިޓަރީ ޖެނަރަލް ޑރ. އިބްރާހީމް ސަމީރު އަދި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާރެސެކް

 (2021 ބަރުން ނޮވެ 01ބައްދަލު ކުރެްއވުން. ) ން ކައުްނސިލުީމޑިއާ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ  ގުޅޭ ހަބަރު ރިޕޯޓުކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރޭވުމަށްއާ ދާއިރާ  ޝަރުއީމިއީ، 
ގައި ޖުޑީޝަލް  2021 ބަރުންނޮވެ 01މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ ދެމެދު 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އޮފީހުގައެވެ.

ޝާފިޢު، މެންބަރު ޢަލީ  ބާން ފަހުމީ، މެންބަރު މުޙައްމަދުހުމި ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ ރައީސް ޞަ
  މަތު މުނާ އެވެ. ޠިރަލް ފާޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. އިބްރާހީމް ސަމީރު އަދި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެ ރެޙުސައިން، ސެކް

 (2021އޮްކޯޓބަރ  10) ރުންނާމާއެއްގައި ސޮއި ކުމުއެުކ ފަހު ބިޒްަނސް ސެންޓަރ ޯފ ކޯޕަރޭަޝނާ 
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ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން  ފަހުމުނާމާއަކީ، ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި މީޑިއާ ގެ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރި ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާމި 
 ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަނާ  ޒްނަސްގުޅިގެން މީޑިއާ ކުރިއެރުވުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރާވައި ހިންގުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އާއި ބި

މި ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން ސުކޫލުކުދިންނަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ދެ ފަރާތް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް  ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ ފަހުމުނާމާއެކެވެ.
 ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. 

 (2021އޮްކޯޓބަރ  05). ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  ެއކުމޯްލޑިވްސް މީޑިާއ ކައުންސިލާ އެލައިނަރ އިންޓަނޭަޝނަލާ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވުުނ  އިމިބައްދަލުވުމަކީ އެލައިނަރ އިންޓަނޭޝަނަލާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ
 ބައްދަލުވުމެއް.

ސެޕްެޓމްބަރ  27) ން.ބައްދަލުވު ބޭއްވުނު ދެމެދު  އި ޓަީރ އޮތޯރިޓީާއ މޯލްޑިވްްސ މީޑިާއ ކައުންސިލާނިމޯލްޑިވްްސ މަ 
2021) 

 

 

 

 

 

 

 



 އަހަރީ ރިޕޯޓް 
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  

 މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ ކައުްނސިލް 
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ބަރު ރިޕޯޓުކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޚަމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިއާއި އިޤުތިޞާދީ މިއީ، 
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް   ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައިބޭއްވުނު ކުތަމްރީން ޯވރކްޝޮޕެއް ރޭވުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ އެ

ރަލް ޑރ. ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ ރައީސް ޞަޙުބާން ފަހުމީ، މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާފިޢު، މެންބަރު މުޙައްމަދު އިޤްނާޛް ޢަލީ އަދި ސެކްޓަރީ ޖެނަ
 ޓަރީ އޮތޯރިޓީގައެވެ. ނިސް މަވަނަ ދުވަހު ބެއްވުނު މި ބައްދަލުވުން އޮތީ، މޯލްޑިވް 27ސެޕްޓެމްބަރު  2021 ވެ.އިބްރާހީމް ސަމީރެ

 

 ބަރު ންސެްޕޓެ 21) .ވުންފަރާތުން ނޫސްެވރިނަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލު ގެްޕ ޔޫއެންޑީޕީޝޮއެތިކްސް ވެލިޭޑޝަން ވޯކް 
2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2021ބަރ ންސެްޕޓެ  16ޭބއްވުނު ބައްދަލުވުން. ) ނާިބޒިނަްސ ސެްނޓަރ ކޯޕަރޭޝަ އި މޯލްޑިވްސް ީމޑިއާ ކައުންސިލާ 
 

 

 

 

 

 

 

މަށް މަޝްވަާރ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަންއާ ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރޭވު
ފަރާތުން ބައިވެރިވަޑައިގަތީ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާފިޢު،  ކައުންސިލުގެ  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ގައި ބޭއްވުނެވެ.  2021ސެޕްޓެމްބަރ  16ބައްދަލުވުމެއް 

 ވެ. ޑރ. އިބްރާހީމް ސަމީރެ ނެރަލްމެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ އަދި ސެކްޓަރީ ޖެ



 އަހަރީ ރިޕޯޓް 
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  
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 (2021ޖުލައި  11) ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން.މޯލްޑިވްސް ީމޑިއާ އިްނސްިޓޓިއުޓާެއކު  
 

 

 

 

 

 

 

 

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް  ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމާ ގުޅިގެން  އިމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ  މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓާ މިބައްދަލުވުމަކީ 
 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއް.

 05) އްވުން.މީޑިާއ ކައުްނސިާލ ބައްަދލުކުރެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަްނ މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިީޓން މޯްލިޑވްސް  
 (2021ޖުލައި 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 އަހަރީ ރިޕޯޓް 
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  
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 (2021ޖުލަިއ  01) .ބައްދަލުވުންބޭއްުވނު އެންޑް ޯސސަްލ ސަރވިްސ އާއެުކ  ރމިނިސްޓްީރ އޮފް ޖެންޑާ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (2021ޫޖން  29) ން.ބައްދަލުވު ބޭއްވުނު ސްޓެރެޖިްކ އެްކޝަން ްޕލޭންއާ ުގޅޭ ގޮތުން ސްޭޓކް ހޯްލޓަރުންނާއެކު  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 އަހަރީ ރިޕޯޓް 
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  

 މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ ކައުްނސިލް 
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 ން ގުޭޅ ގޮތުްނ މޯލްޑިވްްސ މީޑިއާ ކައުްނސިލުިމ މައުލޫާއ "މާލީ ޫނސްވެރިކަމުެގ މުހިންުމ އަާސސްތައް"  
 .2021ވެިބނާރު ސީރީޒް  އްވިއިންތިޒާްމކޮށްގެން ބޭ

 

 

 

 

 

 

 

 

ގޮތުން މޯލްޑިްވްސ މީޑިއާ ކައުްނސިލާ  ލައިްނސްާއ ގުޅޭޑްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން ޕްރެސް ކޯ ގައި 
  ން.ަބއްދަލުވު ބޭއްވުނުސްޭޓކްހޯލްޑަރުންނާެއކު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 އަހަރީ ރިޕޯޓް 
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  

 މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ ކައުްނސިލް 
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 (2021މެިއ  27) ން.ބައްދަލުވު ބޭއްުވނުދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީާއ އެުކ  
 

 

 

 

 

 

 

ކައުންސިލު ގުޅިގެން ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިވެހިބަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމާ މި ބައްދަލުވުމަކީ ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީއާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ 
 ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއް.

ބޭއްވުުނ  ާޓ ުގޅޭ ގޮތުން ކޮރަޕްޝަްނ ޕްރޮޖެކް-އެުކ ޔޫރަޕިއަްނ ޔޫނިައްނ ރީޕޯްމ އަދި އެްނޓިގެ ބޭފުޅުންނާޔޫރަޕިއަން ޔޫނިައން 

 (2021އޭްޕރީލް  26) ން.މަޝްވަރާ ބައްދަލުވު

 

 



 އަހަރީ ރިޕޯޓް 
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  

 މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ ކައުްނސިލް 
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ަޓކައި އެާޓނީ ޖެނަރަލް އޮފީހުްނ މޯލްޑިވްްސ މީޑިއާ ކައުްނސިާލ  މީޑިއާ ރެގިއުލޭޓަރީ ޮބޑީގެ ބިްލ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލުމަށް  
 (2021އޭޕްރީލް 08) .ސްޭޓކް ހޯލަޑަރުްނނާ ެއކީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު

 

 

 

 

 

 

 .ބޭއްވުނުޔޫއެންޑީޕީއާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ަކއުންސިލާ ކުުރމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ލޮޕްއެިތކްސް ޑިވެކޯޑް އޮފް   
 (2021މާރިޗް  29)

 

 

 

 

 

 
 

 (2021މާރިޗް  24މޯލްޑިވްސް ީމޑިއާ ކައުންސިާލ ބޭްއވުނު ބައްދަލުވުން. )ޒާއި މިނިސްޓްީރ އޮފް ހޯްމ އެފައާ 
 

 

 

 

 

 



 އަހަރީ ރިޕޯޓް 
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  

 މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ ކައުްނސިލް 
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އާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ  ޒާއިޓަކައި އަދި އޮންލައިން މީޑިއާ ދަފްތަރާ ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފައާ ކުރިއެރުމަށް ގެނޫސްވެރިން 
ގައި ބޭއްވުނެވެ.  2021 މާރިޗު 24ދެމެދު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް   

ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ ރައީސް ޞަހުބާން ފަހުމީ، ނާއިބު ރައީސް ޙުސައިން ޘަޤީފް، މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ، މި ބައްދަލުވުމުގަ،އި ކައުންސިލްގެ 
 ވެ.ރަލް ޑރ. އިބްރާހީމް ސަމީރެމަތު އަޙްމަދު، މެންބަރު މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް އަދި ސެކްޓަރީ ޖެނެޠިމެންބަރު ފާ

 (2021މާރިޗް  22 ކައުންސިާލ ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުން. )އިސްލާމިްކ ޔުނިވާިސޓިއާ މޯްލޑިވްސް މީޑިއާ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ގޮތުން  ކޯސްތަކާ ޓްރެއިނިންތަކާ ބެހޭ ހިންގޭނެޓަކައި  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިން ޒިންމާދާރު ކުރުމަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓިއާ
 .ވެބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެ ގައި  2021 މާރިޗު 22

 ވެ.ސެކްޓަރީ ޖެނަރަލް ޑރ. އިބްރާހީމް ސަމީރެ އިމި ބައްދަލުވުމުގައި، ބައިވެރި ވަޑައިގަތީ ރައީސް ޞަހުބާން ފަހުމީ އާ

. ވުންބައްދަލުބޭްއވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ޮކމިޓީއިްނ މޯްލޑިވްސް މީޑިާއ ކައުްނސިލާ  
 (2021 މާރިޗު 10)
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(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  
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 (2021މާރިޗް  02) ން.ބައްދަލުވު ބޭއްުވނުިއ މޯްލޑިވްސް މީޑިާއ ކަުއންސިލާ އި ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނާ-އެންޓި 
 

 

 

 

 

 

 

 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ -ގޮތުން އެންޓި އިންވެސްޓިގޭޝަން ޖަނަލިސްޓުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭ
 ވެ. ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެގައި  2021 މާރިޗު 02 އެކު ކައުންސިލާ

ފެބްރުއަރީ  22) އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންމޯލްޑިވްސް ނޭޝަަނލް ޔުނިވަރިސޓީއާއި މޯލްޑިވްްސ މީޑިއާ ކައުްނސިލާ 
2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޔުނިވަރސިޓީއާއެކު މި ކައުންސިލުން ކުރެވިދާނެ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކައުންސިލުން "ނޫސްވެރިން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް" ހިންގައި ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން 
 ގައި ބޭއްވުނެވެ. 2021ރީ ވަރުފެބު 22ކަންކަމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް 
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އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ުދއްވުން މަާނ ގަޑިތަކުގައި، ޫނސްވެރިންގެ ޒިންާމ  ބޭރުގައި އުޅުން މަނާ ގަިޑތަކުަގއާއި، 
ގޮތުން މޯްލޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިުލން، މޯްލޑިވްސް ޕޮިލސް ސާރވިސް ާއ  އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަާކ ގުޅޭ

 (2021ފެބްރުއަރީ  16) ން.ބައްދަލުވު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ
 

 

 

 

 

 

 

 

ޔޫއެންޑީީޕ އަދި މޯްލިޑވްސް މީޑިާއ ކައުްނސިލާ ެއކު  މީޑިއާ އަދި ޕަބްިލކް ރިލޭޝަްނ ޑިގްރީ ޯކސްތަްއ  އާއެމްއެންޔޫ 
 (2021ފެބްރުއަރީ  02) ން.ބައްދަލުވުބޭއްވުނު ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުްނ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 އަހަރީ ރިޕޯޓް 
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  
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މުަގއި ހުިރ ދަތިތަާކ މޯލްިޑވްސް ީމޑިއާ ކައުްނސިލާއެުކ ޫނސްވެރިންނަށް މައުޫލމާުތ ލިބު އި މިނިސްޓްީރ އޮްފ ހެލްތާ 
 (2021 ޖަނަވަރީ 31)ން. ބައްދަލުވުބޭއްވުނު ގުޅިގެން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އޮފް ޮކމިއުނިޭކޝަން، ސައިންސް އެްނޑް ެޓކްނޮލޮޖީ އާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންިސލާ މީޑިއާ ދަފްތަރު  މިނިސްޓްރީ 
 (2021 ނަވަރީޖަ 11) ން.ބައްދަލުވުގޮތުްނ ބޭްއވުނު ޑިޖިޓަލައިްޒކުރުމާ ގުޅޭ 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 އަހަރީ ރިޕޯޓް 
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  
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 ގަވާިއުދތަކާއި އުސޫލުތައް ލެވުނު އިވަނަ އަހަރުގެ ތެޭރގައި އެކުލަވަ 2021 .8

 ގަވާއިދުތައް  

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  
ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  2021މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމިޓީން 

ލުމުގެ އިގެ މުރާޖަޢާކޮށް އިސްލާހުކޮށް ޑްރާފްޓް އެކުލަވަމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުގޮތުން އެ ކޮމިޓީންވަނީ،  އް މަސައްކަތެވެ. އެ މައިގަނޑު އެ 
ވެސް މި  މުގެ މަސައްކަތްމަސއްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު މުރާޖަޢާކޮށް އައު ބިލެއް ފަރުމާ ކުރު

 ލެވުނެވެ. އިޑްރާފްޓް ފައިނަލްކޮށް ފާސްކުރުން މި ހިނދަށް މަޑު ޖައްސަ އި ދިޔުމާއެކު ކޮމިޓީން އެކުލަވަށްއަހަރު ތެރޭގައި ފެށިގެން ކުރިއަ

 އުސޫލުތައް  

 މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި  މީޑިއާގެ  ،ކުރުމުގައި  މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢު  ޚަބަރާއި  މައްސަލަތަކުގެ  ހިމެނޭ  ކުޑަކުދިން  ޚިލާފުވާ  ޤާނޫނާ  
 .އުސޫލު  ބަޔާންކުރާ  މިންގަނޑުތައް  ހަމަތަކާއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން 
މާއްދާގެ ވަނަ  15ހަމަ އެ ޤާނޫނުގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށް 15)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2019/18މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި  ،ކުރުމުގައި ޝާއިޢު ލޫމާތުޢުޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގެ ޚަބަރާއި މަ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
 ޤާނޫނާ މި އުސޫލުގެ މަޤްސަދަކީ، ފައިވާ އުސޫލެކެވެ. ލައި ވައިމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރުމަށް އެކުލަ

މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ހަމަތައް  ،ކުރުމުގައި ޝާއިޢު ލޫމާތުޢުމައްސަލަތަކުގެ ޚަބަރާއި މަ ހިމެނޭ ކުޑަކުދިން ޚިލާފުވާ
 މެވެ. ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައި އޮތު

 ދޫކުރާނެގޮތުގެ  ލިޔުން  ކައުންސިލުން  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް  ޓަކައި  ވެރިފައިކުރުމަށް  އެކައުންޓްތައް  މީޑިއާ  ސޯޝަލް  މީޑިއާތަކުގެ  
 .އުސޫލު 

ޓަކައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ލިޔުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީޑިއާތަކަށް ލިޔުން  މީޑިއާތަކުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް ވެރިފައިކުރުމަށްމިއީ، 
ލާފައިވާ އިވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ދަށުން އެކުލަވަ 3ވާއިދުގެ ގަޓަކައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ  ކަނޑައެޅުމަށް  އުސޫލު  ދޫކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ މީޑިއާއެއްގެ ބަލަދުވެރި ފަރާތްކަމުގައި ވީހިނދު  ސަދަކީ،މަގުމި އުސޫލުގެ  އުސޫލެކެވެ. 
ޓަކައި އެ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓް ވެރިފައިކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް  ކަން ހާމަކުރުމަށްހައާތަކުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުގެ ސައްރާއްޖޭގައި ހިންގާ މީޑި

ދޭ މީޑިއާތަކަށް، ވަކި ޓަކައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ލިޔުމަށް އެ މީޑިއާތަކުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް ވެރިފައިކުރުމަށްމާއި، ފަސޭހަކޮށްދިނު
ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގަމުންދާ ކޮންމެ މީޑިއާއަކީ މާއި، އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ހަމަހަމަކަމާއެކު ފުރުސަތު ދިނު

 މެވެ. މައަށް ތަބާވާ މީޑިއާތަކަށް ހެދުމަށް ބާރުއެޅުހަވާއިދުތަކަށް ފުރިގަ

އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން މަނާ ގަޑިތަކުގައާއި ބޭރަށް ނުކުތުން މަނާގަޑިތަކުގައި ނޫސްވެރިން ބޭނުންކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އެއްގަމު  
 .އުސޫލު  ބެހޭ  ފާހެއް ދޫކުރުމާ  ކައުންސިލުން ޚާއްސަ 

ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން އާ ގުޅިގެން ހެލްތު ޕްޮރޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އަޅާފައިވާ  19-ކޯވިޑް ،އުޞޫލަކީ މި
ގަޑިތަކުގައި ނޫސްވެރިން ބޭނުންކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ޚާއްސާ ފާހެއް ދޫކުރުމާގުޅޭ އިޖުރާއަތު  މަނާ ގަޑިތަކުގައާއި ބޭރަށް ނުކުތުން މަނާ 

އާ ގުޅިގެން އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން މަނާ ގަޑިތަކުގައި އަދި ބޭރަށް ނުކުތުން  19-ކޯވިޑް ، ޞަދަކީގުލުގެ މަސޫމި އު ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.
އާ ގުޅިގެން އެއްގަމު  19-ކޯވިޑްމާއި، މަނާގަޑިތަކުގައި ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނު



 އަހަރީ ރިޕޯޓް 
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  
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ން މަނާ ގަޑިތަކުގައި އަދި ބޭރަށް ނުކުތުން މަނާ ގަޑިތަކުގައި ނޫސްވެރިންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވު 
އިން ޚާއްސަ ވެސް ހަމަހަމަ އުސޫލުގެ ތެރެ ހުރިހާ މީޑިއާއަކަށްމާއި ތެރެއިން، ބޭރަށް ނުކުތުމާއި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނު

 މެވެ. ގޮތް ހަމަޖެއްސު ފާސް ލިބޭނެ

 " ގެ އުސޫލު 2021ކުރިއަށްގެންދާ، "މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު ކުއިޒް  ކައުންސިލުން  މީޑީއާ  މޯލްޑިވްސް  
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު ކުއިޒް "ހަމަޖެހިފައިވާ  ވުނުޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދެ 30ޖުލައިން ފެށިގެން  1ވަނަ އަހަރުގެ  2021 މިއީ،

 ޞަދަކީ: ގު މި ކުއިޒްގެ މަ އުސޫލެވެ.ލެވުނު އިއަށް އެކުލަވަ" 2021

 ،ކައުންސިލްގެ މަޢުލޫމާތާއި، ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި މީޑީއާ  )ހ( މޯލްޑިވްސް

ކައުންސިލްގެ އާންމު މަޢުލޫމާތާއި، މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު އެނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން  މީޑީއާ )ށ( މޯލްޑިވްސް
 ދެނެގަތުމާއި،

ޅޭ މަޢުލޫމާތު، ކުއިޒެއްގެ ޒަރީޢާއިން ވީހާވެސް ގިނަ ކައުންސިލްގެ މަޢުލޫމާތާއި، ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަމާ ގު މީޑީއާ )ނ( މޯލްޑިވްސް
 ބަޔަކަށް ޯފރުކޮށްދިނުމާއި،

 ކޮށްގެން މަސައްކަތެއް  ތިބެންޖެހިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްލުމުގެ ގޭގައި  ރައްޔިތުންނަށް ސަބަބުން ވަބާގެ  ޢާލަމީ 19-)ރ(  ކޯވިޑް 
 ފުރުޞަތަކަށް، މިފަދަ ކުއިޒެއްގެ ޒަރީޢާއިން މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.އިނާމެއް ލިބޭނެ 

 އުސޫލު  ދިނުމުގެ  އިނާމު  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ދޭ  ކައުންސިލުން  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް  
ُމި އުސޫލަކީ  މަސައްކަތްކުރާ  ންވަރެއްގައިމީޑިއާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތަކާއި، އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކަށް ތަބާވެ، ރަނގަޅު ފެ،

ލާފައިވާ އިޓަކައި އެކުލަވަ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އިނާމުދިނުމަށް ފާހަގަކޮށް، މަސައްކަތް ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ
ހަމަތަކާއި، އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކަށް ތަބާވެ، ރަނގަޅު މި އުސޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ މީޑިއާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ  އުސޫލެކެވެ.
ގުޅޭ އުސޫލު  ދިނުމަށް ދެވޭ އިނާމާ  ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ހިތްވަރު ފާހަގަކޮށް، މަސައްކަތް ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ  މަސައްކަތްކުރާ ފެންވަރެއްގައި 
 އެކަށައެޅުމެވެ.

 އުސޫލަށް އެއްވަނަ އިސްލާހުގެނައުން  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ބެލުމުގައި  ޝަކުވާ  ކައުންސިލުން  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް  
)މޯލްޑިވްސް  2008/15ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޓަކައި، ވަނަ މާއްދާގެ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް 25މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ  މިއީ،

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  3މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުގެ  ،ށް ޓަކައިވަނަ މާއްދާގެ މަގުސަދަ 2މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ގޮތުން  ވަނަ އިސްލާހު ގެނެސްފައެވެ. އެ  1ވަނަ އަހަރު  2021ލެވުނު އުސޫލެކެވެ. މި އުސޫލަށްވަނީ، އިގައި އެކުލަވަ  2020ބަރު ންނޮވެ  09

 އުސޫލުގަ ިއ އިސްލާހުކޮށްފައިވަނީ، އެސޫލުގެ ޖަދުވަލެއްކަމުގައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމެވެ. 

 މަްއސަލަތައް  ހުށަހެޅުނު ކައުންސިލަށް .9
އް ކައުންސިލަށް ކުރާ ތަކެއްޗާއި ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އިވޭ އަޑުތަކާއި މީޑިއާއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާ ބެހޭ ގޮތުން އުފެދޭ ޝަކުވާތައުމީޑިއާއިން ޝާއި 

ރާނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ މީހަކަށް އަދި ކޮންމެ ފަރާތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ. ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ކައުންސިލުން ރިއާޔަތް ކު
އަދި ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި ށާއި އުސޫލަ ގޮތުގެ  ނެޢަމަލުކުރާ  ބެލުމުގައި ޝަކުވާ  ކައުންސިލުން މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސްއި ކައުންސިލުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ

 އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށެވެ. 



 އަހަރީ ރިޕޯޓް 
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  
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 ވަނަ ައހަރު ކަުއންސިލަްށ ހުށަހެޅި މަްއސަލަތައް  2021 
 ނަންބަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް 

 C.Case/01-2021 ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ޓެލެވިޜަން ރާއްޖެ އަވަސް

 C.Case/02-2021 ނަޝީދާ  ޔަޒުނީ އޮންލައިން  އަދިވެސް

 C.Case/03-2021 ސަލަފް  ޖަމްއިއްޔަތު އަދަދު 

 C.Case/04-2021 ޒަކަރިއްޔާ  هللاޢަބްދު އޮންލައިން  ވަގުތު

 C.Case/05-2021 ޢީސާ  އަޙްމަދު އޮންލައިން  ވަގުތު

 C.Case/06-2021 އިދުރީސް  މޫސާ "ނޫސް   އޮންލައިން ކޮޅުށްގޮ "

 C.Case/07-2021 ބޭންޑް  އެކުވެރި  "ނޫސް   އޮންލައިން ކޮޅުށްގޮ "

 C.Case/08-2021 ޢަލީ  އަޙްމަދު އޮންލައިން  ވަގުތު



ރިޕޯޓްއަހަރީ   
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  
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 ވަނަ ައހަރު ނިންިމ މަްއސަލަތަކާިއ އެ މައްސަލަތަްއ ނިްނމިގޮތް 2021 

 .މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިންމި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅި  ވަނަ އަހަރު  2021 

 ނަންބަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް  ނިންމުން
އާއި، މޯލްޑިވްސް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 25މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ މޯލްޑިވްސް  ،މައްސަލައިގައި މި

 ޝަކުވާ  ކައުންސިލުން މީޑިއާ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަދި، "މޯލްޑިވްސް 5ވާއިދުގެ ގަމީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާޢަތު  5އުސޫލު" ގެ  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ ބެލުމުގައި

ހިނދަށް ބަލައިގަނެވެން ނެތް މައްސަލައެއްކަމުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އެ މައްސަލަ  ފުރިހަމަ ކޮށްފައިނުވާތީ،
 ނިންމުނެވެ.  ( ގައ2021ިފެބްރުވަރީ  10) MMC/C6-2021-6ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާ ނަންބަރު 

 ޕްރައިވެޓް ޓެލެވިޜަން ރާއްޖެ އަވަސް
 ލިމިޓެޑް 

2021-C.Case/01 

"އެޗްޕީއޭގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އަމިއްލައަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ،  ލާ ބަ ޝަކުވާގައި، ޝަކުވާ މި 
 2021ޖޫން  23ގައި  ސުރުޚީގެ ދަށުން "އަދިވެސް އޮންލައިން"މަރުވާނެކަމަށް ބުނެފި" މި 

އްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮންޓެންޓްގައި ހިމަނާފައިވާ މައުލޫމާތަކީ، ޕަބްލިކް ޑޮމެއިނެ
ވެސް ހާމަކޮށްފައިވާތީއާއި،  އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތެއްކަމަށްވާތީއާއި، އެ މައުލޫމާތު ނެގިފައިވާ މަސްދަރު

ވެސް އިއުތިރާޒުކުރާކަން ފާހަގަ  ދި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަ
ކުރެވިފައިނުވާތީ "އެޗްޕީއޭގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އަމިއްލައަށް މަރުވާނެކަމަށް ބުނެފި" މި ސުރުޚީގެ 

ލިޔުމުގެ ކޮންޓެންޓާމެދު ގޮތެއް ޝާއިއުކޮށްފައިވާ  2021ޖޫން  23ގައި  ދަށުން "އަދިވެސް އޮންލައިން"
ނިންމަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ނުފެންނަކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ބުނެވިދިޔަ ލިޔުމުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ 

)ކުޑަކުދިންގެ  19/2019ފޮޓޯގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޑަކުދިންގެ ފޮޓޯ ހިމަނާފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކަމުގައިވާތީއާއި،   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވާގޮތަށް  33ނޫނު( ގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާ

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވާގޮތަށް  2ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންގެ 
މަށް ކަމުގައިވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުނުކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދިނު

 "އަދިވެސް އޮންލައިން" އަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް ނިންމުނެވެ.

 C.Case/02-2021 ނަޝީދާ  ޔަޒުނީ އޮންލައިން  އަދިވެސް

"ސީއެމްޑީއޭގެ ޑީޖީ، ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ، ވަގުތު އޮންލައިންގައި  ލާ ބަ ޝަކުވާ ގައި، ޝަކުވާ މި 
އޮގަސްޓް  09މި ސުރުޚީގެ ދަށުން  "ދަރިވަރަކާއި ބެހުނު ކަމަށް ބުނެފިއެމްއެންޔޫ ލެކްޗަރއަކަށް ހުރެ 

 C.Case/04-2021 ޒަކަރިއްޔާ  هللاޢަބްދު އޮންލައިން  ވަގުތު



 އަހަރީ ރިޕޯޓް 
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  

 މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ ކައުްނސިލް 
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ދިވެހި  ލިޔުމަކީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އަދި ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  2021
މުގިައ ޚިލާފު ލިޔުމެއްކަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއިމީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު 

ވަނަ  25މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ  ށާއި، އެހެންކަމުންކަނޑައަޅާނެތަނެއް ނެތްކަމަ
މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން މި މައްސަލަ މިހާ ހިސާބުން ނިމުމަކަށް ގެނެވިފައިވާކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

  ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ.   ފަރާތަށް އެންގުމަށް
"ގޮށްކޮޅު" މި ނަމުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ނޫހަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ މި ޝަކުވާގައި، 

ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މީޑިއާއެއްކަމުގައި ރެކޯޑްތަކުން ނުފެންނާތީއާއި، އީެއ 
ފަރާތަކުން ހިންގާ ވެބްސައިޓެއްކަމާއި އެނޫހުގެ އެޑިޓަރާއި އަދި މަސްއޫލުވެރިޔާ ސާފުވާން ނެތުމުން،  ކޮން

ތިޔަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ ފަރާތެއް ސާފުވާން ނެތުމުން، މި 
 ތެރެއިން މި ޝަކުވާ ބަލައިގަނެވެން ކައުންސިލުން ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ކަނޑައެޅިގައިވާ އިޖުރާއަތުތަކުގެ

  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ. ވާހަކަ  ނެތް
މި ނޫހާ މެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނީ، މިނިސްޓްރީއޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  އަދި

އަށް ކަމުގައި އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ރީމިނިސްޓްސަރވިސްއަށާއި، 
އި، "ގޮށްކޮޅު" ހިންގާ ވެބްސައިޓްގެ ފެންނާތީ، އެ ތަންތަނުގެ ސަމާލުކަމަށް މިހާރު މި މައްސަލަ ފޮނުވަ

 ކައުންސިލުން އެދިފައިވެއެވެ. ޔޫއާރުއެލް ބްލޮކްކޮށްދިނުމަށް 

 C.Case/06-2021 އިދުރީސް  މޫސާ "ނޫސް   އޮންލައިން ކޮޅުށްގޮ "

ގޮށްކޮޅު" މި ނަމުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ނޫހަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ މި ޝަކުވާގައި، 
ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މީޑިއާއެއްކަމުގައި ރެކޯޑްތަކުން ނުފެންނާތީއާއި، އީެއ 
ކޮންފަރާތަކުން ހިންގާ ވެބްސައިޓެއްކަމާއި އެނޫހުގެ އެޑިޓަރާއި އަދި މަސްއޫލުވެރިޔާ ސާފުވާން ނެތުމުން، 

ދާރީ ކުރުވާނެ ފަރާތެއް ސާފުވާން ނެތުމުން، މި ތިޔަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ޖަވާބު 
ކައުންސިލުން ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ކަނޑައެޅިގައިވާ އިޖުރާއަތުތަކުގެ ތެރެއިން މި ޝަކުވާ ބަލައިގަނެވެން 

  ވާހަކަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ.  ނެތް
މި ނޫހާ މެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނީ، މިނިސްޓްރީއޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ދިއަ

އަށް ކަމުގައި އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ރީމިނިސްޓްސަރވިސްއަށާއި، 
އި، "ގޮށްކޮޅު" ހިންގާ ވެބްސައިޓްގެ ފެންނާތީ، އެ ތަންތަނުގެ ސަމާލުކަމަށް މިހާރު މި މައްސަލަ ފޮނުވަ

 ޔޫއާރުއެލް ބްލޮކްކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައިވެއެވެ.

 C.Case/07-2021 ބޭންޑް  އެކުވެރި  "ނޫސް   އޮންލައިން ކޮޅުށްގޮ "
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 ވަނަ އަހަރު ނިންމި މައްސަލަތައް  2021ވަނަ އަހަރު ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  2020 
 

 ނަންބަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް  ނިންމުން
ބައްދަލުކުރުމުން ނިންމާފައިވަނީ، "އޭސީސީގެ މެންބަރުންނާ  ކޮމިޓީން ބެލި  މި ޝަކުވާގައި، މި ޝަކުވާ

 ގައި  2019އޮކްޓޫބަރު  17 މި ސުރުޚީގެ ދަށުން  ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި"
 ތެދު ހަ މިހާރު އޮންލައިންގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކީ، އެ ލިޔުމުގައި ހިމަނާފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ސައް

ލިޔުން ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ ބަސްހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ޓަކައި އެ މައުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް
ލިޔުމެއްކަން އެ ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ފަރާތާއި 

އަދި  ،ހަވާލާދީފައިވާތީއާއި، މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދިން މަސްދަރު ހާމަކޮށްފައިވާ ލިއުމަކަށްވާތީއާއި
ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ކުށެއްވާނަމަ މީޑިއާތަކުގައި އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަމްެއ 

 ފުރުސަތުދީފައި  ހިމެނުމުގެ ބަހެއް ނުވަތަ ކޮމެންޓެއް ފަރާތުގެ އިސްލާހުކޮށް ނުވަތަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
އި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އޮންނަކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީއާ

ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރިކަމުގެ ލިޔުން" އަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު އެ ލިޔުމުން "އޭސީސީގެ މެންބަރުންނާ 
 17 މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ބައްދަލުކުރުމުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި"

 އޮންލައިންގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ނަފީކުރެވޭކަން މިހާރު ގައި 2019އޮކްޓޫބަރު 
ސާބިތުނުވާތީއާއި، ޝާއިއުކޮށްފައި ލިޔުމުގައި ހަވާލާ ދީފައިވާ މުވައްޒަފެއް، ޚަބަރު އިސްލާހުކުރުމަށް 

އިވާ ޓްވީޓްތަކަކީ މި ޓްވިޓާގައި އެދިފައިވާކަމުގެ ޓްވީޓް ކޮޕީގެ ގޮތުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފަ
ޝަކުވާގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާރުލިއްބައިދޭ ލިޔުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީއާއި މީޑިއާގައި 
ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމާ ގުޅިގެން މި ބަޔާންކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ އިއުތިރާޒެއް އޮތްކަމުގައިވާނަމަ އެއީ ވަކި 

 އެކަމާގުޅޭ އިޖުރާއަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި
ޔަތްކުރަންޖެހޭތަނެއް އާފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާ ހައްޤަކަށްވާތީ، މި މަްއސަލައިގެ ތެރެއިން އެކަންކަމަށް ރި

 15/2008ޔަތްކުރާއިރު، މި ލިޔުމަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު އާނެތުމުން، ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތަކަށް ރި
)މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  R-4/2011)މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު( އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދު( އާއި ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި ޚިލާފު ލިޔުމެއްކަމުގައި 

 C.Case/19-2019 ރާއްޖެ ޓީވީ  މިހާރު އޮންލައިން 
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ނެއް ނެތްކަމަށް ޝަކުވާ ބެލި ކޮމިޓީއަށް ފެންނާތީ، މި ޝަކުވާގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކަނޑައަޅާނެތަ
 އެދުނު ގޮތަށް ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ.

 MNN“ނިންމާފައިވަނީ، މި ޝަކުވާގައި ހިމެނޭ   ކޮމިޓީން ބެލި މައްސަލައިގައި، މި ަމއްސަލަމި 
Exclusive:City Hall-Delta of Corruption” ްނިއުސް  މި ސުރުޚީގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސ

 ގައި  2020އޮކްޓޯބަރު  22ގައި  (/https://www.maldivesnewsnetwork.com(. ނެޓްވޯކް 
)މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  15/2008ކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު އުޝާއި
)މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު(  15/2008 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި 23
ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި، ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުގެ  24

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމުގައި ކޮމިޓީއަށް ފެންނާތީ، ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކިބައިން  3ން އަންގާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކައުންސިލު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އާންމުކުރުމަށް  3ފަށް އެދުނުކަން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން އާފަށް އެދެން އެންގުމާއި، މައާމަ
 އެންގުމަށް ފަރާތަށް އްދުވާރަ ޝަކުވާ ނުކުރުމަށް ތަކުރާރު އިތުރަށް ކަމެއް އެންގުމަށާއި،  މިފަދަ 

 .ނިންމުނެވެ

 C.Case/12-2020 ފަޒްނާ އަޙްމަދު  މޯލްޑިވްސް ނިއުސް ނެޓްވޯކް 

މީހުން  35މި މައްސަލައިގައި، މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ، ވަގުތު އޮންލައިންގައި "
 27ފައްސިވި ޕާޓީ" ޕާޓީ ބޭއްވި މީހާ ބުނަނީ ޒިންމާ ވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް!" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން 

)މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  15/2008ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޚަބަރަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  2020ބަރު ންޑިސެ
ޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދު( )މޯލް R-4/2011ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު( އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 

އާއި ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި ޚިލާފު ލިޔުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް 
ޝަކުވާ ބެލި ކޮމިޓީއަށް ފެންނާތީ، މި ޝަކުވާގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދުނު ގޮތަށް ޝަކުވާ 

  ފަށް އެދެން އަންގާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ.  އާރައްދުވާ ފަރާތް މަ
 

 C.Case/13-2020 هللاއިރުފާން އަބްދު ވަގުތު އޮންލައިން 
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 ވަނަ ައހަރު އަލުްނ ބަާލފައިވާ މައްސަލަތައް  2021 
 ނަންބަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް  ނިންމުން 

"އޭސީސީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު ވަޒިފާ އިން މި ޝަކުވާއަކީ، 
 2019 އޮކްޓޫބަރު 17 ގައި( mihaaru.com" )އޮންލައިން މިހާރުމި ސުރުޚީގެ ދަށުން " ވަކިކޮށްފި"

)މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  15/2008ކޮންޓެންޓްއާއި ގުޅިގެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮށްފައިވާއުޝާއި ގައި
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން  ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

މައްސަލަ  C.Case/19-2019           ޅައިގެން ބަލައި ނިންމާފައިވާ ނަންބަރުކައުންސިލަށް ހުށަހަ
ލިމިޓެޑް އިން ހުށަހެޅުމުން، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  ޕްރައިވެޓް  ޓެލެވިޜަން   ބަލައިދިނުމަށް އެދި ރާއްޖެއަލުން

 ކައުންސިލުގެ "މައްސަލަ ރިވިއުކުރާ ކޮމިޓީ" އިން ބަލައި ނިންމި މައްސަލައެކެވެ.
 މެންބަރުންނާ  އޭސީސީގެ " ،ނިންމާފައިވަނީ ކޮމިޓީން ކުރާ ރިވިއު މައްސަލަމި މައްސަލައިގައި، 

 17 ދަށުން ސުރުޚީގެ މި" ވަކިކޮށްފި  އިން ވަޒީފާ ނޫސްވެރިއަކު ދެ  ޓީވީގެ ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރުމުން
 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ލިޔުމާގުޅިގެން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ  އޮންލައިންގައި މިހާރު  ގައި 2019 އޮކްޓޫބަރު

 ބަލައި ގައި 2021 މާރިޗު 14 ދަށުން  ގެ( ޤާނޫނު  ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް) 15/2008
 ތަނެއް  ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ނިންމުމަށް  ޝަކުވާގެ C.Case/19-2019 ނަންބަރު ނިންމާފައިވާ
 .ނެތްކަމަށެވެ

 R.Case/01-2021 ރާއްޖެ ޓީވީ  މިހާރު އޮންލައިން 
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 ބަލަމުންގެންދާ މަްއސަލަތައް ވަނަ އަހަރު ނިމުނުިއރު  2021ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަަތކުގެ ތެރެިއން  

 
 

 

 ކައުންސިުލން ެބލި އެހެނިެހން މަްއސަލަތަކާިއ އެ މައްސަލަތަްއ ނިްނމިގޮތް 

 2ވެސް ޤާނޫނުން އެއީ ކުޑަކުދިން ކަމަށް ހަދައިގެން އުޅޭ  ވަނަ ދުވަހު "ބާލިޣުވުމުން  2021މާރިޗް  10މިއަދު" ނޫހުގައި  
 .މައްސަލަ ގުޅޭ  ލިޔުމާ  ބަލިވެ އިނދެއްޖެ" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އަންހެނަކު 

 2ވެސް ޤާނޫނުން އެއީ ކުޑަކުދިން ކަމަށް ހަދައިގެން އުޅޭ  ބާލިޣުވުމުން"ވަނަ ދުވަހު  2021 މާރިޗު 10ނޫހުގައި  "މިއަދުކީ "މި މައްސަލައަ
ގެން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބެލުނު ގުޅި ލިޔުމާ މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ" އަންހެނަކު ބަލިވެ އިނދެއްޖެ

 12/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާއާއި،  35ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެ ލިޔުމަކީ ދިވެހިނިންމާފައިވަނީ،  މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލައިގައި
 18/2019އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު މާއްދާ 54)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްސަ އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 19/2019 ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި، ޤާނޫނު 15އާއި ހަމަ އެ ޤާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  15)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
އާއި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނާއި، ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ  (ޤާނޫނު  ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ އްޤުތައް ޙަ ކުޑަކުދިންގެ )

ނޑައެޅިގެން ޚިލާފު ގައިޑްލައިންއާއި ޚިލާފު ލިޔުމަކަށްވާތީއާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެވެސް ރޫޙާ ކަ
 3 ދި "މިއަދު" ނޫހުގައި އެ  ޓަކައި ކިޔުންތެރިންނާއި އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އާންމުކޮށް ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް ށްވާތީ، އެކަމަށްލިޔުމެއްކަމަ

 އު ނޫހުން ޝާއި އެ އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެފަދަ ލިޔުމެއް  އެ ނޫހަށް އެންގުމަށެވެ. ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފެންނަގޮތަށް ޕިންކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް 
ކުރުމަށް އެންގި ލިޔުމުގައި ޢުވެސް، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ޝާއި   ވާހަކަނުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންވެސް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާ

 ހިމަނާފައިވެއެވެ. 

 ގޮތުގެ  ގެނެސްދީފައިވާ  މިޑިއާގައި  މައުލޫމާތު  ޚަބަރާއި  މައްސަލައިގެ  ގެއްލުވާލައިފައިވާ  ފުރާނަ  ރަހީނުކޮށް  ކުއްޖަކު  ކުޑަ  އަހަރުގެ  13 
  އެސެސްމަންޓް 

އާންމުކުރުމުގައި،  މީޑިއާގައި މައުލޫމާތު ޚަބަރާއި މައްސަލަ"އިގެ  ފުރާނަ ދުއްވާލައިފައިވާ  ރަހީނުކޮށް  ކުޑަކުއްޖަކު  އަހަރުގެ 13"މި އެސެސްމަންޓަކީ، 
 ކުރުމުގެ  ރައްކާތެރި ޙައްޤުތައް ކުޑަކުދިންގެ ) 19/2019 ނަންބަރު ޤާނޫނު  އާއި،( ޤާނޫނު  ޢަދުލުގެ ންގެކުޑަކުދި) 18/2019 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 މީޑިއާގެ  ކުރުމުގައި، އު ޝާއި މަޢުލޫމާތު ޚަބަރާއި މައްސަލަތަކުގެ ހިމެނޭ ކުޑަކުދިން  ޚިލާފުވާ މި ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައިފައިވާ، "ޤާނޫނާ އާއި،( ޤާނޫނު 

 ލޫމާތުއު މަ ޚަބަރާއި ގުޅޭ  ކުޑަކުދިންނާއި  އަދި އުސޫލު" ބަޔާންކުރާ  މިންގަނޑުތައް  ހަމަތަކާއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން  މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި 
އިވާކަން މި ކައުންސިލަށް ކޮށްފައުޝާއި މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަކުގައި  އެ މައްސަލައިގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޚިލާފަށް ގައިޑްލައިނާއި  ހާމަކުރުމުގެ

ُފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ މައުލޫމާތުގެ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް  ގެން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މޮނިޓަރުކުރަމުން ގެންދިޔަ ޚަބަރާއި އާ ގުޅި ސާމި ހާދި ،
( ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާތީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ 2021ޖޫން  23) MMC/C6-2021-27މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު 

ޔަތްކޮށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިިވ އާކުރެވުނު އެސެސްމަންޓެކެވެ. އެގޮތުން އެސެސްމަންޓުން ފާހަގަވި ކަންކަމަށް ރި ކައުންސިލުގެ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީން 
 ގޮތަށެވެ. 

 ނަންބަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް 
 C.Case/03-2021 ސަލަފް  ޖަމްއިއްޔަތު އަދަދު 

 C.Case/05-2021 ޢީސާ  އަޙްމަދު އޮންލައިން  ވަގުތު

 C.Case/08-2021 ޢަލީ  އަޙްމަދު އޮންލައިން  ވަގުތު



 އަހަރީ ރިޕޯޓް
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  

 މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ ކައުްނސިލް 
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ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު އުސޫލު ގައިޑްލައިންތަކާއި ޚިލާފަށް ހުރިކަމަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާ ކުރި  ▪
މީޑިއާއަށް، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށާއި ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް  10ފާހަގަވާ ޖުމުލަ 
 ނަސޭހަތްތެރިވުން 

ޓަކައި މީޑިއާތަކުގެ އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީއަށް އިސްލާހެއް  ސަލަތައް ތަކުރާރުނުވާނެހެން ކަންތައްތައް ބައްޓަންކުރުމަށްމިފަދަ މައް ▪
 ނަމަ، ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމަށް ހުރިހާ މީޑިއާތަކަށް އެންގުން  ގެންނަންޖެހޭ

 މިފަދަ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކަށް އަހަލުވެރިކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާތަކުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން އަހުލުވެރިވާންޖެހޭ ▪
ރުދަނާ ހަމީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމިޓީއާއި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 ން މަސައްކަތްތަކެއް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔު
 

 ހިޔާގެ  ކުޑަކުދިންގެ  ޖެހޭ  ދާން  ވިސްނުމަކަށް  ދެވަނަ " / "ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ކުދި ޓެރަރިސްޓުން "ގައި " ކޮމް .އިރުވަރު " 
 . ގުޅޭ މައްސަލަ ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމާ  މި ސުރުޚީގެ ދަށުން " އަލިފާން 

އަލިފާން"  ހިޔާގެ ކުޑަކުދިންގެ ޖެހޭ  ދާން ވިސްނުމަކަށް ޓެރަރިސްޓުން" / "ދެވަނަ"އިރުވަރު.ކޮމް" ގައި "ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ކުދި  ޝަކުވާއަކީ، މި
ގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ކޮންޓެންޓް ހިމެނިފައިވާކަން މި  2021ޖުލައި  31މި ސުރުޚީގެ ދަށުން 

 މީޑިއާ  ދަށުން މޯލްޑިވްސް ގެ( ޤާނޫނު ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް) 15/2008 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކައުންސިލުގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ،
 . ޝަކުވާއެކެވެ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާފައިވާ

ދެވަނަ "ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ކުދި ޓެރަރިސްޓުން" / " "އިރުވަރު އޮންލައިން" ގައި ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ، ލާބަ ޝަކުވާމި ޝަކުވާ ބެލުމަށްފަހު 
ގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި، އެކުދިންނަކީ  2021ޖުލައި  31" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ވިސްނުމަކަށް ދާން ޖެހޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ އަލިފާން

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  19/2019އްގައި ނަމަވެސް ސިފަކޮށްފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ގޮތެ "ކުދި ޓެރަރިސްޓުން" ގެ ގޮތުގައި މަޖާޒީ
މީޑިއާގެ  ،މައްސަލަތަކުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢު ކުރުމުގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިން ޚިލާފުވާ ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނާ 33ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއްދާއާއި އަދި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ  4ގެ އުސޫލު ބަޔާންކުރާ  ރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަ

ސް މީޑިއާ ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފަށްކަމުގައިވާތީއާއި، މޯލްޑިވް 7ވަނަ މާއްދާއާއި އަދި  3ވަނަ މާއްދާއާއި،  1ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންގެ 
ތަނުގައި މިފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުނުކުރުމަށް ޚާއްސަ  ނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލުން ލިޔުން ނަގަން އެންގުމުން މިހާރު ލިޔުން ނަގާފައިވީ

 ސަމާލުކަމެއްދިނުމަށް "އިރުވަރު އޮންލައިން" އަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް ނިންމުނެވެ.

  ހެދުން ް އެއް  އެސެސްމަންޓް  ޚަބަރުތަކުގެ  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ނޫސްތަކުގައި  މައްސަލައިގައި  ފިޔަވަތި  
އިން ފެށިގެން ފިޔަވަތީގައި ހިނގަމުންދިޔަ ހާދިސާތައް ކަވަރު ކުރުމުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ އާންމު އަޚްލާގީ މިންގަނޑާ  2021ބަރު ންސެޕްޓެ 17މިއީ، 

ޔަވަތީގެ ހާދިސާގެ ޚަބަރާއި އައިސްފައިވާތީ،  ފި ގަކުރެވި، އެކަންކަން މި ކައުންސިލުގެ ސަމާލުކަމަށްޚިލާފު ބައެއް ކަންކަން ނޫސްވެރިންގެ ކިބައިން ފާހަ
ށް ކައުންސިލުން ސްކުރުމަމައުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ޝާއިޢުކޮށްފައިވޭތޯ މޮނިޓަރކޮށް އެސެ

ލިޔުމެއް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން  98ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. އެގޮތުން، ފިޔަވަތީގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅޭ ޖުމުލަ ނިންމައި 
ދި ދިވެހި މީޑިއާގެ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އަލިޔުންތަކުގައި  މޮނިޓަރކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީން ބެލި ބެލުމުން، އެ

 ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވެއެވެ. ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭކަމެއް ނެތްކަމަށް  ހަމަތަކަ ާއި އަޚުލާޤީ މިންގަނޑާއި ޚިލާފުކަމެއް 
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 ޕްޮރގްރާމްތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް. ްޓރެއިނިންގ މުވައްޒަފުންގެ  ކައުންސިލް .10
ލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ ޞަދުގައި ސިވިގްޤާބިލު، އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަ  ށްމުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަ ކުރާ  ކަތްކައުންސިލުގައި މަސައް

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  އާއި އެހެނިހެން ޕްރޮގުރާމްތަކުގައާއި ޯވރކޮްޝޕްތަކުގައި އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގެވި ބައެއް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގަ

 ލިބި ތަމްރީން ހޯދާފައިވެއެވެ. 

 ބައިވެރިން  ކޯސް ހިންގި ފަރާތް  ކޯހުގެ ނަން  ތާރީޚް  #

 2021ފެބްރުއަރީ  14 1

 ދުވަސް( 1)

 ލިފާ މިނަތު އަޒު އަލްފާޟިލާ އާ • ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީ  އޮފީސް ދިވެހި 
 އަލްފާޟިލާ ޝާދިޔާ އަޙްމަދު  •
 ރިފާ ޢަލީ ޢާއަލްފާޟިލާ  •

  2021މާރޗް  09 2

 ދުވަސް( 01)

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް  މާތްބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުން 

 ޔުނިވަރސިޓީ 

 ފަހުމީ  މަތު ޠިފާ އަލްއުސްތާޛާ •

  2021 މާރޗް 23 3

 ދުވަސް( 01)

ޕްރޮބްލަމް ސޯލްވިންގ 

 ސްކިލްސް  

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް 

 ޔުނިވަރސިޓީ 

 ދިލް މޫސާޢާ އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު  •

 މަދު އަލްފާޟިލާ ޝާދިޔާ އަޙު •

 މިނަތު އަޒްލިފާ އަލްފާޟިލާ އާ •

 މަތު ހަފްނާ ޠިއަލްފާޟިލާ ފާ •

 އަލްފާޟިލާ ރަޒާން ރުޝްދީ  •

 

4 

 

   2021މާރޗް  30

 (ދުވަސް  1)

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް  ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓް 

 ޔުނިވަރސިޓީ 

 އަޙުމަދު ޝާދިޔާ  އަލްފާޟިލާ •

 ލިފާ މިނަތު އަޒު އާ އަލްފާޟިލާ •

 ފާޠިމަތު ހަފްނާ އަލްފާޟިލާ  •

 އަލްފާޟިލާ ރަޒާން ރުޝްދީ  •

 ލީ ޢަރިފާ ޢާއަލްފާޟިލާ  •

ރިސާރޗް ސްކިލްސް، ޑާޓާ  2021އޭޕްރީލް  05 5

ކަލެކްޝަން އެންޑް 

 އެނަލިސިސް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް 

 ޔުނިވަރސިޓީ 

 މަދު އަލްފާޟިލާ ޝާދިޔާ އަޙު •

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޖީދު  •

އިން 2021އޯގަސްޓް  28 6

 2021ސެޕްޓެންބަރ  25

 އަށް

މައިކުރޯ ސޮފްޓް އެޑްވާންސް 

 2016އެކްސެލް 

މެކްސްކޮމް ޓްރޭނިންގ 

 ސޮލިއުޝަން 

 މަތު މުނާ ޠިފާއަލްފާޟިލާ  •

 ދިލް މޫސާޢާ އަބޫބަކުރު އަލްފާޟިލް  •

 މަތު ފަހުމީ ޠިއަލްއުސްތާޛާ ފާ •

 އާމިނަތު ސަޚިއްޔާ އަލްފާޟިލާ  •
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 ޖަމާލް هللا ބްދުޢަނާއިޒް އަލްފާޟިލް  •

 ޝާދިޔާ އަޙުމަދު  އަލްފާޟިލާ •

 ލިފާ މިނަތު އަޒު އާ އަލްފާޟިލާ •

 މަތު ހަފްނާ ޠިއަލްފާޟިލާ ފާ •

 މަދު މަޖީދު ޚުއަ •

 އަލްފާޟިލާ ރަޒާން ރުޝްދީ  •

 ލީ ޢަރިފާ ޢާއަލްފާޟިލާ  •

 ޢަލީ ޔާމީން އަލްފާޟިލް  •

  ކައުންސިލުގެ ިއދާރީ ހިްނުގން .11
ޓަކައި  ގަޅުކުރުމަށްނރައެމް.އެމް.ސީގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ބިނާވެފައިވަނީ، އެމް.އެމް.ސީން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 

ގެ އިތުރުން، މުވައްޒަފުން ވަޒީފާތަކަށް ހޯދުމަށާއި، ވަޒީފާގައި މުވައްޒަފުން ދެމެހެއްޓުމަށް އަދި މުވައްޒަފުން ތަރައްގީކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. މީ ގާބިލު
ސައްކަތުގެ ރޫހު އާލާކުރުމަށް އަދި މަސައްކަތަށް ފަހި މާހައުލެއް ޯފރުކޮށްދިނުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ގާއިމުކުރުމަށާއި، މަ

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށްވެސް އެމް.އެމް.ސީން އިސްކަމެއް ދެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް  30ގެ  2008/15ނޫނު ނަންބަރު ގާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 
 މުވައްޒަފުންނެވެ.  14ތިއްބެވީ  ކައުންސިލުގައި މި ފެށުނުއިރުވަނަ އަހަރު  2021ނެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން  އްބަވާނީކުރުމަށް ތި

އިން ފެށިގެން ޑރ. އިބްރާހީމް ސަމީރު ވަނީ  2021ފެބްރުއަރީ  01އަދި ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް 
 ވެ.ފައެއިކުރައްވައައްޔަނު

ގައި އަލްފާޟިލް ޤުފްތަޤު އަޖީރު ވަނީ  2021އޮގަސްޓް  02ސެކްޝަންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް  ސަރވިސް މީޑިއާ މި އަހަރު
ގައި  2021 ބަރުންނޮވެ  01ޔާމީން  ލީޢަހަމަޖައްސަވާފައެވެ. ކައުންސިލްގެ އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަލްފާޟިލް 

ގެ ބަޖެޓް ސައިން ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. ކައުންސިލު ޙު ސަން ޙުގައި އަލްފާޟިލް އަ 2021 ޑިސެމްބަރު 16މަޤާމަށް  ފާއިން ވަކިވެވަޑައިގަތުމުން، އެވަޒީ
ގައި  2021 ބަރުންނޮވެ  06ޚިއްޔާ ޝަމިނަތު ސެކްޝަންގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަލްފާޟިލާ އާ

މަދު ވަނީ ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ. ކައުންސިލްގެ އަޙްގައި އަލްފާޟިލާ ޝާދިޔާ  2021 ބަރު ންޑިސެ 16މަގާމަށް  ވަޒީފާއިން ވަކިވެވަޑައިގަތުމުން، އެ 
އި ވަނީ ވަޒީފާއިން ގަ  2021 ބަރުންނޮވެ  19ދިލް މޫސާ ޢާއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު 
 ބަރު ންޑިސެ  07ގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މަޖީދު ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ. ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަންގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރު

 ގައި ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ. 2021

އެ މަޤާމުގައި މުވައްޒަފުން ތިއްބެވެ.  13ލަ ޖުމުވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2021މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ 
ލީގަލް  1ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން،  1 ،ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 1 ،ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ 1 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، 1 ،މަޤާމުތަކަކީ
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ُއޮފިސަރ ُއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 02މީޑިއާ އޮފިސަރ،  01 ،އެސިސްޓެންޓް ޑޭޓާ ޕޮްރސެސިންގ އޮފިސަރ 1، ُ އެސިސްޓެންޓް  1،
 މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންނެވެ.  2އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް އަދި  1އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، 

ނާއި ލީގަލް ސަރވިސް ޜައެއީ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިމައްޗަށެވެ.  ގެ ންޜަ ޑިވި 2ކައުންސިލުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ 
ވެ. ން ނެސެކްޝަނު ސަރވިސްކޯޕަރޭޓް  ތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓަމުންދަނީމަސައްކަތް މެހާ ންފައިނޭންސް އަދި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި އެ،ُއިދާރީނެވެ. ޜަޑިވި

 އެޗްއާރު އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ށްކަންކަން ބަލަހައްޓަވާ ޔުނިޓަ އަދި މުވައްޒަފުންގެ ނިޓެވެ. އެއީ އިދާރީ ޔު  2ގައި ހިމެނެނީ ސެކްޝަނު  ސަރވިސްކޯޕަރޭޓް 
މަސައްކަތް ހިންގާ  ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކުރުމަށް ފައިނޭންސް ޔުނިޓެވެ. މީޑިއާތައް މަސައްކަތް އަދި ފައިސާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާވެ. ޔުނިޓެ
 އިވެންޓް ޔުނިޓަށެވެ. އެއީ  2ވެ. މީޑިއާ ސަރވިސް ސެކްޝަން ބެހިފައި ވަނީ މީޑިއާ ސަރވިސް ސެކްޝަނެ މާ އަދާކުރަމުންދަނީލެހެއްޓުމުގެ ޒިންބެ

  ޑިވެޮލޕްމެންޓް ޔުނިޓެވެ.ޕްލޭނިންގ އެންޑް އެންޑް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓާއި 
 

މުވައްޒަފުންނެވެ. ތައުލީމީ ގާބިލް މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ އިތުރުން  15އިރު އެމް.އެމް.ސީގެ ވަޒީފާގައި ތިބީ  ވަނަ އަހަރު ނިމުނު  2021
ގެ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެމް.އެމް.ސީގެ މުވައްޒަފުން 2021ގޮތުން  އެވެ. އެ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށްވެސް އެމް.އެމް.ސީން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދެ

ޑޮކްޓަރޭޓް ލެވަލް،  7އަކީ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރަށް ބަލާއިރު % 33އަކީ އަންހެން އަދި % 67ތެރެއިން %
 އެހެނިހެން ލެވަލްގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނެއެވެ. 27ޑިޕްލޮމާ ލެވަލް އަދި % 20ޑިގްރީ ލެވަލް، % 27މާސްޓާރސް ލެވަލް، % %20
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 ން ޜަ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވި  

 ވެ.އެއީ ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސް ސެކްޝަނާއި މީޑިއާ ސާރވިސް ސެކްޝަނެ މައްޗަށެވެ. ސެކްޝަންގެ ން އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ޜަ ެނޭޖްމަންޓް ސާރވިސް ޑިވިމ

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

ޑް އެޗްއާރު އެންގޮތުން  . އެސެކްޝަނުންނެވެ ސަރވިސްކުރަނީ ކޯޕަރޭޓް އައި.ސީ.ޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް 
  ފައިނޭންސް ޔުނިޓް ވަނީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނުގެ ދަށުންނެވެ.  އި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓާ

 އެޗްއާރު އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް: 
ވެ. ކައުންސިލަށް ލިބޭ ހުރިހާ ޔުނިޓުންނެއެޗްއާރު އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އިދާރީ ގޮތުން ކައުންސިލުގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ބަލަހައްޓަނީ

ކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެތި ބަލައިގަނެ އެހެނިހެން ޔުނިޓްތަކަށް ފޮނުވުމާއި ކައުންސިލުން އެހެނިހެން އޮފީސްތަކަށާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަ
ރީއާއި ޒިމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާއިތުރުން ކައުންސިލުގެ  ފޮނުވާނީ މިޔުނިޓުންނެވެ. މީގެ

 ކުރަމުން ގެންދަނީ މި ގުޅިގެން  ޓާއި މާއި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ސިވިލް ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓު
މަސައްކަތް  މާއި އައި.ސީ.ޓީގެއުންސިލުގެ އިންވެންޓްރީއާއި ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމާއި ތަނުގެ މަރާމާތުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓު ޔުނިޓުންނެވެ. އަދި ކަ 

 ކުރަމުންދަނީ މި ޔުނިޓުންނެވެ.

 ފައިނޭންސް ޔުނިޓް: 
ންސް ޔުނިޓުންނެވެ. ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުގެ ފައިސާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަނީ ފައިނޭ 

ސާރައާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޕޭމަންޓްތައް ދެއްކުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކާއި މުވައްޒަފުންނާއި މެންބަރުންގެ މު
 ތްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި ފައިސާއާ ބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަ

 :މީޑިއާ ސަރވިސް ސެކްޝަން  
ޤާނޫނު ތަންދޭ ގޮތުގެމަތިން ވީހާވެސް ފުޅާ  މި ސެކްޝަނުންނެވެ.ކައުންސިލުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނީ 

 ު ޤަބޫލުކުރާ އު މަސައްކަތްތަކާއި މީޑިއާގައި ދިވެހި މުޖުތަމަ ކައުންސިލުން ކުރާއި ޓަކަ ދާއިރާއެއްގައި، މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން އެކަށައަޅާ ދެމެހެއްޓުމަށް
އި އެއްބާރުލުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަކައުންސިލުން  އެންމެމަތީ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓާ މީޑިއާއެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް

ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އި. އަދި ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާއެއް ޤާއިމުކޮށް ދަމަހައްޓަސެކްޝަނުންނެވެމި  ދޭނީ
 ންނެވެ.ސެކްޝަނު ރވިސް މީޑިއާ ސަ އި އެހީތެރިވެދޭނީ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަ 

 އިވެންޓް އެންޑް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް:  
މާއި ކައުންސިލުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން، ދެންނެވުން އަދި ރާވައި ހިންގު ކޮންފަރެންސްތައް ކާއި ނިއުސް ލުން ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކައުންސި

ންސިލުގެ ދައުރު މީގެ އިތުރުން މިޑިއާ ކައު  .ލަހައްޓާނީ މި ޔުނިޓުންނެވެބަ ސަރކިއުލަރ ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް އާންމުކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް 
 ުލަތު އު ންސިލާއި ދަރައްޔިތުންނާއި މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، މީޑިއާ ކައު 

އުންސިލާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި މުއައްސަސާތަކާއި ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް އެގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، މީޑިއާ ކަ 
 ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް އެގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.
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ސް ބަލަހައްޓާނީ މި ވެ އަދި މީޑިއާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި މަޢުލޫމާތު އާންމު ކުރުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާ ދަފްތަރުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް 
 ގޮތަށް ކުރާ ކަންކަން ޔުނިޓުންނެވެ. މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ

މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަންކަމަކީ ޮކބައިތޯ ބަލައި އެކަން މަޢުލޫމާތު ޯފރުކޮށްދިނުމުގެ މިނިވަންކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އެނގުމުގެ ، ބެލުމާއި
ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް  ކަން ދިރާސާކޮށް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމާއި މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އަޚުލާޤީ 

އާތަކުން އެކުލަވާލާ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑުތައް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްގެންދާނީ މި އެކަށައަޅައި މީޑިއާގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމާއި މީޑި
ހިމެނެއެވެ. ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑްތައް  ރީ އަދިޒިހާ ޔައުމިއްޔާއާއި ށް، ކައުންސިލުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމްކޮޔުނިޓުންނެވެ. އަދި ކަމާއި ގުޅުންހުރި 

 ވެސް ހިމެނެއެވެ. މި ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީ އަދި އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް

 ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް: 
ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން އަދި ކައުންސިލުން އި ކާތްތެރިވާ މީޑިއާއެއް ޤާއިމުކޮށް ދަމަހައްޓަޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ޙަރަމި ޔުނިޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ 

މާއި، މިޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ހިންގާ ބެލެހެއްޓު އިއެންމެހާ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވަ ތަމްރީންތަކުގެ އެކިއެކި  ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  މީޑިއާތަކަށް ހިންގާ
ތަކުގެ އުންސިލުން ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަންފީޒު ކުރުމާއި، މީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުންނާއި ކޮމިޓީން ވިސްނާ ކަންތައްތަރައްޤީއަށް ކަ

ރޮފެޝަނަލް މީޑިއާއެއް މައްޗަށް ދިރާސާކޮށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ތަކުގައި ޕްޮރޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި މިނިވަން އަދި ޕް
ށްޓަކައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ ގާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، މީޑިއާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަ

ރުމަށް އެ އަހަރެއްގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް އަހަރީ އެހީ ހޯދައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިޔަތުތައް އަދާކު 
ރެކޯޑްތައް  ހާޟިރީ އަދި ޔައުމިއްޔާއާއިށް، ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމްކޮ ގެ ކައުންސިލުގެ ކޮމިޓީލުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ކަމާއި ގުޅުންހުރި ވާވޯކްޕްލޭން އެކުލަ

 ވެސް ހިމެނެއެވެ. ތަކުގެ ތެރޭގައި މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައްބެލެހެއްޓުމެވެ. މި ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް

 ލީގަލް ސަރވިސް ޑިވިޝަން  
 ލަންޖެހޭ އިއެކުލަވަ ދިރާސާކޮށް ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ގަވާއިދުތަކަށް ޤާނޫނުތަކާއި  ގޮތުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ތަރުޖަމާކުރުމާއި ޑްރާފްޓްކުރުމާއި ގަވާއިދުތައް  ޤާނޫނުތަކާއި ބެލެހެއްޓުމާއި ރާވާ ހިންގައި  މަސައްކަތް އެ ،ކުރުމާއި މަސައްކަތް ލުމުގެއި އެކުލަވަ ޑްރާފްޓްތައް

 ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި  ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގައި ކުރުމާއި ޝަރުޢީ ކަންތައް އިޖުރާއީ  ބޭނުންވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް ގަވާއިދުތައް  ޤާނޫނުތަކާއި މިފަދަ އަދި
 މައްސަލަތައް  ޝަކުވާތަކާއި ހުށަހެޅޭ ކައުންސިލަށް ދަށުން ގަވާއިދުގެ  ތަމްސީލުކުރުމާއި ޤާނޫނާއި  ކައުންސިލް  އިދާރާތަކުގައި  ޤީޤީ ަޚުތަ ،ވަކާލާތުކުރުމާއި

ދިނުމާއި މައްސަލަތަކާއި  ލަފާ  ކައުންސިލަށް ގޮތުން  ގުޅޭ ފިޔަވަޅާ ޖެހޭ އަޅަން  ގޮތުން ގުޅޭ  މައްސަލަތަކާ ،ދިރާސާކޮށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ބަލައި
 ންގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. ޜަގުޅިގެން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ މި ޑިވި

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ޔުނިޓް  
ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހައި ލުމަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލަތައް ބެ މި ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ، 

މާއި ޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދިރާސާކުރުޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބަލައި އަ  މާއި އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރު
ލާ ކޮމިީޓތަކުން ނިންމަވާ ގޮތަކަށް އިދާރީ  ަވައިބެލުމަށް ކައުންސިލުގައި އެކުލަ  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް

ދަށުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ  ލުތަކުގެސޫ ތަކާއި އުއި ގަވާއިދުތަކާޤާނޫނު ރުމާއިމަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމާއެކު ތަންފީޒުކު
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ކުގައި ޯފރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމާއި ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމާއި ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތަ

 ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމެވެ.  ކާހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތަ
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 މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓް  
ންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މިޔުނިޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ މީޑިއާތަކުގައި ޝާއިޢު ކުރާ އުފެއްދުންތަކާއި މީޑިއާތަކާއި ނޫސްވެރިންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކައު

  ވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފުވާ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހެޅުމެވެ.ގަހައްޓައި ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުތަކާއި މައްސަލަތައް މޮނިޓަރކޮށް  ބަލަ

 އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް  
ނޫނުތަކާއި ގާ މަށް މިޔުނިޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ މީޑިއާތަކާއި ނޫސްވެރިންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަންފީޒުކުރު

 ލެހެއްޓުމެވެ. ކުރާ އެންމެހާ ކަންތައްތަކާއި އެހެނިހެން އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގައި ބެލުތައް ލާޒިމުސޫވާއިދުތަކާއި އު ގަ

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު  ކައުންސިލުގެ ވަނަ އަހަރުގެ  2021 
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 އަދި ެއހެނިހެން ތަކެތި  ސިޓީ، ނޯޓު . 12

 އަދި އެހެނިެހން ަތކެތި  ވަނަ އަހަރު މޯްލޑިވްްސ މީޑީއާ ކައުްނސިލަށް ިލބުނު ިސޓީ، ޯނޓު 12.1 

 

 މަސް  ސިޓީ  ނޯޓު  ބިލު  ޗިޓު  އެހެނިހެން  ޖުމްލަ 
 ޖަނަވަރީ  32 - 05 - 32 69
 ފެބްރުއަރީ  25 - 08 03 48 84
 މާރިޗް 23 - 11 - 124 158
 އޭޕްރިލް 20 - 02 - 24 46
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 މެއި 
 ޖޫން 
 ޖުލައި

 އޯގަސްޓް  21 - 08 01 32 62
 ބަރު ންސެޕްޓެ 24 - 13 - 40 77
 އޮކްޓޯބަރ 25 - 46 - 47 118
 ބަރު ންނޮވެ 23 - 09 03 34 69
 ބަރުންޑިސެ 19 01 19 03 43 85
 ލަޖުމު 253 02 141 10 485 891
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 އަދި އެހެނިެހން ަތކެތި  ވަނަ އަހަުރ ކަުއންސިލުްނ ސަރުކާުރ އޮފީސްަތކަށާއި އަމިްއލަ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުިވ ިސޓީ، ޯނޓު 12.2

 

 މަސް  ސިޓީ  ނޯޓު  ޗިޓު  އެހެނިހެން  ޖުމްލަ 
 ޖަނަވަރީ  36 - 01 07 44
 ފެބްރުއަރީ  35 - 06 19 60
 މާރިޗް 38 - 03 5 46
 އޭޕްރިލް 37 - - 16 53
 މެއި 37 - - 02 39
 ޖޫން 37 - - 03 40
 ޖުލައި 27 - - 02 29
 އޯގަސްޓް  29 - - 03 32
 ރު ބަންސެޕްޓެ 27 - - 06 33
 އޮކްޓޯބަރު  25 - - 02 27
 ބަރު ންނޮވެ 38 - - 03 41
 ންބަރުޑިސެ 57 - - 04 61
 ލަޖުމު 367 - 10 72 505

 

ُ 

36 35

38 37 37 37

27
29

27
25

38

57

1

6

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

19

5

16

2 3 2 3

6

2 3 4

0

10

20

30

40

50

60

                                                                                               

                                    

                  



 އަހަރީ ރިޕޯޓް
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  

 މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ ކައުްނސިލް 

 

63 

 ވަނަ އަހަރު ބަޖެުޓން ކުރެވުނު ޚަރަދުތައް  2021 .13

މިލިއަން  ފަސް ) 5,000,000.00ލަ ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު މިކައުންސިލަށް ލިބުނު ބަޖެޓަކީ ޖުމު 2021ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސު
 4،758،422.76ނި/އިތުރާއެކު ޖުމްލަ ބަޖެޓަކީ އަހަރު ތެރޭގައި ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓަށް ގެނެވުނު އު ވަނަ  2021ނަމަވެސް ( އެވެ. ރުފިޔާ
 އެވެ.  ސަތޭކަ ބާވީސް ރުފިޔާ ހަތްދި ިހަ ހަ ލާރި( ހާސް ހަތަރު ހަތަރު މިލިޔަން ހަތް ލައްކަ ފަންސާސް އަށް)

 )ހަތަރު މިލިއަން ހަތް 4,756,593.84ކައުންސިލަށް ލިބުނު ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ  ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މި 2021
ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު  2021އެވެ. އަދި  ލާރި(އަށްޑިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ ތިން  ނުވަދިހަސަތޭކަ ސް ފަ ހާސް  ހަ  ލައްކަ ފަންސާސް

 އަށާވީސް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ދެލާރި( އެވެ. އެއް ހާސް އަށް ސަތޭކަ) 1828.92ޚަރަދުނުކުރެވި ލިބުނު ބަޖެޓުގެ ބާކީ އަކީ 

 ޞީލެވެ.އިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފު ކުރެވިފަ ކައުންސިލަށް ލިބުނު ބަޖެޓުންޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް  2021ތިރީގައި މިވަނީ 

 ވަނަ ައހަރު ލިބުުނ ބަެޖޓު އައިޓަްމތަކުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަުފޞީލު 2021
ކޯޑު  ތަފްޞީލު  ލިބުނު  އުނި/އިތުރު  ކުރެވުނު ޚަރަދު  ބާކީ 

 ނަންބަރު 
0.00  (3,473,652.53) (44821.91) 

49642.44 
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ   3,468,832.00

 ޚަރަދު 
210 

0.00  (153,753.94) (5547.19) 
2490.13 

ޕެންޝަނާ މުސްކުޅިކުރައްވާ   156,811.00
މުވައްޒަފުންނަށާއި، އަދި ވަކި 
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދެވޭ 

 ފައިސާ

213 

 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު   66,500.00 (66,500.00)     (29,027.65) 0.00
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް   75,466.00  (17893.53) (24,620.83)  0.00

 ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 
222 

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ   1,085,917.00 (111,059.09) (959,910.59)  938.52
 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 

223 

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ   39,821.00 (19,636) (7,000.00) 0.00
 ޚަރަދު 

225 

މަރާމާތު ކުރުމާއި   30,000.00 (2718.99) (14,455.00) 0.00
 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 

226 

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،   33,153.00 (16397.80) 0.00 0.00
އިޝްތިރާކާއި އަދި 

 ސަބްސިޑީޒް

228 

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ   43,500.00 (9135.30) (94,173.30)  890.40
 ޚަރަދު ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ 

423 

 ޖުމުލަ 5,000,000.00 (345,842.38) (4,756,593.84) 1,828.92
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 ވަނަ ައހަރު ލިބުުނ އާްމދަނީގެ ތަފުޞީލު 2021 
ކޯޑު  ތަފްޞީލު  ލިބުނު 

 ނަންބަރު 
 126004 މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރިއާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ  501.44
 ޖުމުލަ 501.44

 

 އެހީއާއި ަޚރަދުގެ ތަފްޞީލުއެކިފަރާތްތަކުްނ ލިބުުނ  
 

އަހަރު  ލިބުނު  ޚަރަދު  ބާކީ 
ފެށުނުއިރު ހުރި 

 ފައިސާ 

 # ތަފްޞީލު 

" އަށް 2018ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު " 42,500.00 0.00 0.00 42,500.00
)ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ  ލިބުނު ފައިސާ

ޖަމްއިއްޔާ، ޔުނިސެފް އަދި ވިލާ ޝިޕިންގ 
 ކޮމްޕެނީ(އެންޑް ޓްރޭޑިން 

1 

 އަށް" 2021 އިނާމު ނޫސްވެރިކަމުގެ" 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
 (ސީ.އެސް.ޑަބްލިއު.އެމް) ފައިސާ ލިބުނު

2 

 ޖުމުލަ  42,500.00 5,000.00 0.00 47,500.00
 

 ނިންުމން  .14
އި އަހަރު ތެރޭގައި ކައުންސިލުގެ އެކި ހަރަކާތްތަކާބޭއްވުނު މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރިވަނަ އަހަރު، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން  2021ބަޔާންވެދިޔައީ، 

ންނެވި ފަދައިން، ގެނެސްދީފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. މި ރިޕޯޓްގައި އިސްވެ ދެލެވުނު ކޮމިޓީތަކާއި ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް ފާހަގަކޮށް އިމަސައްކަތްތަކަށް އެކުލަވަ

ކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން އެ ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިމިގެންދިޔައީ، އެތައް ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަމުގެ ސަބަބުންކަން ފާހަގަ

ހަވަނަ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ  ވިގައި ތިއްބެވަނަ އަހަރު  2021ގޮތުން  ފަރާތްތަކަށް ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެ

 ދައުރުގެ މެންބަރުންނަށް އިޚުލާސްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. 

 އި ވަނަ އަހަރުގަ  2021 ގުޅިގެން ބަލިމަޑުކަމާ 19-ކޯވިޑް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް އާލަމީ ވަބާ،މުޅި ދުނިޔެއަށް މި އަހަރު ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ފަދައިން 

 ޖެހެއެވެ.  ށް ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވިކަން ފާހަގަކޮށްލަން ވޯކް ޕްލޭންގައި ހިމެނުނު މުހިންމު މަސައްކަތްތައް އެހިނދަށް މަޑުޖެހި އެކަންކަން ހާސިލުކުރުމަ ވެސް

 ވެސް  ހާލަތުގައިނަށް ދިމާވި ދަތި ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިން ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން  19-ކޯވިޑްގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ،  ގޮތުން ޚާއްސަ އެ

ގެ މަސައްކަތަށް ބުރޫނާރާނެގޮތަށް އެފަރާތްތަކު  ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި،މަސައްކަތްކުރާނެ ފަހި މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމަށްނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތަކުން 



 އަހަރީ ރިޕޯޓް
(2021ޑިސެންބަރު  31-2021ޖަނަވަރީ  1)  

 މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ ކައުްނސިލް 

 

65 

އަދި މީގެ އިތުރުން އެމް.އެމް.ސީން އަލަށް އެކުލަވާލަން މަސައްކަތްކުރާ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ފާހެއް ދޫކުރުމުގެޚާއްސަ ޓަކައި  ގެންދިޔުމަށް

 .ލެވިފައެވެއިގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ވަނީ ނިންމަ 2026-2022ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭން 

 ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާދިވެހިރާއްގޭޖެ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ހަވަނަ ދައުރު އިންތިހާބުވުމާ ގުޅިގެން މި ދައުރުގެ މެންބަރުން 

އެމަނިކުފާނު އަދި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ އިންޑަސްޓްރީ  ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ އިންޑަސްޓްރީ ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތާއި ވަނީ އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި އެމަނިކުފާނު 

 ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ތަސައްވަރު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

އްކަމުން ކަމެ ްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގު ލުގެ މަނޫސްވެރިންނަށް ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައި ދިނުމަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސި

ނޫސްވެރިންނަށް  ނޫސްވެރިންނަށް ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައި ދިނުމަކީ މި ކައުންސިލުން އިސްކަންދޭ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުވަނީ 

ތަމްރީނު  ދިވެހިބަހުގެ ޝަން އަދި ޓްރެއިނިންގ އޮން ބޭސިކް ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާރނަލިޒަމް އޮން ރިޕޯޓިންގ ޮކރަޕް އަމާޒުކޮށް، 

 ގެންގޮސްފައެވެ.  ކުރިއަށްއް ޕްރޮގްރާމެ

ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ  ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ކޮންމެ އަހަރަކު އިނާމު ހަފްލާމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ވެސް އެހީތެރިކަމާއެކު  ގެ މިންނެތް މަސައްކަތުންނާއި އަދި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 

  އެ ފަރާތްތަކަށް މުޅި ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ކަމަށްވާތީ 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބިނާކުރަނިވި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ،ُކާއެކުވަނަ އަހަރުގައި ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަ 2021

 މުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކުރައްވައި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެއްވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށްއިލުމި އަހަރު ނިންމަ

 ކުރަކުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.ދެމިހުންނަނިވި ޝު

ކުރެވޭނީ، ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭ މިންވަރަކުން ކަމާމެދު  ޓަކައި މަސައްކަތް  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް

ވައި އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދެއްވި އެންމެހައި މީޑިއާތަކަށާއި، ނެތެވެ. އެހެންކަމުން އެކި ގޮތްގޮތުން މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އެއްބާރުލުން ދެއްޝައްކެއް

 ނޫސްވެރިންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހުރުމާއިއެކުވެސް ގޮންޖެހުންތަކެއް  ހުރަސްތަކާއި  ގިނަ  އަދާކުރުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ސީގެ.އެމް.އެމް އަހަރަކީ ވަނަ 2021 ދިޔަ  ނިމިގެން

 ދާއިރާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ،އަރައިގަނެ ތުންހާލަ މިދާ ތަޙައްމަލުކުރަމުން މިހާރު ،ތަސައްވަރަކީ ކައުންސިލްގެ އަހަރަށް ވަނަ 2022. ދެކެމެވެ އަހަރެއްކަމުގައި 

 ،އުފައްދައި ޤައުމުގައި ހައުސްތަކެއް މީޑިއާ ،ޒިންމާދާރު ،ފުރުސަތުދީ ވިސްނުންތަކަށް އައު ،ގޮތުން ތަންދިނުމުގެ  ކުރިއެރުމަށް ތަރައްގީއާއި ދެމެހެއްޓެނިވި

. ދިޔުމެވެ ލިބިގެން މަންފާ ކުރިއެރުމާއި ދާއިރާތަކަށް އެކި މުޖްތަމައުގެ ،ލިބި  ލާބަ ހެވާއި އާއްމުންނަށް ސަބަބުން މައުލޫމާތުގެ ހަބަރާއި ފަތުރާ މީޑިއާއިން

 މައުލޫމާތު  މުހިއްމު ފަހުގެ އެންމެ ،ހޭލުންތެރިކު ުރުމަށާއި އާންމުން  ތެރޭގައި މަޑުކަމުގެ ބަލި ވަބާގެ އާލަމީ މި ގެ 19 ކޮވިޑް ،ފުރުސަތުގައި މި ހަމަ އަދި

 އެފަރާތްތަކަށް  ފާހަގަކޮށް މަސައްކަތް ޤައުމީ އަގުހުރި  ކުރަމުންދާ  އަދި  ކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިން  ހައުސްތަކާއި  މީޑިއާ ގެނެސްދިނުމަށް ހަމައަށް  އާއްމުންނާއި 
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ވަނަ އަހަރަކީވެސް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ކާމިޔާބު ފަހި އަހަރެއްކަމުގައި މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އަދި  2021އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ، ހިނގަމުންމިދާ 

 ،هللاކަލާނގެ ފަހިކޮށްދެއްވުން އެދި މާތް  މިކަމުގައި ޝާމިލުވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން މި ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ މަގު އެ

  ގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. އާމީން!ހަޟްރަތު
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                                   ޞަހުބާން ފަހުމީ   
      
 

 ރައީސް                
 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް              


