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 ފެށުން  .1

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

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  33ގެ ޤާނޫނު( ގެ )މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު  2008/15ބަރު، ނޫނު ނަންމިއީ، ޤާ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  35( ގެ 2006/3މަޢުލޫމާތާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު )ނަންބަރު 

ހިނގަމުންމިދަނީ މި ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެކެވެ. މި ރިޕޯޓް ނެރޭއިރު،  2020ގެ އުންސިލު  މި ކައިފައިވާ ލަހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާ 
  ވަނަ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ. އެގާރަމި ކައުންސިލުން ނެރޭ ،ُމިއީ ވަނަ ދައުރެވެ.ހަ ކައުންސިލުގެ 

ށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި، ކައުންސިލުން ނިންމި ހުމި ރިޕޯޓްގައި، ކައުންސިލުން ކުރި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާއި، ކައުންސިލަށް 
މައްސަލަތަކާއި، އެ މައްސަލަތައް ނިންމިގޮތް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަމުންގެންދާ 

 . ުނިނިމުހިރ ަމްއަސަލަތްއ ެވްސ ަބާޔްނޮކްށަފިއވާެނެއވެ ،ُމައްސަލަތަކާއި

 މޯލްޑިވްސް އިތުރުން ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުގެ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް 
ތަފުޞީލާއި އެކިފަރާތްތަކުން ލިބުނު އެހީއާއި ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ބަޖެޓު އައިޓަމްތަކުގެ ޚަރަދުތަކުގެ  2020 މީޑިއާ ކައުންސިލަށް 
 ނާފައިވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަ ވެސް ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލު

ގެ ހެޔޮ هللا މާތް  ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތާއެކުވެސް، 19-ވަނަ އަހަރުގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވިވި ކޯވިޑް  2020ނިމިގެންދިޔަ 
ޢިއްޒަތްތެރި  ލުގެކައުންސި އެއީ މި ފައިވެއެވެ.ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި އަހަރުތެރޭގައި މި ރަޙުމަތްފުޅުން، މި ކައުންސިލަށް 

މުވައްޒަފުންގެ  އެންމެހާއިޚުލާޞްތެރި މަސައްކަތްޕުޅުކަން ކަށަވަރެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާއި،  ގެ މެންބަރުން
 ގެهللا ރިތިވަންތަ މާތް ންނަވަމުން، ގަދަ ކީމިންނެތް މަސައްކަތެވެ. އެހެންކަމުން، މި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް އިޚުލާސްތެރި ޝުކުރެއް ދަ

 ވާގިފުޅާއެކު މި ރިޕޯޓް ފަށަމެވެ.

 މޯލްޑިވްސް ީމޑިއާ ަކއުްނސިލުގެ ތަޢާަރފް  .2

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  3"މޯލްޑިވްސް މީޑީއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު" ގެ  2008/15 :މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު
 ނީ ޝަޚްޞެކެވެ. އޮންނަ މިނިވަން ޤާނޫ ވާ ވަކި ސިއްކައެއް ގޮތުގެ މަތީން އުފެދިފައި

ސަދުތަކަކީ މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ރާއްޖޭގައި ދެމެހެއްޓުމާއި، އެ މިނިވަންކަމަށް ޑިއާ ކައުންސިލުގެ މައިގަނޑު މަޤްމޯލްޑިވްސް މީ
މަތަކާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ރަންވީ ހަމަސަްއކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކު އުނިކަން އަންނަ ކަންކަން ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި، މީޑިއާގައި 

  މިންގަނޑުތައް އެކަށައެޅުމާއި، މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ދާއިރާތަކުން މަސައްކަތްކުރަނީ ޒިންމާދާރުއަޚްލާޤީ
 ލުގެ ޤާނޫނުގައި ހިމެނިގެންވާވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސި މިންގަނޑުގެ ތެރޭގައިތޯ ކަށަވަރުކުރުމެގޮތެއްގައި އަޚްލާޤީ

ޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މޯލް ވެސް   މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ހިނގާ ކަންކަން ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުންއުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާއި އަޚްލާޤީ
 ހިމެނެއެވެ.ދުގެ ތެރޭގައި މަޤްޞަ 
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 :ސްއޫިލއްޔަތުތައް މަ ކައުންސިުލގެ މީިޑއާ މޯލްޑިވްސް 

ރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ މިނިވަންކަން ދިރުވައި އި މަޢުލޫމާތު ފެތުޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށާ ▪
 އާލާކުރުމަށާއި، އެކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން އާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛

ވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުންނާއި މިނިވަންކަމާއި މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ މިނިޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ  ▪
 ؛އާއާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ކުރާކަންކަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ހައްލުކުރުންމީޑި

ޅޭ މިނިވަންކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އެނގުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެއާންމުކޮށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ▪
އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަންކަން  ގޮތަށް ސިޔާސީ، ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން

 ؛ކަން އިޞްލާޙުކުރުންދިރާސާކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް އެކަން 
އާގެ ފެންވަރު ހަމަތަކާއި، އަޚްލާގީ މިންގަނޑުތައް އެކަށައަޅައި މީޑިމީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ  ▪

 ؛މަތިކޮށް ހިފެހެއްޓުން
މާތާ ބެހޭގޮތުން އުފެދޭ މީޑިއާގައި ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއްޗާއި ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އިވޭ އަޑުތަކާއި މީޑިއާއިން ލިބޭ މަޢުލޫ ▪

 ؛ޝަކުވާތައް، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ހިތްވަރުދިނުން
މީޑިއާގައި ޝާއިއުކުރެވޭ އެކިއެކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން، ހުށަހެޅޭ އެކިއެކި ޝަކުވާތައް ބަލައި ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތައް  ▪

 ؛އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރުން
ރޭގެ ބޭނުންވާ ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަން ހޯދުމަށް ޤައުމުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި އެތެ މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް  ▪

 ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެން އެފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުން.

 މީޑިއާ ަކއުންސިލުގެ ވިޝަން  
 އް މީޑިއާއެ ޒިންމާދާރު އާލާކުރުމާއެކު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވީހާވެސް މިނިވަންކަން މީޑިއާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ▪

 .ދުންސަސާކަމުގައި ހެމުއައް އަދާކުރާ އިސްދައުރެއް އެންމެ ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގައި

ُ

 މީޑިއާ ަކއުންސިލުގެ މިޝަން  
މީޑިއާއާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިވެހި މުޖުތަމައު ބަލައިގަންނަ އެންމެ މަތީ އަޚްލާޤީ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކުގައި  ▪

 މުއައްސަސާއެްއ އާގެ އިތުބާރުހިފޭ މީޑި މުޖުތަމައުއާއި ،މީޑިއާއެއް ޤާއިމުކުރުން މައިގަނޑު އަމާޒަކަށް ހެދުމާއިހިފަހައްޓާ 
 .ޤާއިމުކުރުން
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 މޯލްޑިވްސް ީމޑިއާ ަކއުްނސިލުގެ މެންަބރުން  .3

 8ބަރުން ބެހިފައިވަނީ މީޑިއާގެ މެން 15)ފަނަރަ( މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މި  15މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވަނީ 
ނުއިރު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ވަނަ އަހަރު ފެށު  2020 މައްޗަށެވެ. )ހަތެއް( މެންބަރުންގެ 7އާންމުންގެ  ،)އަށެއް( މެންބަރުންނާއި

ބަރުން ކައުންސިލުގައި ތިއްބެވީ ކައުންސިލްގެ ފަސްވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންނެވެ. ކައުންސިލުގެ ފަސްވަނަ ދައުރުގެ މެން
 2020ޑިސެމްބަރު  14ސްވަނަ ދައުރު ގައެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ފަ 2018ޑިސެންބަރު  15އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނީ 

 ޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ހަވަނަ ދައުރެވެ. ގައި ފެށިފައިވަނީ މޯލް 2020ޑިސެމްބަރު  15ގައި ހަމަވުމުން، 

 މެންބަރުން ވަނަ ދައުރުގެ ފަސް 

 މެންބަރުން  8މީޑިއާގެ ތެރެއިން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  
              

    

މުޞްޠަފާ  ޝިފްޒާ  ޢަލީ  ޢަޒްމީ   އާޒިފް  އަޙްމަދު   هللاހިދާޔަތު    

ފޮނަދޫ .ލ ،އަލިވާގެ ފުވައްމުލައް .ޏ ،އާސާން މާދަޑު ގެމަނަފުށި .ގއ ،ކެތި   ިތނަދޫ .ގދ ،އޯޝަްނރީޑް    
މީޑިއާ( )ވީ  އޮންލައިން މިދުވަސް) 

 ނިއުސް(

(ސަން މީޑިއާ)  )ހަފްތާ( 

    

ރިފްޝާން  ޢަލީ  ޢަހުމަދު ނާއިފް  އަޙްސަން  ޢަލީ   ޖަދުއާން  ދު އަޙްމަ    

ހިންނަވަރު .ޅ ،ރަބީއު ދިއްގާމާގެ، ނ.ވެލިދޫ  ވައިކަރަދޫ .ހދ ،ހިސާން  ގެމަނަފުށި .ގއ ،ވައިޖެހޭގެ   

 )ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ( އިސްލާމް( )ދި އޮންލައިން( )ފެންވަރު (ސަން މީޑިއާ)
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 މެންބަރުން  7އާންމުންގެ ތެރެއިން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  
 

 

 

 

 

 

    

ހުސައިން  ސައުޒަން  ފާޠިމަތު  ރަޝީދު  ރިފާޢަތު  މުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް   ޢަބްދުލްޙަކީމް  އާޠިފް    

 ރސ ނަންބަރު ދަފްތަރު
8840 

 ރސ ނަންބަރު ދަފްތަރު
11830 

ވިލިގިނލި .ގއ ،ވާދީއާގެ  ރސ ނަންބަރު ދަފްތަރު 
9940 

 

 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންހަ 

 މެންބަރުން  8ތެރެއިން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މީޑިއާގެ  
 

              

    

 ޞަހުބާން ފަހުމީ  ޙުސައިން ޘަޤީފް  ޢަލީ ޙުސައިން  މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް 

ން. އުނަކެޑެގެ، ގަ ދޫޑި
 ޏ.ފުވައްމުލައް

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

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

   

   

މުޙައްމަދު  އަމީން  އަޙްމަދު  ޙަސަން  ޙިސާން   އަޙްމަދު  ޢަބްދުއްލަޠީފް    

ފިޔޯރީ . ގދ ،ރިހިދޯދި މާލެ .ކ ،ރާޅުވެލި.މ  2345 ރސ ނަްނބަރު ދަފްތަރު   
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ޒީރު އާދަމް ނަ  ޢަހުމަދު ނާއިފް  އްމަދު ކިރު މުޙަ ޙަސަން ޝާ    އާދަމް ނަވާޒް  

ާމލެ ،ُހ. ހުދުފިނިފެންމާގެ ކިނާރާ، ރ.އަލިފުލި  ދިއްގާމާގެ، ނ.ވެލިދޫ  ޗާންދަލީވިލާ، ލ.ގަން ތުނޑި    

 ()ވަގުތު އޮންލައިން )އަސްދަނޑި( )ހަތަވީސް އޮންލައިން( (ސަން މީޑިއާ)
    

 މެންބަރުން  7އާންމުންގެ ތެރެއިން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  
 

 

 

 

 

 

    

 ޝަފާޢަތު ޙަބީބު  މުޙައްމަދު ޝަފާޢު ޙަސަން  އަޙްމަދު މޫސާ  މުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް 

 ރސ ނަންބަރު ދަފްތަރު
11830 

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

 

 ރައީާސއި ނާއިބު ަރއީސް: ކައުންސިުލގެމީިޑއާ މޯލްޑިވްސް  
)އޯޝަންރީޑް، ގދ. هللا މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ފަސްވަނަ ދައުރުގެ ރައީސްގެ މާޤާމުގައި ހުންނެވީ، އަލްފާޟިލް ހިދާޔަތު

 ށި( އެވެ. ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާޒިފް )ކެތި، ގއ. ގެމަނަފުތިނަދޫ( އެވެ. އަދި ނާއިބު 

   

 އަންވަރު އިބްރާހީމް  އިބްރާހީމް ފައުޒީ  ފާޠިމަތު އަޙްމަދު 

ޝާހިމީ މަންޒިލް، 
 ގއ.ވިލިނގިލި 

 މަންޒިލް، ބ.ުތާޅދޫ  ބާޑްވިލާ، ބ.ތުޅާދޫ 
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 2މ.ފިނިވާގެ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ހަވަނަ ދައުރުގެ ރައީސްގެ މާޤާމުގައި ހުންނެވީ، އަލްފާޟިލް ޞަހުބާން ފަހުމީ )
 ހދ.ވައިކަރަދޫ(ހިސާން، ، އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޘަޤީފް )މަޤާމުގައި ހުންނެވީ އަދި ނާއިބު ރައީސްގެ އެވެ. ނަންބަރު ބައި، ކ. މާލެ(

       އެވެ.

 ތައް ކޮމިޓީޑިވްސް ީމޑިއާ ަކއުްނސިލުގެ މޯލް .4
ކޮމިޓީ އޮތުމަށް ލާޒިމު  3ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލުގައި ދާއިމީ  27ވަނަ ބާބުގެ  5މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤަވާއިދުގެ 

. އެ ތިން ކޮމިޓީއަކީ މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީ އަދި އެތިކްސް އެންޑް ކުރެއެވެ
 5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ދާއިމީ ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވަނީ  29މިޓީއެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤަވާއިދުގެ ލީގަލް ކޮ

ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް  2020ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ އިތުރަށް   މެންބަރުންނެވެ.
  ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަވާފައެވެ. 09ހިންގުމަށް ވަގުތީ 

 ތައް:ކޮމިޓީމީ ދާއި 

 ކޮމިޓީ މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ  އް ން ރާވާ ޕްރޮގްރާމުތަކޮމިޓީންސިލުންނާއި ށް ކައުރައްޤީއަމީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަ 
ހޯދުމާއި  އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީ މީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް އަދި ންނެވެ. ކޮމިޓީ ތައް ތަންފީޒު ކުރާނީ މި ހޯދައި އެ ޕްރޮގްރާމް
ސަލް ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ވިސްނާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ދިރާސާކޮށް ޕްރޮޕޯ ންކޮމިޓީކައުންސިލުންނާއި 

ގެ މެންޑޭޓްގެ ކޮމިޓީ މަކީ ވެސް މިހިންގުތައްޔާރުކޮށް މީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ އެކިއެކި ފަންނީ ތަމްރީނުތައް ރާވާ 
 ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. 

 )ފަސްވަނަ ދައުރު( ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ އާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިމީ 
 1 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޖަދުއާން )މުޤައްރިރު(

 2 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރިފްޝާން )ނާއިބު މުޤައްރިރު(

 3 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާޒިފް 

 4 އަލްފާޟިލް އަޒްމީ ޢަލީ 

 5 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޢިފް 

 

 )ހަވަނަ ދައުރު( ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ  ންސް އެންޑް މީޑިއާ ރިލޭޝަ 
 1 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިން )މުޤައްރިރު(

 2 އަލްފާޟިލް އަންވަރު އިބްރާހީމް ) ނާއިބު މުޤައްރިރު(

 3 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޢިފް 

 4 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފާޢު ޙަސަން 

 5 އަލްފާޟިލް ޝަފާޢަތު ޙަބީބު 
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 ކޮމިޓީ  ރިލޭޝަންސް ޕަބްލިކް 

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ދައުރު ރައްޔިތުންނާއި މީޑިއާގައި މޯލްޑިވްސް ގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 
ކައުންސިލާއި  އާމީޑިމޯލްޑިވްސް ކުރުމާއި، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  ފިލުވައިދިނުމަށްޓަކައިމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުން 

 މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް ކުރުމާއި ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް  ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާ ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް އެ
ވެ. ހިމެނެއެކުރުން ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް  އިމުކޮށް އެކައުންސިލާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ގުޅުން ޤާ

 މީޑިއާއިން ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއްޗާއި ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އިވޭއަޑުތަކާއި މީޑިއާއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާ އެކިއެކި  އަދި
 ތެކެވެ. ގެ މެންޑޭޓްތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިންމު މަސައްކަކޮމިޓީ  ވެސް މި ހިތްވަރުދިނުމަކީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް  ،ޝަކުވާތައް

  

 )ފަސްވަނަ ދައުރު( ކޮމިޓީ  ރިލޭޝަންސް  ޕަބްލިކް 
 1 އަލްފާޟިލާ ޝިފްޒާ މުޞްޠަފާ )މުޤައްރިރު(

 2 އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްސަން  )ނާއިބު މުޤައްރިރު(

 3 އަލްފާޟިލާ ރިފާޢަތު ރަޝީދު 

 4 ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް 

 5 އަލްފާޟިލް ޙިސާން ޙަސަން 
 

 )ހަވަނަ ދައުރު( ކޮމިޓީ  ލޭޝަންސް ރި  ޕަބްލިކް 
 1 )މުޤައްރިރު( އަޙްމަދު  ފާޠިމަތު  އަލްފާޟިލާ 

 2 )ނާއިބު މުޤައްރިރު( ނަޒީރު  އާދަމް  އަލްފާޟިލް 

 3 ޘަޤީފް  ޙުސައިން  ލްފާޟިލް އަ 

 4 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މޫސާ 

 5 އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު 
 

 

   ކޮމިޓީއެންޑް ލީގަލް  ކްސްއެތި 

ސުލޫކީ  ،މީޑިއާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އަޚުލާޤީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީ މި
ދިރާސާކުރުމާއި، އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތައް  އެކުލަވާލައިމިންގަނޑުތައް އެކަށައަޅައި މީޑިއާގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމާއި މީޑިއާތަކުން 

 ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ. ށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ކައުންސިލަށް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަގެ ކައުންސިލުލްޑިވްސް މީޑިއާ މޯ

 )ފަސްވަނަ ދައުރު( ކޮމިޓީ  އެންޑް ލީގަލް އެތިކްސް 
 1 އަލްފާޟިލް އާޠިފް ޢަބްދުލްޙަކީމް )މުޤައްރިރު(

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަމީން މުޙައްމަދު )ނާއިބު 
 މުޤައްރިރު(

2 

 3 އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސައުޒަން ޙުސައިން 

 4 އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް 

 5 ޝިފްޒާ މުޞްޠަފާ އަލްފާޟިލާ 
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 )ހަވަނަ ދައުރު( ކޮމިޓީ  އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް 
 1 އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ފައުޒީ )މުޤައްރިރު(

 2 މް )ނާއިބު މުޤައްރިރު(އަލްފާޟިލް މުޢިއްޒު އިބްރާހީ 

 3 އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް 

 4 އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަވާޒް 

 5 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފާޢު ޙަސަން 

 

 ތަކުގެ ޖަލްސާަތއް:ކޮމިޓީދާއިމީ  
 ކޮމިޓީ  ބޭއްވި ޖަލްސާ  ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ކެންސަލް ކުރެވުނު  ޖުމްލަ 

 ލީގަލް ކޮމިޓީ އެންޑް  އެތިކްސް 06 05 11
މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  03 00 03

 ކޮމިޓީ 
 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީ  09 03 12

 

 ތައް ކޮމިޓީތަކާއި ަވގުތީ ކޮމިޓީއެހެނިހެން  

ވަނަ އަހަރު  2020ގޮތުން ކޮމިޓީ ފިޔަވައި އެހެނިހެން މުހިންމު ބޭނުންތަކަށް އުފައްދައިފައިވާ ކޮމިޓީތަކެވެ. އެ 3މިއީ ދާއިމީ 
  ކޮމިޓީ ނަގާފައިވެއެވެ.  09ތީ ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ވަގު 

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

ވާއިދު ތަންފީޛު ކުރުމަށާއި، ޒަމާނީ ސިވިލް ސާރވިސްއެއް ޤާއިމުކުރަން ސިވިލް ޤަމަސައްކަތަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޤާނޫނާއި 
މަނަންޓް ސެކްރެޓެރީންނަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނަށާއި ރކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކޮމިޝަނަށާއި ޕާ ން ސާރވިސް ކޮމިޝަނު

ނަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގައާއި ކައުންސިލްތަކުގައާއި ރަށު ފެންވަރުގައި ގާއިމް ކުރަންޖެހޭ ދާރުވެރިންޒިންމާ
 މެމްބަރުންނެވެ.  5ގައި ތިއްބަވަނީ ކޮމިޓީ  އެކެވެ. އެގޮތުން މިކައުންސިލްގެ އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީކޮމިޓީ

 ކޮމިޓީ  އެޗްއާރްއެމްޑީ 
 1 )މުޤައްރިރު(ދު ފަރުޞަތު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަ 

 2 )ނައިބު މުޤައްރިރު(އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުނާ 

 3 އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު އާދިލް މޫސާ 

 4 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަހުމީ 

 5 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަޒްލިފާ 
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ގައި  2020ސެޕްޓެމްބަރު  02 މަޤާމުން  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު *މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރު 
 އިތުރު މެންބަރަކު އައްޔަންކޮށްފައިނުވެއެވެ. ގެ ތެރޭގައި ހަމައަށް  2020ވަކިވެވަޑައިގަތުމުން 

 :  ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ 

މް ކުރާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ގެ )ހ( ދަށުން އުފެއްދުމަށް ލާޒި 10.13ބާބު  R-20/2017 މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު' މި ކޮމިޓީއަކީ 'ދައުލަތުގެ
ތަކީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ވަޒަންކޮށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތަކާ ބިޑް ހަވާލު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަ

ސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާއި އަދި މޯލްޑިވް 3ލައިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ކުރުމެވެ. މި ކޮމިޓީ އެކުލަވާ
ރިޔާ( އަދި ބިޑްތަކުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ އިތުރު އިދާރީ މުވައްޒަފަކު ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ އިސްވެރިޔާ )މާލީ ޒިންމާދާރުވެ

 .މެމްބަރުންނެވެ  5ހިމަނައިގެންނެވެ. މިކޮމިޓީގައި ތިއްބަވަނީ 

ލުން ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހިމަނައިގެން ބިޑް ކޮމިޓީ އަ 6ން އަދި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ފަސްވަނަ ދައުރު ނިމުމު
 ގައެވެ. 2020ޑިސެންބަރު  23އެކުލަވާލާފައިވަނީ 

 ކޮމިޓީ  އިވެލުއޭޝަން  ބިޑް 
 1 )މުޤައްރިރު(އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުނާ 

 2 އަލްފާޟިލް އަހްމަދު އަމީން މުޙައްމަދު )ނާއިބު މުޤައްރިރު(

 3  ސައުޒަން ޙުސައިން  އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު 

 4 އަލްފާޟިލް ޙިސާން ޙަސަން 

 5  ޖަމާލް هللا އަލްފާޟިލް ނާއިޒު އަބްދު 

 

 ކޮމިޓީ  އިވެލުއޭޝަން  ބިޑް 
 1 )މުޤައްރިރު(އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުނާ 

 2 )ނާއިބު މުޤައްރިރު( ދު ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަ އަލްފާޟިލް 

 3 ލް މުޙައްމަދު ޝަފާއު އަލްފާޟި 

 4 ބްރާހިމް ފައުޒީ ޛް އި އުސްތާ އަލް 

 5  ޖަމާލް هللا އަލްފާޟިލް ނާއިޒު އަބްދު 

 

 :  ކޮމިޓީ މުރާޖަޢާ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލަން ލާޒިމު ކުރާ  41ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު' ގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަކީ 'މަޢުލޫމާތު ހޯދާ 
ގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނިންމުމާއި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލު 

ވެ. ކައުންސިލްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ބަލައި މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތްނިންމުމެ
  .މެމްބަރުންނެވެ 5އި ތިއްބަވަނީ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށެވެ. މިކޮމިޓީގަ

 މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ 
 1 )މުޤައްރިރު(އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުނާ 

 2 )ނައިބު މުޤައްރިރު(އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު އާދިލް މޫސާ 
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 3 ޖަމާލު هللا އަލްފާޟިލް ނާއިޒް ޢަބްދު 

 4 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަހުމީ 

 5 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޞަޚިއްޔާ 

  ": އިނާމު ކޮމިޓ2019ީ އިނާމު ކަމުގެވެރި"ނޫސް 
" އާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގައި އިންތިޒާމް ކުރުމެވެ. މި 2019"ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަކީ 

 ރުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ކޮމެޓީއަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު ފަސް މެންބަ

 ކޮމިޓީ  އިނާމު ": 2019 އިނާމު  ނޫސްވެރިކަމުގެ "
 1 )މުޤައްރިރު(އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާއިފް 

 2 އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްސަން )ނާއިބް މުޤައްރިރު(

 3 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާޒިފް 

 4 އަލްފާޟިލް އަޒްމީ ޢަލީ 

 5 އަލްފާޟިލާ ޝިފްޒާ މުޞްތަފާ 

 

ން އިސްތިއުފާ މުޤައްރިރުކަމުގެ މަޤާމުމެންބަރުކަމާއި ގެ ޢިފް އަހްމަދު ނާއަލްފާޟިލް *މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރު 
 އައްޔަންކުރެވުނެވެ. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަމީން މުޙައްމަދުމުޤައްރިރުކަމަށް މެންބަރުކަމާއި ކޮމިޓީގެ ދެއްވުމުން 

 ކޮމިޓީ  އިނާމު ": 2019 އިނާމު  ނޫސްވެރިކަމުގެ "
 1 އްމަދު )މުޤައްރިރު(އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަމީން މުޙަ 

 2 އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްސަން )ނާއިބް މުޤައްރިރު(

 3 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާޒިފް 

 4 އަލްފާޟިލް އަޒްމީ ޢަލީ 

 5 އަލްފާޟިލާ ޝިފްޒާ މުޞްތަފާ 

 

 

 މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީ   
ސިލުގެ ރައީސް އުފެއްދުމަށް ( ގެ ދަށުން ކައުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 23މި ކޮމިޓީއަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤަވާއިދުގެ 

މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ އަދި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލަތައް ޓީގެ މި ކޮމި ލާޒިމް ކުރާ ކޮމިޓީއެކެވެ. 
 މެންބަރުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  ގެ ނިޔަލަށް ތިއްބެވި 2020ޑިސެމްބަރު  14ގައި ތަޙްޤީޤު ކޮށް ނިންމުމެވެ. މި ކޮމެޓީ ބަލައި 

 މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ 
 1 އަލްފާޟިލް ޙިސާން ޙަސަން )މުޤައްރިރު(

 2   އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސައުޒަން ހުސައިން )ނާއިބް މުޤައްރިރު(

 3 އަލްފާޟިލް އާޠިފް ޢަބްދުލްޙަކީމް 
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 ކޮމިޓީ  ޝަކުވާ ބަލާ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލުގެ ރައީސް އުފެއްދުމަށް  23ގެ ޤަވާއިދުގެ މި ކޮމިޓީއަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު 

މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ އަދި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލަތައް ޓީގެ މި ކޮމި ލާޒިމް ކުރާ ކޮމިޓީއެކެވެ. 
ޔަލަށް ތިއްބެވި މެންބަރުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ގެ ނި 2020މްބަރު ޑިސެ 14ބަލައި ތަޙްޤީޤު ކޮށް ނިންމުމެވެ. މި ކޮމެޓީގައި 

ގައި  2020ޑިސެމްބަރު  14ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންގެ ދައުރު  5މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލުގެ 
ކޮމިޓީ" މި ނަމުގައެވެ. މި ކޮމިޓީއަށް  ގެން "ޝަކުވާ ބަލާމެންބަރުން ހިމަނައި ފަސްހަމަވުމުން، އަލުން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައިފައިވަނީ 

 އައްޔަނުކުރެވުނު ފަސް މެންބަރުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  

 ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ 
 1 (މުޤައްރިރު އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަވާޒް )

 2   (މުޤައްރިރު  ނާއިބް ) އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު 

 3 އިބްރާހީމް  އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޔާމީން 

 4 އަލްފާޟިލް އަންވަރު އިބްރާހީމް 
 5 އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު 

 ކޮމިޓީ  މައްސަލަބަލާމީޑިއާތަކުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ " އާ ގުޅޭގޮތުން ސަފާރީ ކޭސް " 
ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން  ހުޅުމާލެ ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ މިއީ،

ވަނަ ދުވަހުގެ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ނަންބަރު:  2020ޖުލައި  01ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް،  މީޑިއާތަކުގައި
20-MMC/C5-2020  ްސަލަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިމައް 30ދުގެ ވަނީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤަވާއި އިނ

 މި ކޮމެޓީއަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު ތިން މެންބަރުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ނެގި ކޮމިޓީއެކެވެ. ބެލުމަށް 
 
އާތަކުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އާ ގުޅޭގޮތުން މީޑި " ސަފާރީ ކޭސް "

 މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީ 
 1 ރު( ޢަލީ  )މުޤައްރި އަލްފާޟިލް އަޒްމީ 

 2 އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް  )ނާއިބް މުޤައްރިރު(

 3 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނާޢިފް 

 
 

 މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީ  ގައި ޝާއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ދެން އޮންލައިން 
ންތައް ކުރަން ޖެހޭތަ؟" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން "ދެން އޮންލައިން" ޓީ އަކީ "ދަރިޔަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ރޭކުރުމުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަމި ކޮމި

(https://dhen.mv/35219 ިގައ )ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓަކީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން  2020އޮކްޓޫބަރު  25
ވަނަ މާއްދާއާ  10އި ހަމަ އެ މިންގަނޑުގެ ވަނަ މާއްދާއާ 9އެކުލަވާލައިފައިވާ ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚްލާގީ މިންގަނޑުގެ 

މި ކޮމެޓީއަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު ތިން އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީއެކެވެ. ، އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ޚިލާފުވާ ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ
  މެންބަރުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
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 ސަލަބަލާ ކޮމިޓީ ދެން އޮންލައިންގައި ޝާއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ މައް 
 1 އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އަމީން މުޙައްމަދު )މުޤައްރިރު(

 2 އަލްފާޟިލް  އާތިފް އަބްދުލްޙަކީމް )ނާއިބު މުޤައްރިރު(

 3 އަލްފާޟިލް  އަޙްމަދު އާޒިފް 

 

 ކޮމިޓީ  މީޑިއާ ވިލަރެސް 19-ކޯވިޑް  
މީޑިއާތަކުގައި ޝާއިއުކުރާ ޚަބަރާއި ރޯނާ ވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ކޮ 19-ޓީ އަކީ، ކޯވިޑްވިލަރެސްކުރާ ކޮމިމީޑިއާ  19-ކޯވިޑް 

-10ވަނަ ދުވަހުގެ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ނަންބަރު:  2020މާރިޗް  08މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި މީޑިއާތައް ވިލަރެސް ކުރުމަށް 
MMC/C5-2020 ްޔަން ކުރެވުނު ފަސް މެންބަރުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ޢައްޓީއަށްމި ކޮމި  ކޮމިޓީއެކެވެ.އެކުލަވާލެވުނު  އިނ 

 މީޑިއާ ވިލަރެސް ކޮމިޓީ  19-ކޮވިޑް 
 1 އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް )މުޤައްރިރު(

 2 އަލްފާޟިލް އަޒްމީ ޢަލީ )ނާއިބް މުޤައްރިރު(
 3 އަބްދުލްޙަކީމް އަލްފާޟިލް  އާތިފް 

 4 އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަހްސަން 
 5 އަލްފާޟިލާ ޝިފްޒާ މުޞްތަފާ 

 

މި ކޮމެޓީއަށް އައު މެންބަރުން  ގައި MMC/C5-2020-15ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ނަންބަރު:  2020މެއި  10 އަދި
  ރުންގެ ނަންތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އައު މެންބަކޮމި މިހިމަނައިގެން އަލުން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވުނެވެ. 

 މީޑިއާ ވިލަރެސް ކޮމިޓީ  19-ކޮވިޑް 
 1 )މުޤައްރިރު( އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު 

 2 އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްސަން 
 3 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޢިފް 

 4 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަމީން މުޙައްމަދު 
 5 އިން އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސައުޒަން ޙުސަ 
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 ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާަތއް  .5
ޖަލްސާ  1ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރަނީ މަދުވެގެން މަހަކު )މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލިގެ ޤާނޫނު( އިން  2008/15ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ُޖަލްސާ އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވާއިރު 45ވަނަ އަހަރު  2020މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން  ބޭއްވުމަށެވެ. ޖަލްސާ  3ތެރެއިން  ގެމީ،
ކޯރަމް ހަމަނުވާނެތީ ދުރާލާ ކެންސަލްކުރެވުނެވެ. އެހެންކަމުން ކައުންސިލުގައި މިއަހަރުގެ ފަސްވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން 

މީގެ ޖަލްސާ ވަނީ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ކެންސަލްކުރެވިފައެވެ.  07އެވެ. ނަމަވެސް  42ހާޟިރުވާންޖެހޭ ޖުމުލަ ޖަލްސާގެ އަދަދަކީ 
 ވަނަ އަހަރުގައި ބޭއްވުނެވެ. 2020ޖަލްސާއެއް  3ގައި ފެށުނު ކައުންސިލުގެ ހަވަނަ ދައުރުގެ  2020ސެމްބަރު ޑި 15ން އިތުރު

މީގެއިތުރުން ދިމާވާ  ގައެެެވެ. 14:15ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތައް އާންމުކޮށް ބާއްވާފައިވަނީ ކޮންމެ ބުދަ ދުވަހެއްގެ  2020
 ޖަލްސާ ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.ބައެއް  ކުއްލި ޖަލްސާ އަދި އެހެން ގަޑިތަކުގައިވެސް  ދުވަސްތަކުގައިކުގައި އެހެންކުއްލި މައްސަލަތަ 

  ވަނަ ދައުރު( 5)  ރީ ރިޕޯޓްޟިަކއުްނސިލް ޖަލްސާތަކުގެ ހާގެ ވަނަ އަހަރު 2020 
ހާޟިރުވާން  ސަލާމް  ޗުއްޓީ  ވަކިގޮތެއް ނާންގަވާ  ހާޟިރުވި 

 ޖެހޭ 
 # ނަން 

 1 )ރައީސް(هللا އަލްފާޟިލް ހިދާޔަތު 42 6 6 - 30

 2 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާޒިފް )ނާއިބް ރައީސް( 42 9 - - 33

 3 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙުމަދު  42 20 - - 22

 4 އަލްފާޟިލާ ރިފާޢަތު ރަޝީދު  42 19 4 - 19

 5 އަލްފާޟިލް ޢާޠިފް ޢަބްދުލް ޙަކީމް  42 11 3 - 28

 6  ލް ޙިސާން ޙަސަން ފާޟި އަލް 42 18 1 - 23

 7 އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްސަން  42 11 - - 31

 8 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަމީން މުޙައްމަދު  42 13 - - 29

 9 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސައުޒަން ޙުސައިން 42 15 1 - 26

 10 އަލްފާޟިލް ޢަޒްމީ ޢަލީ  42 5 - - 37

 11 ރިފްޝާން އަލްފާޟިލް ޢަލީ  42 13 3 - 26
 12 އަލްފާޟިލާ ޝިފްޒާ މުޞްޠަފާ  42 8 - - 34
 13 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޖަދުއާން  42 21 - - 21
 14 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޢިފް  42 16 2 - 24
 15 އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް 42 17 - - 25
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  ވަނަ ދައުރު( 6)  ރީ ރިޕޯޓްޟިޖަލްސާތަކުގެ ހާަކއުްނސިލް ގެ ވަނަ އަހަރު 2020 
ހާޟިރުވާން  ސަލާމް  ޗުއްޓީ  ވަކިގޮތެއް ނާންގަވާ  ހާޟިރުވި 

 ޖެހޭ 
 # ނަން 

 1 އަލްފާޟިލް ޞަހުބާން ފަހުމީ )ރައީސް( 3 - - - 3

 2 އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޘަޤީފް )ނާއިބު ރައީސް( 3 - - - 3

 3 ނާޢިފް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  3 1 - - 2

 4 ހީމްމަދު ޔާމީން އިބްރާއަލްއުސްތާޛް މުޙައް 3 2 - - 1

 5 އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަވާޒް  3 - - - 3

 6 އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު 3 - - - 3

 7 އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަޒީރު  3 1 - - 2

 8 އަލްފާޟިލް މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް 3 - - - 3

 9 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިން  3 - - - 3

 10 ހީމްންވަރު އިބްރާ އަލްފާޟިލް އަ 3 1  - 2

 11 އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ފައުޒީ  3 - - - 3
 12 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު  3 - - - 3
 13 އަލްފާޟިލް ޝަފާޢަތު ޙަބީބު  3 - - - 3
 14 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފާޢު ޙަސަން 3 - - - 3
 15 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މޫސާ  3 - - - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020އަހަރީ ރިޕޯޓު     

 

16   ސަފްޙާ 

 

 2019ުމގެ އިނާމު ރިކަނޫސްވެ .6
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަކީ ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ދާއިރާތަކަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު 

ރިކަމުގެ އިނާމު ހޮވޭ ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ދޭ އިނާމެކެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި އާންމުކޮށްފައިވާ ނޫސްވެ
 އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން މީޑިއާގެ ކޮންމެ ވަސީލަތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިއަކަށް ވެސް މި އިނާމަށް ވާދަ ގެ  2019

 ކުރެވިދާނެއެވެ. 

އި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ އަޚްލާގާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން ދައްކުވައިދީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގަ
ُވެރިންގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްނޫސް މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ،

ވެ. ދާއިރާއަށް އިއުލާން ކުރެވުނެ 19ކެޓަގަރީގެ  11މަޤްސަދުގައި "މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު" ގެ 
ހުށަހެޅުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި ކޮންމެ ދާއިރާއެއް ބަހާލެވިފައިވަނީ ދެ  80ށް ދާއިރާއަ 17ޖުމްލަ 

ން މި އިނާމު ދިނުމަށް ކާސްޓިންގް ކެޓަގަރީއެވެ. މިގޮތު އޮންލައިން ކެޓަގަރީ އަދި ބްރޯޑުކެޓަގަރީ އަކަށެވެ. އެއީ ޕްރިންޓް 
 ށަހެޅުންތައް ލިބިފައިވާ އަދަދުތަކަކީ:ދާއިރާއަށް ހު  11ފައިވާ ކަނޑައަޅާ

 # ދާއިރާ  ޕްރިންޓް އޮންލައިން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ތަޙްޤީގީ ނޫސްވެރިކަން )އިންވެސްޓިގޭޓިވް  2 -

 ޖާރނަލިޒަމް(
1 

 2 އިޖުތިމާއީ، ތާރީޚާއި ސަޤާފަތް، ފަންނުވެރިކަން  10 1

 3 އްޤީ ތިމާވެއްޓާއި ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރަ 2 1

 4 ސިޔާސީ 6 3

 5  ޝަރުއީ އަދި ޤާނޫނީ 4 -

 6  ވިޔަފާރިއާއި އިޤުތިޞާދު  4 1

 7 ކުޅިވަރު  3 1

 8 ފީޗަރ / ރިޕޯޓް  25 5

 9 ފޮޓޯ ޖާރނަލިޒަމް  5 -

 10  ވީޑިއޯ ޖާރނަލިޒަމް - 2

 11 އިނާމު ނޫސްވެރިޔާގެ އުންމީދީ އެންމެ 5

 

 

ކައުންސިުލންނެވެ. ނަމަވެސް އެވޯޑަށް ުހށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުްނތައް  ފައިވަނީއެކުލަވާލާމާކްސް ދޭނެ ގޮތާއި ޕަސެންޓޭްޖ 
މެންބަރުންގެ ިމނިވަން ޕެނަލަކުންނެވެ. މި  05ވަޒަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން އެކުަލވާލާފައިވާ 

ވެހިންނާއި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކޮށް ފައިވާ ދިރިބާ ިލބިޕެނަލް އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ނޫްސވެރިކަމުގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖު
 މީޑިއާގެ ވެށި ރަނގަޅަށް ދަސްވެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ދިވެހިންގެ މައްޗަށެވެ.

 ޕާޕޯސް ޕީ.އެސް.އެމް ގެ މަލްޓި 2020ޑިސެމްބަރ  08" ދިނުމުގެ ޙަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ 2019"ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 
ގެ ހާލަތާގުޅިގެން މި ހަފްލާ ބާއްވާަފއިވަނީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ގައިޑުލައިންތަކާ  19-. އަދި ކޮވިޑްހޯލްގައެވެ
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ކޮމިޝަްނގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް  ޓީރިގްވެރި ކޮށްދެއްވީ ނޭޝަނަލް އިންޓެއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ. މިހަފްލާ ޝަރަފް
 ބްދުލް ކަރީމްއެވެ.ޢަސިމް ޤާ

 ތަޙްޤީގީ ނޫސްވެިރކަން )އިންެވސްޓިގޭިޓވް ޖާރނަލިޒަމް( 
މިއީ، ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައި ހުރި އަދި ހިނގަމުންދާ ޖިނާއީ، ވިަޔފާރިއާއި ކޮރަޕްޝަންއާއި އިންސާނީ ޙައްގުތަކާއި ގުޅުންހުރި 

ށް އުފައްދާފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ މާުތ ހޯދާފައިވާ ރިޕޯޓްތަކުގެ މައްޗަށް ތަޙްޤީގާއި ދިރާސާކޮމައްސަލަތައް ފުންކޮށް މަޢުލޫ
އިރާއެވެ. ތަޙްޤީގީ ނޫސްވެރިކަން )އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާރނަލިޒަމް( )ޕްރިންޓް/އޮންލައިން( އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ދާ

 އޮންލައިންގެ މުޙައްމަދު މުޒައްޔިނު ނާޒިމް އެވެ. އަދި ކެޓަގަރީއިން އެންމެ މޮޅު ނޫްސވެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ސަން
 ކާސްޓިންގ ކެޓަގަރީއަށް އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.ރޯޑްދާއިރާގެ ބްމި

 

 އިޖުތިމާއީ، ތާރީޚާއި ސަޤާފަތް، ފަންނުވެރިކަން 
އުޅުމަށް އަސަރުކުރާ ކަންތައްތަކާއި، އިޖްތިމާީޢ މިއީ، ޞިއްޙަތާއި، ަތޢުލީމާއި، ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދަތަކާއި، ޢާންމު ދިރި

ން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އުފައްދާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ކަންތައްތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ގޮތު ދިރިއުޅުން

އިން ކެޓަގަރީއިން އެންމެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ. އިޖުތިމާއީ، ތާރީޚާއި ސަޤާފަތް، ފަންނުވެރިކަން، ޕްރިންޓް/އޮންލަ 

ކާސްޓިންގ ން އެވެ. އަދި މިދާއިރާގެ ބްރޯޑްސަން އޮންލައިްނ، ޝަްފނާ ޙުސައި މޮޅު ނޫސްވެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ

 ކެޓަގަރީއަށް އެއްވެސް އިނާމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
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 ތިމާވެއްާޓއި ދެމެހެއްޓެނެވި ަތރައްޤީ 
ވާ އިކޯސިސްޓަމްތަކާއި ދޫނި މާއި ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ހީެވފައިވާ އަދި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިމިއީ، ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަްތކުރު

ސިޔާސަތާއި ސްޓްރައިވިންގ އެންވައިރްމެންޓަލް ޖަސްޓިސް، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކުން ސޫފާ ސޫފި، ތިމާވެށީގެ ޤައުމީ 

މާވެށި ކުރިއެރުވުމަށް ިހމެނޭގޮތަށް އުފައްދާފައިާވ ގެއްލުންދެނިވި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުެގ މަޢުލޫމާތާއި ދެމެހެއްެޓނިިވ ތި

މާވެއްޓާއި ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީ، ޕްރިންޓް/އޮންލައިން ކަމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއެވެ. ތިނޫސްވެރި

ުރ އެވެ. އަދި މިދާއިރާގެ ކެޓަގަރީއިން އެންމެ މޮޅު ނޫްސވެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އަވަްސ އޮންލައިންގެ އީާމން އަންވަ

  ނުވެއެވެ.އްވެސް އިނާމެއް ލިބިފައެއްކާސްޓިންގ ކެޓަގަރީއަށް އެބްރޯޑް

 

  ސިޔާސީ ދާއިރާ 
މިއީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ޭބފުޅުްނނާއި، ދައުލަތް ިހންގުމަށް 

ެމނޭ ާދއިރާއެވެ. ސިޔާސީ ދާއިރާ ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ ސިޔާސަުތތަކާ ގުޅޭގޮތުން އުފައްާދ ނޫސްެވރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ހި
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މް އެވެ. ގަރީއިްނ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އަވަސް އޮންލައިންގެ މުޙައްމަދު ވިޝާޕްރިންޓް/އޮންލައިން ކެޓަ

 ކާސްޓިންގ ކެޓަގަރީއަށް އެއްވެސް އިނާމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.އަދި މިދާއިރާގެ ބްރޯޑް

 

  ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުއީ 
ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި، ކޯޓަށް ުހށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަތަކާއި، ހިނގަމުންާދ ، ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ާދއިރާގައި އީމި

ޤަޟިއްޔާތަކާއި، ނިމިފައިވާ ޤަޟިއްޔާތަކާއި، ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ކަންކަމާއި، އެކަން ކަމަށް އަންނަ ބަދަލުތަްއ 
ފައްދާ ނޫސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ނުވަތަ އެއިން ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އުހާމަކޮށްދިނުމާއި، އެކަންކަމާ 

ދާއިރާއެވެ.ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާ ޕްރިންޓް/އޮންލައިން ކެޓަަގރީއިން އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މިހާރު 
ށަހެޅުމެއް ލިބިފައެއް ކާސްޓިންގ ކެޓަގަރީއަށް އެއްވެސް ހުމް އެވެ. އަދި މިދާއިރާގެ ބްރޯޑްއޮންލައިންގެ މުޢިއްޒު އިބްރާހީ

 ނުވެއެވެ.

 
 



2020އަހަރީ ރިޕޯޓު     

 

20   ސަފްޙާ 

 

  އިޤުތިޞާދު ވިޔަފާރިާއއި 
 އިޤުތިާޞދީ  ބަދަލުތަކާއި، އަތުވެދާނެ ނުވަތަ އަންނަމުންދާ އެ ޙާލަތަށް ޙާލަތާއި، އިޤުތިޞާދީ  މިއީ، ވިޔަފާރިއާއި

އުފެއްދުންތަްއ  ޫނސްވެރިކަމުގެ ުއފައްދާ ގުޅޭގޮތުން ކަްނތައްތަކާ ކުރެވިދާނެ ކުރުމަށް ަރނގަޅު އިުޤތިޞާދު ފުރުޞަތުތަކާއި،
ނޫސްވެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ  ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ. ވިޔަފާރިއާއި އިޤުތިޞާދު ޕްރިންޓް/އޮންލަިއން ކެޓަގަރީއިން އެންމެ މޮޅު

 ނޫސްވެރިޔަކަށްރީން އެންމެ މޮޅު ގ ކެޓަގަކާސްޓިންޙް އެވެ. އަދި މިދާއިރާގެ ބްރޯޑްއަފްރާ އަވަސް އޮންލައިންގެ މުޙައްމަދު 
 ނަސީމް އެވެ.  ގެ ސިމާޙާހޮވިފައިވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީ

 

 

 ކުޅިވަުރގެ ދާއިރާ   
 ކުރިއެރުވުމަށް  ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތަކާއި، މުބާރާތްތަކާއި ކުޅިވަރު ބޭރުގެ ބައިވެރިވާ ރާއްޖެ އަދި ބާއްވާ މިއީ، ރާއްޖޭގައި

 މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  ފަރާތްތަކުގެ ގުޅުންހުރި  ކުޅިވަރާ މައްސަލަތަކާއި، ހުރި  ދާއިރާގައި ޅިވަރުގެކު މަސައްކަތްތަކާއި، ކުރެވޭ
އުފެއްދުންތައް ހިމެޭނ ދާއިރާއެވެ. ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ޕްރިންޓް/އޮންލައިން ކެޓަގަރީިއްނ  ކަމުގެނޫސްވެރި އުފައްދާ މައްޗަށް

ކާސްޓިންގ ން އެވެ. އަދި މިދާއިރާގެ ބްރޯޑްންެގ ުމޙައްމަދު ޙަމްދޫ އޮންލައިހޮވިފައިވަނީ މިހާރު ނޫސްވެރިޔަކަށް އެންމެ މޮޅު
 ކެޓަގަރީއަށް އެއްވެސް އިނާމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
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 ފޮޓޯ ޖާރނަލިޒަމް  
ދިނުަމށް މިއީ، ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފޯުރކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުުޖތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންތަްއތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް

އިޢު ކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިކަުމގެ ބޭނުންކުރާ ތަސްވީރާއި )ފޮޯޓ ޖާރނަލިޒަމް( މީހުންެގ ތަސްީވރު )ޕޯޓްރެއިޓް(، ކުޅިވަރުގެ ޝާ
ތެރޭގައި ނެގޭ ފޮޓޯ އަދި ފޮޓޯ ސްޓޯރީ/ފޮޓޯ އެސޭ* ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ. ފޮޓޯ ގްރަފީގެ ދާއިރާ ޕްރިންޓް/އޮންލައިން 

 ޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މިހާރު އޮންލައިންގެ ނިޝާން ޢަލީ އެވެ.  ނޫސްވެރިކެޓަގަރީއިން އެންމެ މޮޅު

 ޖާރނަލިޒަމްގެ ދާއިރާ  ވީިޑއޯ 
މިއީ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޝާއިޢުކޮށްފައިާވ އޮންލައިން ވީޑިއޯ، ބްރޯޑްކާސްޓް ވީޑިއޯ އަދި ނިއުސް 

 މިހާރު ސްވެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މްގެ ދާއިރާ އިން އެންމެ މޮޅު ނޫލިޒަޖާރނަޑޮކިމެންޓްރީ ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ. ވީޑިއޯ 
 އޮންލައިންގެ ޝުރުފާ މުޙައްމަދުއެވެ. 

 

 ފީޗަރ / ރިޕޯޓުގެ ދާއިރާ  
ގެ މިއީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ލިޔުމުގެ ަޒރީއާއިން ނުވަތަ ވީޑިއޯ

އިން ނުވަތަ އޯޑިއޯގެ ޒަރީއާއިން ތައްޔާރުކުރާ ފީޗަރ ރިޕޯޓު ހިމެނޭ ދާއިރާއެވެ. ފީޗާރ ދާއިރާ ޕްރިންޓް/އޮންލައިން ރީއާޒަ
އެވެ. އަދި މިދާއިރާގެ މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން ކެޓަގަރީއިން އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މިހާރު އޮންލައިންގެ 

 އޮންލައިންގެ ޝުރުފާ މުޙައްމަދުއެވެ. މިހާރުސްވެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ންމެ މޮޅު ނޫން އެރީއިކާސްޓިންގ ކެޓަގަބްރޯޑް
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 އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ  
އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމަކީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ މައިދާނުގައި ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޒުވާން 

ން ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އިނާމެކެވެ. މި އިނާމު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 
ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ  2019ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ މައިދާނަށް އަލަށް ނުކުންނަ ނޫސްވެރިންނަށެވެ. 

 ނު ނާޒިމް އެވެ.ލައިންގެ މުޙައްމަދު މުޒައްޔި އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާއަށް ހޮވުނީ ސަން އޮން

 

 

 

 

މި އިނާމުތަކުގެ އިތުރުން މި ހަފްލާގައި، ވީނުވީއެއްނޭންގި ގެއްލުާވލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ރިޟްވާންގެ ހަނދާނުގައި، ހަނާދނީ 
 ފިލައެއްވަނީ އެ ނޫސްވެރިޔާގެ އާއިލާއަށް ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.
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 ތައް ބައްދަުލވުންުމހިންމު މަސައްކަތްތަކާއި  ވަނަ އަހަުރގެ 2020 .7

 އެކުަލވާލުން "ގްރޫޕް ވަޓްްސއަޕް މީޑިއާ އެްމއެމްސީ" ކައުންސިްލގެ މީިޑއާ މޯލްޑިވްސް 
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ މީިޑއާއެއްގެ ބަލަދުވެރި ފަރާތްކަމުަގއި ވީ ހިނދު ރާއްޖޭގައި 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ މުގެ ގޮތުންނާއި މަލާތްކުރުމަށް ލުއިފަސޭހަކުރުމީޑިއާތަކުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ މުއާހިންގާ 
މަށްޓަަކިއ ކައުންސިލާއި މީޑިއާތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާއި މައުޫލމާތު ހިއްސާކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ ފަސޭހަކޮށްދިނު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ މެވިއެވެ. އެޮގތުން، ގައި ކައުންސިލުން ނިން 2020ޑިސެމްބަރު  23ދަން ވަޓްސް އަޕް ގްރޫޕެއް އުފައް
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މީޑިއާއާ ގުޅޭ ނިންމުންތަކުގެ މައުލޫމާތު މީޑިއާތަކަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުަމްށ 

ގޮތުން މީޑިއާތަކުން ސައްކަތްތަކާއި މީޑިއާއާ ގުޅޭ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މަމަށާއި، ފަސޭހަކޮށްދިނު
މަށްޓަކައި "އެމްއެމްސީ މީޑިއާ ވަޓްސްއަޕް އުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދިނުން ފަސޭހަކޮށް އަވަސްކޮށްދިނުހޯދަން ބޭނުންވާ އިތުރު މަ

ނެގޮތާއި ގްރޫޕްގައި ހިފަހައްޓާ ހަމަތަކާއި ގްރޫޕް" ގެ ނަމުގައި މީޑިއާ ގްރޫޕެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ. އަދި މި ގްރޫޕް ހިނގާ
އެކުލަވާލުމާއި " އެމްއެމްސީ މީޑިއާ ވަޓްސްއަޕް ގްރޫޕް"މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ  ލުތައް ބަޔާންކުރުށްޓަކައި "އުސޫ

 ބެލެހެއްޓުމުގެ އުސޫލު" އެކުލަވާަލއި ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނާއި ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ންގަމުން އަްނަނ ޕް ގްރޫޕްގައި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލި ވަޓްސްއަމޯލް
 )ދޭއް( ފަރާތެއްގެ ނަން ހިމަނާފައިވެެއވެ.  2މީޑިއާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީޑިއާއަކުންވެސް ގިނަވެގެން 

 

 ިޑއާތެެރއިން، މޯްލޑިވްސް މީ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސިލްިސލާ ކޯސްތަކުގެސްކީމާއި ޭއއޯ ނިއުސް ގުިޅެގން  
  ންކައުންސިުލގެ ފަރާތުން ތަމްރީނު ސެޝަން ނަންގައިަވއި ެދއްވު
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އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސިލްސިލާ ކޯސް ތަކުގެ ތެރެއިން، މޯލްޑިވްސް  4ސްކީމާއި އޭއޯ ނިއުސް ގުޅިގެން ދެކުނުގެ 
ވްސް މިޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރު މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ތަމްރީނު ސެޝަންތައް ނަންގަިއވައި ދެއްވީ މޯލްޑި

އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން  4ދުއެވެ.  މިއީ ދެކުނުގެ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަމީން މުޙައްމަ
މެއް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހޯދައިދީ އަމަލީ މައިދާނުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ޕްލެޓްފޯ

ނުންާވ ޒުވާނުްނނަްށ އެ ފުރުސަތުވެސް ފަިހ ހޯދައިދިނުމާއި، އަިދ އެ ރޮނގުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް ބޭ
 ކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށް އޭއޯ ނިއުސްއިން މައުލޫމާތުދެއްވާފައިވެއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މައިގަނުޑ ދެވުނު މި ސެޝަންތަކުގައި ގައި ކުރިއަށް ގެން 2020ޑިސެމްބަރު  03
  އިގުޅޭ މައުލޫމާތެވެ. އްގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ޫނސްވެރިންގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި ގުޅޭ މީޑިއާތަކުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާގޮތެ

 

 

 

 

 

 

 (2020 ސެމްބަރުޑި 02) ޮކމެޓީއާ ބައްދަލު ކުރެްއވުން ަތކުގެމިނިވަން މުއައްސަސާ 
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މި ބައްދަލުވުމަކީ، މޯލްޑިވްްސ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތެއްގައި އަދާކުރުމަށްޓަކައި 
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީުނ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް 

ޑިސެމްބަރު  02ހުގެ މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކުރުކަަމށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީޔުނިވަރސިޓީއާއެކު 
 ބައްދަުލވުމެކެވެ.  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވުނުގައި  2020

ންސިލުގެ ޑިވްސް މީޑިއާ ކައުރިވެވަޑައިގަތީ، މޯލްބައިވެމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި 
، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޑިރެކްޓްރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުާނ، هللاރައީސް އަލްފާޟިލް ހިދާޔަތު

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު އާދިލް މޫސާއެވެ. 
 

 އާ މޯލްިޑވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އާިއއެކު ގެ ގޮތުން ޫޔއެންޑީޕީ އެކްިރޑެޓް ކުރުމު ނޫސްވެރިން 
 (2020ނޮވެމްބަރ  05) ވުން.އްބައްދަލުވުމެއް ބޭ 

  

 ބޭްއވުންއިންސާނީ ަވގުފާރިާއއި ގުޭޅގޮުތން މީޑިއާ ހޭލުންތެރިކުތުމަށް ވެބިނަރެއއް  
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މީޑިއާ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ފުލުހުންނާއި މޯލްޑިވްސް ގެންދިޔަ މި ވެބިނަރއަކީ ަވަނ ުދަވުހ ުކިރައްށ ،2020ُ އޮކްޓޫބަރ 3
 ގެންދިޔަ ވެބިނަރއެކެވެ.

ފިކިންނަކީ ކޮބައިކަމާއި ހިއުމަން ސްމަގްލިންނަކީ ކޮބައިކަމާއި އަދި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންނާއި ހިއުމަން މި ވެބިނަރގައި ހިއުމަން ޓްރެ 
ސީލުކޮށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން މިވެބިނަރގައި ވަނީ މީހުން ޓްރެފިކް ސްމަގްލިންގެ ތަފާތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ތަފް

ޅޭގޮތުންވެސް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރުން ވެބިނަރގައި ބައިވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނާ ގު
 ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

 

 ސީ ޕްޮރގްރާމް މުގެ އަސާނޫސްވެރިކަ 

 
ސެޕްޓެންބަރު  2020ފުރަތަމަ ބެޗު  ވަރޗުއަލްކޮށެވެ. ދެ ބެޗަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ ޕްރޮގްރާމް  ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސީ

ރާމް ދަރިވަރުން ޕްރޮގް 59ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އެ ބެޗުގައި  21ސެޕްޓެންބަރު  2020އިން  16
އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނުއިރު  28ސެޕްޓެންބަރު  2020އިން  23ސެޕްޓެންބަރު  2020ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ދެވަނަ ބެޗް، 

 .ދަރިވަރުން މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރިއެވެ 61މި ބެޗުގައި ޖުމުލަ 

ބްރާހީމް، ފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒީފް، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޔާމީން އިމި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެއްވީ އަލް  
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަޙީބް، ޝައިޙް އަލީ ޒާހިރު ސައީދު ޤާސިމް، އަލްފާޟިލް އަބްދުއްލަތީފް އަޙްމަދު، އަލްފާޟިލް ނިއުޝާދު 

ދި މީގެ އިތުރުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޝަރީފް، އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ޢަލީ، އަލްފާޟިލް އައްބާސް އިބްރާހީމެވެ. އަ 
 ކެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.ފަރާތުންވެސް ސެޝަންތަ 

 20:30ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  14އޮކްޓޫބަރު  2020ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސީ ޕްރޮގްރާމް" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ " 
ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ޕްރޮގައި ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށެ 

 ޙުސައިން ޝަމީމެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފުވެރި މެހުމާނުގެ އިތުރުން މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. އަދި 
 .ހިބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޢަލީ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ މީގެ އިތުރުން މުދައްރިސުންގެ ފަރާތުން ދިވެ
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 ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް  ސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން މީިޑއާަތކަށް ލޯނުއެ 

 
ވެން އާ ގުޅިގެން މީޑިއާތަކަށް މާލީގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދެ  19-ކޯވިޑް 

އެސް.އެމް.އީ ފައިނޭންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި 
މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.ގައި  2020އޮގަސްޓް  30ވްސް މީޑިއާކައުންސިލުން މޯލްޑި
އެންމެ އެސް.އެމް.އީ ފައިނޭންސް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިން މީޑިއާތަކަށްދޭ ލޯނާ ގުޅޭ  އިސިލުގައެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުމުގަކައުން

އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒީނާދު ފައިވެއެވެ.  އެގޮތުން، އޮޅުންފިލުވާ  ތުމައުލޫމާފަހުގެ 
މީޑިއާ އަކަށް ވަނީ ލޯނު ދޫކުރެވިފައެވެ. އަދި މީގެ ތެރޭގައި ކުދި  8 މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ދުވަހާ ހަމަޔަށްއްވި ގޮތުގައި މައުލޫމާތު ދެ

 ވެ. ޒީނާދު މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ލޯނަށް ހުށަހެޅި ހުރިހާ މީޑިއާތަކަށް ވާނީ ލޯނު ދޫކުރެވިފައެވެ.މީޑިއާވެސް ހިމެނެއެ
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   އެކުލަވާލައި ނެުރންސްވެރިްނގެ ައތްމަތީ ފޮތްނޫ 19-ކޮވިޑް  

 
ރޯގާގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގައި ދިވެހި ނޫސްވެރިންނާއި  19-މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ކޯވިޑް

ބަލައި ފެތުރެމުންދާ ރޯގާއެއްކަމުން، އާ ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށް  މީޑިއާތަކުގެ ދައުރު ވަރަށް ވެސް ބޮޑެވެ. މި ރޯގާއަކީ ދުނިޔޭގައި އަލަށް 
މި ރޯގާގެ އެންމެ ފަހުގެ ސައްހަ  އަންނަމުންދާހިނދު،މި ރޯގާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކި ބަދަލުތައް 

ން އެޖެންީސ )ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަމައުލޫމާތު އާއްމުންނަށް ތިލަކޮށްދީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްޢިއްޔާ 
ރޯގާގެ މައުލޫމާތުތައް  19-)އެޗް.ޕީ.އޭ( އަދި މި ނޫނަސް ބައިނަލްއަގުވާމީ އިތުބާރު ހިފޭ މަސްދަރުތަކަށް ބުރަވެ ތިބެ، ކޯވިޑް 

 ސަމާލުކަށް ދޭން ޖެހޭ ކަންކަން  ނުމުގައިދަށް ގެނެސްދިނންހިނޫސްވެރިން އެކި މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އާންމުންނަށް ހިނދު
 ވަރަށް ގިނައެވެ.

އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަވަރުކުރުމުގައި ނޫސްވެރިން އަމަލު ކުރަންވީ  އްމި ރޯގާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާއިން ގެނެސްދޭ މައުލޫމާތުތަ
މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ކަށްވާތީއާއި، އްތަނަކުން ފެނުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމަގޮތުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އިރުޝާދުތައް އެ

 ދުވަސްވަރުވެސް ރޯގާގެ ހަބަރުތަކުގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިންނަކީ ގައުމުގައި ހިނގާ އެހެން ކަންކަން ވެސް ކަވަރު ކުރުމަށް ގިނަ ފަހަރަށް 
ހުންގެ ކަމެއްގެ ދުވަސްވަރު ދިވެހި ނޫސްވެރިން ވެސް އެ މީބަލިމަޑު މިފަދަ  ޔަކަށްވުމުން،އެކި ތަންތަނަށް ގޮން އުޅެން ޖެހޭ ބަ

އަމިއްލަ ސަލާމަތަށް އަޅަން ޖެހޭ ރައްކާތެރި ކަމުގެ  އި،މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި އަމަލީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު ރައްކާތެރިކަމާ
  ކޮންމެހެން ވެސް މުހިންމެވެ. ފިޔަވަޅުތައް އެނގިފައި އޮތުން

ގެ މައުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ނޫސްވެރިން ސަމާލުކަން ދޭންވީ : ނޫސްވެރިންގެ އަތްމަތީ" ފޮތަކީ މި ރޯގާ  19-"ކޯވިޑްމުން އެހެންކަ
ކަންކަމާއި ނޫސްވެރިންގެ ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް އެއްތަނަކުން ފެންނާނެ ގޮތް ހެދުމަށް މި 

ތެރިކަމާއެކު ދިވެހި ހުރިހާ ނޫސްވެރިން އަދި މީޑިއާގައި ތުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ރާއްޖޭގެ އޮފީހާއި އެޗްޕީއޭގެ އެހީކައުންސިލްގެ ފަރާ
 އެކުލަވާލެވުނު ގައިޑްލައިނެވެ. މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް 



2020އަހަރީ ރިޕޯޓު     

 

29   ސަފްޙާ 

 

 (2020އި ޖުލަ 7ބަްއދަލު ކުރެއްވުން. ) ންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސ އާ މީޑިއާ ަކއުންސިލު 

 

 

އިރު މީޑިއާތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ނުދޭކަމުގެ ޝަކުވާ ދޭ ފަރާތުން މީޑިއާއަށް ފުރުސަތު މިއީ ފަހަކަށް އައިސް ފުލުހުންގެ
މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ތަކުރާކޮށް ލިބެމުންދާތީ އާއި ފުލުހުންނާއި މީޑިއާއާއި ދެމެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށް މޯލްޑިވްސް 

 ށްޓަކައި ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ހައްލުކުރުމަ

ހަމަހަމަ ކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު މައުލޫމާތު ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ މީޑިއާތަކަށް ވެސް ލިބޭކަން ޔަގީން ކުރުމަކީ  އެގޮތުން
ގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަކުން ވެސް އަދި ދައުލަތު ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ންމާއެކަމަށާއި ކައުންސިލްގެ ގާނޫނީ ޒި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ

ދޭންޖޭހޭކަމުގައި ކައުންސިލުން އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ވެސް މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި މީޑިއާތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު 
ކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނެކަމުގެ ސަލަތަ ވަރާއާ އެއްގޮތަށް ފާހަގަކުރެވުނު މައްއަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަޝް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ދެއްވިއެވެ. 

 (2020ޖުލައި  4އެޑިޓަރުްނގެ މަހާސިންތާ ބޭއްުވން. ) 

 
ސަލަތަކާއި، އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބޭއްވި މިމަހާސިންތާއަކީ ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކަށް ދިމާވާ މައް

ރާކޮށް ޚިޔާލު ހޯދުމައެކު މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އަދާކުރެވިދާނެ ދައުރަކީ ކޮބައިކަން މީޑިއާތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިން ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަ



2020އަހަރީ ރިޕޯޓު     

 

30   ސަފްޙާ 

 

 މީޑިއާތަކަށް އޮތް މާލީ ދަތިތައް ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތުގައ19ި-އަދި ކޯވިޑް  ތުން ބޭއްވުނު މަހާސިންތާއެކެވެ.ގެ ގޮދެނެގަތުމު
 .މައި، މިދައިރާއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މި މަހާސިންތާގައި ޚިޔާލު ހޯދާފައިވެއެވެދެނެގަތު

ރިވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބޭފުޅުން މިމަހާސިންތާގައި ބައިވެ 20އްޖޭގެ އެކި މީޑިއާތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިން ހިމެނޭހެން ރާ
 .ކްޓަރުންނާއި ސީއީއޯއިންނާއި، އެޑިޓަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެމީޑިއާތައް ހިމެނޭހެން އެތަންތަނުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެ 

މްރީންކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ތާގެ ބައިވެރިން ޚިޔާލު ހުށައެޅި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މީޑިއާގެ އެތިކްސް އާއި ނޫސްވެރިން ތަމި މަހާސިން
ގެ ތަފާތާއި މުހިންމުކަމާއި، ދައުލަތުގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން މީޑިއާތަކަށް މެއިންސްޓްރީމް މީޑިއާތަކާއި ކޮމިއުނިޓީ ނޫސްތަކުގެ ދައުރު

ހެއްޓެނިވި މޮޑެލެއް މީޑިއާ ވާ ހުރަސްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ހުށައަޅާފައެވެ. އަދި މާލީ ގޮތުން ދެމެ ކުރިމަތި 
 .ރިން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ ހިންގުމުގައި ހޯދުންފަދަ ދާއިރާތަކުންވެސް މަހާސިންތާގެ ބައިވެ

 

ާއއިެއކު މީޑިާއގެ ކުިރމަގުގެ ނަމުަގއި ވެބިނަރ އެްއ ބޭއްވުން.  19-މީޑިއާ ަކއުންސިލުން އިން ޮކިވޑް 

 
 މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މީޑިއާތަކުގެ މާލީ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމުގެ މަގުސަދުގައިއާ ގުޅިގެން މީޑިއާތަކަށް ދިމާވާ  19-ކޯވިޑް 

ވަނަ ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭގެ ހޯދުންތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓް މިއަދު  5-10 ޖޫން 2020 ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި 
އާ އެކު މީޑިއާތަކުގެ ކުރިމަގު" މި 19-ގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ގޮތަށް "ކޯވިޑްއާންމުކޮށްފިއެވެ. މި ރިޕޯޓް ނެރެފައި ވަނީ، މީޑިއާތަކު 

 .ބޭއްވި ވެބިނާއެއްގަ އެވެ 2020ޖޫން  16ރިވެވޭ ގޮތަށް މި ކައުންސިލުން ނަމުގައި އާންމުކޮށް އެންމެންނަށް ބައިވެ

ސީއީއޯ އަދި ޗީފް އެޑިޓަރު އަޙުމަދު  ގއާ ގްރޫޕުގެ އެކްޓިންއެ ވެބިނާގެ ޕެނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ، ސަން މީޑި
މާކެޓިން ނިއުޝާދު ޝަރީފް އަދި  ރއެލައިޑް އިންޝްއަރެންސްގެ މެނޭޖަވާ، ޒާހިރު ހިރިގާ އާއި މާކެޓިން ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށް 

 .ޑިރެކްޓަރު އަލީ ޚާލިދެވެ ގދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން

ހާމަކޮށްދެއްވީ، އެ ސާވޭ މަދެވެ. އަދި ސާވޭގެ ހޯދުންތައް ހުކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަތީފް އަ ހޮސްޓް ކޮށްދެއްވީ، މި ނާވެބި
 .ހެދުމާއި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލެއްވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ކައުންސިލް މެންބަރު، އަޙްމަދު އަމީން މުޙައްމަދުއެވެ 

އިވާ އާ އެކު އެތައް ވިޔަފާރިތަކެއް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފ19ަ-ގެ ތެރޭގައި، ކޯވިޑްހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަކު މި ވެބިނާގެ ޕެނަލިސްޓުން ފާ
ރަދު ކުޑަކުރަމުންދެއެވެ. ޚަފާރިތަކުން އިޝްތިހާރަށް ކުރާ އިރު، ވިޔަފާރިތަކުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ވިޔަ
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ށް އަންނަ އިރު އިޝްތިހާރު ސްލޮޓްތައް ވިއްކުމުގެ އިތުރަތަކުގެ އާމްދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށްވަމުން އެކަމުގެ ސަބަބުން މީޑިއާ
ށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މީޑިއާތަކުގެ ވިސްނުން އެހެން ދިމާލަކަށް ބައްޓަން ކުރަން ޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ވިޔަފާރިތަކަ

މާނީ ކޮންޓެންޓް މީޑިއާތަކުން އުފައްދައި ދީގެން އޭގެ ތެރެއިން އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކެއް ރޭވުމާއި، ޙާއްޞަ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޒަ
ފައިސާ ދީގެން ޚަބަރު ކިޔޭ ގޮތަށް ޕޭވޯލް ތަޢާރަފް ކުރުން ފަދަ އާ ގޮތްތަކަކަށް މީޑިއާތަކުގެ ވިސްނުން ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭކަން 

 ނޫސްތަކުގައި އިޝްތިހާރު ކުރަން ވިޔަފާރިތަކުން ޝައުގުވެރި ނުވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް ޕެނަލިސްޓުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި
 .އި ޕެނަލިސްޓުން ވަނީ ތަފްސީލްކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވައިފަ އެވެވެބިނާގަ

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އާ ގުޅިގެން މީޑިއާތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ބެލުމަށް 19-ކޯވިޑް 
ރު، އެ ސާވޭއިން ވަނީ މީޑިއާތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ރަނގަޅު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭގެ ރިޕޯޓް މި ވެބިނާގައި މިއަދު ޢާންމުކުރިއި

ފަރާތަކުން ސާވޭގައި  63ޖުމްލަ  ކުރަން ހުރި ގިނަ ކަންކަން ކައުންސިލަށް ފާހަގަވެފައެވެ. އެގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ
ޑިއާތަކުގެ އިސްވެރިން ވެސް ވަނީ ސާވޭއަށް މައުލޫމާތު ބައިވެރިވި އިރު، އޮންލައިންތަކާއި ރޭޑީއޯ، ޓީވީތައް ހިމެނޭ ގޮތުން މީ

 ދެއްވައިފައެވެ.

 

 ސާރވޭ ނު ުކރެވުއާ ގުިޅގެން މީޑިއާަތކާއި ނޫްސވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ދެެނގަތުމަށް 19-ކޯވިޑް  

 

މަގުސަދުގައި މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މީޑިއާތަކުގެ އާ ގުޅިގެން މީޑިއާތަކަށް ދިމާވާ މާލީ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމުގެ  19-ކޯވިޑް 
 ސާރވޭއެއް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. ވަނަ ދުވަހަށް  10ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  5 ޖޫން 2020ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި 

  ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައިތަކަކީ:މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ގައި ބައިވެރިވި ނޫސްވެރިންމި ސަރވޭ 
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އަވަސްކުރުމާއި  ތަކަށް ޖަވާބުދެއްވުން ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތް މީޑިއާތަކަށް ސަރުކާރުން ހުޅުވާލައްވާފައިވާ ލޯނުގެ  ▪
 .ވުންވީހާވެސް ގިނަ މީޑިއާތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހޯއްދަވައި ދެއް 

މީޑިއާތަކަށް  އިޝްތިހާރުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގައިސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މީޑިއާތަކަށް  ▪
މާލީގޮތުން އެހީތެރިކަން  އިންސާފުވެރި ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިކުރުން. އަދި ދިގުމުއްދަތަކަށް މިފަދަ ކުންފުނިތަކުން މީޑިއާތަކަށް

 ފޯރުކޮށްދިނުން.
ވަޒީފާއާއި  ގެ އްކަތްކުރާ އެތައް މުވައްޒަފެއްމާލީ ދަތިކަމާހުރެ މީޑިއާތަކުގައި މަސަ ވިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތި ބަލިމި  ▪

ދެވޭ މާލީ  އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް 19-މުސާރައަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައި ވާތީ، ކޯވިޑް 
 .ކަށް އިސްކަމެއް ދެއްވުންއެހީތެރިކަމުގައި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަ 

އިދާރާއަކުން އަދި  ތު ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ފަސޭހަކުރުން. އަދި ސަރުކާރުގެ ކޮންމެދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާ ▪
އެކު މީޑިއާއަށް ހަމަހަމަކަމާ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން އެހީލިބިގެން ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތް އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންވެސް

އޮފިސަރުންނާ ގުޅޭނެ އިންތިޒާމް  ފޮމޭޝަންށްދިނުމަށާއި ފަސޭހައިން މީޑިއާ އޮފިސަރުން/ އިންމައުލޫމާތު ފޯރުކޮ 
ނުކުރުމަށާއި ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން  ހަމަޖެއްސެވުން. ހަމަމިއާއެކު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ތަފާތު

 .ވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެ 
ހޭދަ  ޚިދުމަތެއްކަމުން މީޑިއާތަކުން މިހާރު އިންޓަރނެޓަށް ކުރާ ބޮޑު  މީޑިއާތަކުގެ މަސައްކަތުގައި އިންޓަނެޓަކީ އަސާސީ ▪

 .ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާތަކަށް ޚާއްޞަ އިންޓަރނެޓް ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފުކުރުން
ތަކުން،  އްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާ މީޑިއާންޖެހޭ މީޑިއާ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މުވަމިހާލަތުގައި ވެސް ކަވަރޭޖަށް ބޭރަށް ދާ  ▪

އެޗް.ޕީ.އޭ އިން  އި މުވައްޒަފުންގެ ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކާ ހޭ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާސަލާމަތީ ގޮތުން އަޅަން ޖެ 
 .ށަވަރުކުރުންޞޫލުތަކަށް އެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރާކަން ކަހާމަކޮށްފައިވާ އު

މީޑިއާތަކަށް  މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ލިބުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމާއި އެފަދަކޮމިއުނިޓީ ލެވެލްގައި ހިންގާ ކުދި  ▪
ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށްޓަކާ އެ މީޑިއާއެއް ނިސްބަތްވާ ރަށެއް/ސިޓީގެ ކައުންސިލުން

 .އި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ދިނުމާ

މީޑިއާތަކުގެ މީޑިއާތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ރަނގަޅު ކުރަން ހުރި ގިނަ ކަންކަން ރވޭގެ ނަތީޖާއިން، ސަ މީގެ އިތުރުން 
އިރު، އޮންލައިންތަކާއި ފަރާތަކުން ސާވޭގައި ބައިވެރިވި 63މީޑިއާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖުމްލަ އިސްވެރިންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ހިމެނެއެވެ.  ވެސްޓީވީ  އަދި އޯރޭޑި
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ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ަޝރަފު ގަލަން އައްބާސް އިބްރާހީމާ ޙަވާލުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  
 އޮފީހުގައި ޭބއްވި ރަސްިމއްޔާތު 

 
މަތް ކުރައްވާފައިވާ އައްބާސް އިބްރާހީމް )ނޢޢވ( އަްށ، އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ޚިދު  50ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް މިއީ 
ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެރުވި އެވޯޑް، ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ޝަރަފު ގަލަން އައްބާސް  2018

 ކެވެ. އްޔާތެރަސްމިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ގައި  2020މާރިޗް  11އިބްރާހީމާ ޙަވާލުކުރުމަށް 

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އައްބާސް އިބްރާހީމް )ނޢޢވ( އަްށ ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ގަލަން ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ 
އާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑި 

 ވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އް މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބައިއާއި ކައުންސިލްގެ ބައެهللا ހިދާޔަތު

ގެ  19-މިދަނޑިވަޅަކީ ކޯވިޑް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ،
ންމެ ޞައްޙަ ދެތު މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުންނަށް  ރާއްޖެއަށް ބޮޑުވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއްކަމުން މިކަމުގެ އެނުރައްކާތެރިކަން
 ށެވެ. ށް ދިވެހި ހުރިހާ ޫނސްވެރިންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަފޯރުކޮށްދިނުމަ

ދާޅުވީ އިހުގެ ނޫސްވެރިކަމާއި މިޒަމާނުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އައްބާސް އިބްރާީހމް )ނޢޢވ( ވި މިއަދި 
އެންމެބޮޑު ތަފާތަކީ ކުރިން ނޫސްތަކާއި ޓީވީ/ރޭޑިއޯއިން ކިޔާ ޚަބަރަކީ އެންމެ ޞައްޙަ  އި ރަށްތަފާތުކަމަށާނޫސްވެރިކަން ވަ

އެއްޗަކީ ޞައްޙަ އެހެންނަމަވެސް މިޒާމުގެ ނޫސްތަކުގައި ކޮންމެއި މަޢުލޫމާތުކަމަށް ޢާއްމުރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަމަށާ ތެދު
 އެމަނިކުފާނު  ރަށް ޞައްޙަނޫްނ މަޢުލާތު ހާމަކުރުން އިތުުރވެފައިވާކަންއެއްޗެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން ަދތި މިންވަ

 .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
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މޯލްޑިވްސް މީިޑއާ ކައުންސިުލގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮިމޓީން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އިްނސްޓިޓިއުޓާ  
 ބައްދަލުކުރުން

 

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯްޑކާސްިޓންގ ކޮމިޝަންއާ މިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިްނ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންިސލާއި 
 ބައްދަލުކުރުން
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 ވަނަ އަހަުރގެ ެތރޭަގއި އެކުަލވާލެުވނު ަޤވާއިދުތަާކއި އުސޫލުތައް  2020 .8

 ޤަވާއިދުަތއް  

 އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމިޓީގެ ޤަވާއިދު  

 ރިލޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ޤަވާއިދު މީޑިއާ  

 ކޮމިޓީގެ ޤަވާއިދު ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 

 އުސޫލުތައް  

 ޕްލޭން  ޚާއްސަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ކައުންސިލުން މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އާ 19-ވިޑް ކޯ 
" )ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް( މިހާރު ރާއްޖެއިންވެސް ފެނިފައިވާތީ، މޯލްޑިވްސް 19-ވިޑް ނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ "ކޯ މިއީ، ދު

ވައްޒަފުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މަދު މު  މީޑިއާ ކައުންސިލުން 
 ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށާއި، " ގެ އެކި ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތުގ19ެ-ވިޑްއިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށާއި، "ކޯމަސައްކަތަށް ނެރޭނެ 

ވައްޒަފަކު އޮފީހުގެ މާހައުލުން ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމާ ގުޅިގެން އޮފީހުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ތައް ހުރި މު" ގެ އަލާމާތ19ް-ވިޑް"ކޯ 
ވަނަ  5( ގެ 2020މާރިޗު  12) 2020/15ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ބަޔާންކުރުމަށް، ސިވިލް ސަރވިސް

 ކުލަވާލައިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް އެ 6މާއްދާއާއި 

 އުސޫލު  ބެލެހެއްޓުމުގެ  އެކުލަވާލުމާއި ދަފުތަރު މީޑީއާގެ ދިވެހި 
 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 59 ގެ( ގަވާއިދު ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް) R-4/2011:ނަންބަރު ގަވާއިދު ،މިއީ

 އެކުލަވާލައި  ދަފުތަރު  ވަސީލަތްތަކުގެ ،ފަރާތްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ ،ލާތަކާއިއްމަޖަ ނޫސް ނެރޭ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި
މޯލްޑިވްސް މިޑިއާ ކައުންސިލަކީ ރާއްޖޭގައި ކުލަވާލެވުނު މަޤުސަދަކީ، މި އުސޫލު އެ.އުސޫލެކެވެ އެކުލަވާލާފައިވާ ގުޅޭގޮތުން ބެލެހެއްޓުމާ

މާއި ކަމުގައި ވީ ހިނދު ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ނޫސްމަޖައްލާތައް ދެނެގަތުހިންގާ ހުރިހާ މީޑިއާއެއްގެ ބަލަދުވެރި ފަރާތް 
 އެކިއެކި  ގުޅޭ މީޑިއާތަކާ ސަބަބުން ނެތުމުގެ  ބެލެހެއްޓިފައި މިހާތަނަށް ދަފުތަރުކޮށް  މީޑިއާތައް ރާއްޖޭގެ ތެރެއިން ނިޒާމެއްގެ ކަނޑައެޅޭ

 ނިންމުމުގައި  ކަންކަން ންޖެހޭނިންމަ ކައުންސިލުން މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް ގެންދިއުމުގައި  ކުރިއަށް މަސައްކަތްތައް މައްސަލަތަކާއި
 މެވެ. ހައްލުކުރު ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ 

 ޤާއިމުކުރާ ކައުންސިލުގައި މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް ދަށުން  ގެ( ޤާނޫނު އިކުއަލިޓީގެ ޖެންޑަރ) 18/2016 ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 އުޞޫލު  ގަތުމުގެ އި ބަލަ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ

 މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް ދަށުން ގެ ( ކ) މާއްދާގެ ވަނަ 20 ގެ( ޤާނޫނު އިކުއަލިޓީގެ  ޖެންޑަރ) 18/2016 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،އުޞޫލަކީ މި
މި އުޞޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ، މޯލްޑިވްސް  ށް އެކުލަވާލެވުނު އުސޫލެކެވެ.ބަލައިގަތުމަ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ  ޤާއިމުކުރާ ކައުންސިލުގައި

އަށް އެދޭ އާންމުންނަށް ދޭ ޙައްޤުތަކާއި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ވަޒީފާ
 ގެންގުޅޭކަމަށް ފާހަގަވާހިނދު، ޖެންޑަރ ޚިދުމަތްތަކާއި ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޖެންޑަރގެ ތަފާތުކުރުމެއް ނުވަތަ ނަހަމަ ކަމެއް

ކުރާނެ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ޝަކުވާ މުވައްޒަފުންނާއި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުމުގައި އަމަލު
 ގޮތާއި އެ މައްސަލަތައް ބަލާނެ އިޖުރާޢާތުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.
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 އުސޫލު ސިލުގެ "އެމްއެމްސީ މީޑިއާ ވަޓްސްއަޕް ގްރޫޕް" އެކުލަވާލުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުން 
 އެކުލަވާލާފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން ބެލެހެއްޓުމާ  އެކުލަވާލައި" ގްރޫޕް ވަޓްސްައޕް މީޑިއާ އެމްއެމްސީ" ކައުންިސލުގެ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސްމިއި، 

 ފަރާތްކަމުގައި  ބަލަދުވެރި މީޑިއާއެއްގެ ހުރިހާ ހިންގާ ރާއްޖޭގައި ކައުންސިލަކީ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސްމި އުސޫލު އެކުލަވާލީ، . އުސޫލެކެވެ
 މީޑިއާ މޯލްޑިވްސްމަށާއި، ލުއިފަސޭހަކުރު  މުއާމަލާތްކުރުމަށް ކައުންސިލާ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާތަކުން ހިންގާ ރާއްޖޭގައި ހިނދު ވީ

 މޯލްޑިވްސްމަށާއި، ފަސޭހަކޮށްދިނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިއްސާކޮށް މައުލޫމާތު ކުރުމާއި ހިބަދަ  ގުޅުން އޮންނަ މީޑިއާތަކާއި ކައުންސިލާއި
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އަވަހަށް ވީހާވެސް  މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ނިންމުންތަކުގެ  ގުޅޭ މީޑިއާއާ މަސައްކަތްތަކާއި ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ

 މީޑިއާތަކުން  ގުޅޭގޮތުން  ނިންމުންތަކާ ގުޅޭ މީޑިއާއާ މަސައްކަތްތަކާއި އުންސިލުގެކަ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސްމަށާއި އަދި، ފަސޭހަކޮށްދިނު
 މަށެވެ. އަވަސްކޮށްދިނު ފަސޭހަކޮށް  ފޯރުކޮށްދިނުން މައުލޫމާތު  އިތުރު ބޭނުންވާ ހޯދަން

 އުސޫލު  ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ބެލުމުގައި ޝަކުވާ ކައުންސިލުން މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް 
 2008/15ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގެ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްޓަކައި، 25ޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ މޯލްޑިވްސް މީ މިއީ،

 3މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދުގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ މަގުސަދަށް ޓަކައި 2)މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ގައި ގެޒެޓްކޮށް  2020ނޮވެމްބަރު  09މި އުސޫލުވަނީ . ރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ( ގެ ދަށުން ބާވަނަ މާއްދާގެ )ށ

 އަމަލުކުރަންފާށާފައެވެ. 

 މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅުނު ކައުންސިލަށް .9
ހޭ ގޮތުން އުފެދޭ ޝަކުވާތައް މަޢުލޫމާތާ ބެ މީޑިއާއިން ޝާއިޢުކުރާ ތަކެއްޗާއި ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އިވޭ އަޑުތަކާއި މީޑިއާއިން ލިބޭ

 ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ މީހަކަށް އަދި ކޮންމެ ފަރާތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ. ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ކައުންސިލުން 
ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި  ދި އަ ޞޫލުތަކާއިވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުގަ ނޫނާއި ގާރިއާޔަތް ކުރާނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 

 އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށެވެ. 
 

 ވަނަ އަހަރު ކައުންިސލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް 2020 
 ނަންބަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް 

 C.Case/01-2020 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  ވަގުތު އޮންލައިން 

 C.Case/02-2020 ޕޮލިސް ސަރވިސް  މޯލްޑިވްސް އޮންލައިން ވަގުތު 

 C.Case/03-2020 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  ދިޔަރެސް.ކޮމް 

 C.Case/04-2020  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ދިޔަރެސް.ކޮމް 

 C.Case/05-2020 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  ދިޔަރެސް.ކޮމް 

 C.Case/06-2020 ފާތުމަތު ވަހީދާ  ވަގުތު އޮންލައިން 

 C.Case/07-2020 އަލީ ނިޝާން  ދޯ 

 C.Case/08-2020 ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ  އެމްވީކްރައިސިސް 

 C.Case/09-2020 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  ދިޔަރެސް 

 C.Case/10-2020 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  ދިޔަރެސް 

 C.Case/11-2020 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންގ އެފެއާރޒް  ދިޔަރެސް 
 C.Case/12-2020 ފަޒްނާ އަހުމަދު  ޑިވްސް ނިއުސް ނެޓްވޯކް މޯލް

 C.Case/13-2020 هللاއިރުފާން އަބްދު ވަގުތު އޮންލައިން 
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 ވަނަ އަހަރު ނިންމި މައްސަލަތަާކއި އެ މައްސަލަަތއް ނިންމިގޮތް 2020 

 ވަނަ އަހަރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިންމި މައްސަލަތައް  2020 

 ނަންބަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  އްދުވާ ފަރާތް މައްސަލަ ރަ  ނިންމުން
 ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ،ނިންމާފައިވަނީ ކޮމިޓީން ބެލި މައްސަލަ ،މައްސަލައިގައި މި

( 2020 ޖަނަވަރީ  16) LS/171/2020/1-219       ނަންބަރު ކައުންސިލުގެ  މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ޖުލައި LS/171/2020/11 (06-219     ނަންބަރު ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް ،ސިޓީއާއި
 ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  25 ޤާނޫނުގެ  ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް ސިޓީއިން( 2020

 ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އެއްޗަކާމެދު  ކޮށްފައިވާ ޝާއިއު ވަޞީލަތެއްގައި މީޑިއާގެ މަތިން  ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 އެވަޞީލަތެއްގެ ނުވަތަ  އެޑިޓަރަށް ތެއްގެ އެވަޞީލަ އެކަން ފުރަތަމަ ކުރާކަމަށްވާނަމަ  ޟުރާ އިއުތި ނުވަތަ

 އުފެދިފައިވާ އެ މަޝްވަރާކުރެވިގެން ދެމެދުގައި ދެފަރާތުގެ އަދި ،އަންގައި ފަރާތަކަށް ޒިންމާވާ ލިޔުންތަކަށް
 ގުޅޭ މައްސަލައާ މި ،ނަވާފައިވާތީއާއިދަން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހޯދޭތޯ  ޙައްލެއް އެކަށީގެންވާ  މައްސަލައަށް

 މައްސަލަ ކަމަށް ހައްލުކުރެވިފައިވާ މިހާރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ފަރާތާއި ރައްދުވާ އްސަލަ މަ ގޮތުން
 މި ސިޓީއިން( 2020 ޖުލައި 07) A(a)/219/2020/14-171 ނަންބަރު ފަރާތުގެ ހުށަހެޅި

 މާއްދާގެ  ވަނަ 9 ޤަވާއިދުގެ ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ ޑިވްސްމޯލް މައްސަލަ މި ،އަންގާފައިވާތީ ކައުންސިލަށް
 އެކަން ފަރާތަށް ރައްދުވާ  ފަރާތަށާއި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމައި ހައްލުވެފައިވާކަމަށް  ދަށުން ގެ( ށ)

 .ނިންމުނެވެ އެންގުމަށް

 C.Case/01-2020 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  ވަގުތު އޮންލައިން 

ނިންމާފައިވަނީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ  ކޮމިޓީން ބެލި  މައްސަލަމި މައްސަލައިގައި، މި
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު  11ޤަވާއިދުގެ 

ލުވުމުގައި ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަ  2020އޮކްޓޫބަރު  28ވާހަކަ ދައްކައިގެން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި 
ތާއި އެއްގޮތަށް، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު މެދުވެރި ނުވެ ސީދާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ނިންމާފައިވާގޮ

ދެފަރާތުން މިކަމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމަން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން އެދިފައިވާތީއާއި، 
ގެ ނިޔަލަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  2020ނޮވެމްބަރު  08 ނަތީޖާ އެގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު އޭގެ

ކައުންސިލަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދަންނަވާފައިވާތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 
 A(a)/219/2020/20 (04-171ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 

 C.Case/02-2020 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  ވަގުތު އޮންލައިން 
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ލަ ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ހައްލުކޮށް ނިމިފައިވާކަން ކައުންސިލަށް ( ސިޓީއިން މި މައްސ2020ަ ނޮވެމްބަރު
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  9އަންގާފައިވާތީ، މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤަވާއިދުގެ 

 ރާތަށް އެކަން އެންގުމަށްހައްލުވެފައިވާކަމަށް ނިންމައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ރައްދުވާ ފަ
 ނިންމުނެވެ.

ނިންމާފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޓީން ބެލި މި މައްސަލައިގައި، މި މައްސަލަ
( 2020ޖޫން  07) CS/PRIV/2020/14-219މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު       

ޖުލައި  LS/PSM/2020/04 (06-219ސިޓީއާއި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު     
 ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  25 ޤާނޫނުގެ  ކައުންސިލުގެ ( ސިޓީއިން މޯލްޑިވްސް މީޑިއ2020ާ

 ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އެއްޗަކާމެދު  އިވާކޮށްފަ ޝާއިއު ވަޞީލަތެއްގައި ގޮތުގެ މަތިން މީޑިއާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 އެވަޞީލަތެއްގެ ނުވަތަ  އެޑިޓަރަށް އެވަޞީލަތެއްގެ  އެކަން ފުރަތަމަ ކުރާކަމަށްވާނަމަ  އިއުތިރާޟު ނުވަތަ
 އުފެދިފައިވާ އެ މަޝްވަރާކުރެވިގެން ދެމެދުގައި ދެފަރާތުގެ އަދި އަންގައި، ފަރާތަކަށް ޒިންމާވާ ންތަކަށްލިޔު

މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަންނަވާފައިވީނަމަވެސް، އެ ފަރާތުން  ހޯދޭތޯ  ޙައްލެއް ކަށީގެންވާ އެ މައްސަލައަށް
 އިޖުރާޢަތު ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ) 25މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގައިވެސް އިޖުރާޢަތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، އަދި އެ ފަރާތަށް ދެވުނު އިސްވެދެންނެވި ދެ ފުރުސަތު 
ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާތީ، އިޖުރާޢަތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މިހާރު އެކަށީގެންވާ މުހުލަތު ދެވިފައިވާކަމަށް 
ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި، މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާކަމުގައި އެފަރާތުން ބުނާކަމުގައިވިޔަސް، 

 25މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ  ން ބޭނުންވަނީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެފރާތު
ށްކަމަށް އެފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  އިޖުރާޢަތު ފުރިހަމަނުކޮ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ން އިތުރު ފުރުސަތެއް ދިނުމަކާނުލައި، މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކޮމިޓީ
 ނިންމުނެވެ.

 C.Case/03-2020 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  ދިޔަރެސް.ކޮމް 

ނިންމާފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޓީން ބެލި މި މައްސަލައިގައި، މި މައްސަލަ
( 2020ޖޫން  07) CS/PRIV/2020/15-219މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު       

ޖުލައި  LS/PSM/2020/03 (06-219އާއި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު     ސިޓީ
 ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  25 ޤާނޫނުގެ  ކައުންސިލުގެ ( ސިޓީއިން މޯލްޑިވްސް މީޑިއ2020ާ

 ޖެހޭނަމަހިތްހަމަނު އެއްޗަކާމެދު  ކޮށްފައިވާ ޝާއިޢު  ވަޞީލަތެއްގައި ގޮތުގެ މަތިން މީޑިއާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 C.Case/04-2020   ސަރވިސް މީޑިއާޕަބްލިކް ދިޔަރެސް.ކޮމް 
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 އެވަޞީލަތެއްގެ ނުވަތަ  އެޑިޓަރަށް ތެއްގެ އެވަޞީލަ އެކަން ފުރަތަމަ ކުރާކަމަށްވާނަމަ  އިއުތިރާޟު ނުވަތަ
 އުފެދިފައިވާ އެ މަޝްވަރާކުރެވިގެން ދެމެދުގައި ދެފަރާތުގެ އަދި އަންގައި، ފަރާތަކަށް ޒިންމާވާ ލިޔުންތަކަށް
މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަންނަވާފައިވީނަމަވެސް، އެ ފަރާތުން  ހޯދޭތޯ  ޙައްލެއް އެކަށީގެންވާ  މައްސަލައަށް

 އިޖުރާޢަތު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  25މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 
ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، އަދި އެ ފަރާތަށް ދެވުނު އިސްވެދެންނެވި ދެ ފުރުސަތުގައިވެސް އިޖުރާޢަތު 

ކަށީގެންވާ މުހުލަތު ދެވިފައިވާކަމަށް ކޮށްފައި ނުވާތީ، އިޖުރާޢަތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މިހާރު އެފުރިހަމަ
ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި، މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާކަމުގައި އެފަރާތުން ބުނާކަމުގައިވިޔަސް، 

 25އާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ މޯލްޑިވްސް މީޑި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެފރާތުން ބޭނުންވަނީ 
 އިޖުރާޢަތު ފުރިހަމަނުކޮށްކަމަށް އެފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ 

 އިތުރު ފުރުސަތެއް ދިނުމަކާނުލައި، މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމުނެވެ.
 ޤާނޫނުގެ  ކައުންސިލުގެ ނިންމާފައިވަނީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމިޓީން ބެލި މައްސަލައިގައި، މި މައްސަލަމި 
 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ވަޞީލަތެއްގައި ގޮތުގެ މަތިން މީޑިއާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  25

 އެވަޞީލަތެއްގެ  އެކަން ފުރަތަމަ ކުރާކަމަށްވާނަމަ އިއުތިރާޟު  ނުވަތަ ޖެހޭނަމަހިތްހަމަނު އެއްޗަކާމެދު
 ދެމެދުގައި ދެފަރާތުގެ  އަދި އަންގައި، ފަރާތަކަށް  ޒިންމާވާ  ލިޔުންތަކަށް އެވަޞީލަތެއްގެ ނުވަތަ އެޑިޓަރަށް

ސައްކަތްކުރާނީކަމުގައި މަ ހޯދޭތޯ  ޙައްލެއް އެކަށީގެންވާ  މައްސަލައަށް އުފެދިފައިވާ އެ މަޝްވަރާކުރެވިގެން
ންކޮށްފައިވާތީއާއި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ އެފަދައިން ބަޔާ

މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ހައްލު ނުލިބިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީހިނދު، މި މައްސަލައިގައި 
ތުން ބޭނުންވަނީ މި ދެންނެވި އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާއެފަދައިން މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާތީއާއި 

އިޖުރާޢަތު ފުރިހަމަނުކޮށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްކަމަށް މައުލޫމާތުދީފައިވީނަމަވެސް، މީޑިއާއެއްގައި 
 ޝާއިޢުކުރެވޭ އެއްވެސް ލިޔުމަކާމެދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، ސީދާ އެ

އެކު ވާހަކަ ދައްކައި މަޝްވަރާކޮށްގެން އުފެދިފައިވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން މީޑިއާއަކާ ސުލްޙަވެރިކަމާ
މަސައްކަތްކުރުމަކީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން 

ކުރާ މައްސަލަތައް ބަލައި އި އެ އިޖުރާޢަތު ފުރިހަމަނުހިމެނިފައިވާ އެންމެ އަސާސީ އެއް ޝަރުތުކަމަށްވެފަ
ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކުރެވިދާނެކަމެއް  ޤާނޫނާއި ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ ފިޔަވަޅު އެޅިގެންދިޔުމަކީ މޯލްޑިވްސް 

ކަމަށް ނުފެންނަކަށާއި، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިތުރު ފުރުސަތު ދިނުމަކާނުލައި 

 C.Case/05-2020 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  ދިޔަރެސް.ކޮމް 



2020އަހަރީ ރިޕޯޓު     

 

40   ސަފްޙާ 

 

 ށް ގެނައުމަށް ނިންމުނެވެ.އްސަލަ މިހިސާބުން ނިމުމަކަމަ
ނިންމާފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޓީން ބެލި މި މައްސަލައިގައި، މި މައްސަލަ

( 2020ޖުލައި  07) LS/INDIV/2020/31-219      މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު 
 CS/INDIV/2020/41 (23-219ސިޓީއާއި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު     

( ސިޓީއިން އެފަރާތަށް ދެވުނު ފުރުސަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވީއިރުވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި 2020ސެޕްޓެމްބަރ 
އެންމެ ފަހުން ފޮނުވި ސިޓީގެ އިބާރަތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އެ ސިޓީގައި ފަރާތުން ޖަވާބު ދެއްވާފައި ނުވާތީ، 

އްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ބަލައި އަދި "މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ނުދެއްވައިފިނަމަ، މަ
ލަ ހުށަހެޅި އިތުރު ފުރުސަތަކާނުލައި މައްސަލަ ނިންމާނެ" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މައްސަ

 ފަރާތުން ޖަވާބު ނުދިނުމުން އެފަރާތުން މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ދޭހަވާތީ،
 އެންގުމަށެވެ. ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ނިންމައި ޝަކުވާ ލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެތަނެއް ނެތްކަމަށްމައްސަ

 C.Case/06-2020 ފާތުމަތު ވަހީދާ  ވަގުތު އޮންލައިން 

ނިންމާފައިވަނީ، ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިޓީން ބެލި މި މައްސަލައިގައި، މި މައްސަލަ
ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގައި ހިމެނެނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް 

ރެހުމެއް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ލިޔުމުގައި އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކުރަހާފައިވާ ކު 
ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާއި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ މައްސަލަކަމާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

މި ލިޔުމުގެ ކަވަ ފޮޓޯގައި މުއާމަލާތްކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ރައްދުވާފަރާތުގެ ލިޔުމުގެ ފަހު ޕެރެގްރާފްގައި "
ހޫރު ޒީރޯ ޑިގްރީ އެޓޯލްގެ ފަނޑުޑުވުމެއް ނެތް އަޑުގެ ވެރިޔާ އަހްމަދު ނާޝިދު ދިން އެ ފެންނަނީ މަޝް
ފަރު އަލީ ނިޝާން )މިލްޒީރޯ( ނަގާފައިވާ ނާޝިދުގެ ފޮޓޯއަކުން ނަކަލުކޮށް ތައު ޝޯއެއްގައި ފޮޓޯގްރާ

ހެންކަމުން މައްސަލަ " މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ.އޭނާގެ ހުނަރަށް ފައްތާފައިވާ ކުރެހުމެކެވެ
ކުން ކުރަހާފައިވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މިލްކުގައިވާ ފޮޓޯއެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ތިންވަނަ ފަރާތަ 

ކުރެހުމެއްކަން، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެނގުނު ހިސާބުން ލިޔުން އިސްލާހުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން 
މައްދާއާއި ޚިލާފުވެފައިނުވާކަން  ވަނަ  9 މިންގަނޑުގެ ގީއަޚްލާ ހަމަތަކާއި މީޑިއާގެ  އޮންނާތީ، ދިވެހި

ރާތުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައިވާ ފޮޓޯއެއް ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ 
ނަކަލުކުރުން ނުވަތަ ވަގުލުކުރުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ނަހަމަ ބޭނުމެއް ހިފުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ 

ޅި ފަރާތުގެ މަދަނީ ހައްގަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިސާސް ހުށަހެ
ންވާ މުއައްސަސާއަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހައްގު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އޮންނާނެކަމާއި، ލިބިގެ

 C.Case/07-2020 އަލީ ނިޝާން  ދޯ 
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 ، މި މައްސަލައިގައި  އިތުރަށް އެއީ މި ކައުންސިލުގެ އިޚްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަކަށް ނުވާތީ
  ގެނައުމަށެވެ.ނިންމައި މި މައްސަލަ ނިމުމަކަށް  ކޮމިޓީން ނެތްކަމަށް  ކަމެއް ބަލަންޖެހޭ

 15/2008 ދެންފަހެ، ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ބެލި ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި، މި މައްސަލަ( ޤާނޫނު ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް )

ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، އަދި  47/78ނިންމާފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮމިޓީން
ން، "އެމްވީ ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށު

އި އެ މިނިސްޓްރީގައި ނޫސްމަޖައްލާއެއް އަދި ގެ ނަމުގަ )https://MvCrisis(ކްރައިސިސް" ނުވަތަ 
އޮންލައިން ނޫހެއްވެސް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާކަން މި ކޮމިޓީއަށް ޔަޤީން ކުރެވިފައިވާތީއާއި، މި 

ދުވާ ފަރާތް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި މަންސަ ތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިކަމަށް މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައް
މީޑިއާއެއް ގޮތަށް ހިންގާ ނުވަތަ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއް ފެނުނު ނަމަވެސް އެއީ، 

އްދުވާ ފަރާތް ކަން އެނގެން ނެތުމާއި އެކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތުމާއި، މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރަ
ން ހިންގާ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި މަންސަ ތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިނަމަވެސް އެއީ ކޮން ފަރާތަކު

ވަސީލަތެއްކަން ނުވަތަ އެކައުންޓްތައް ހިންގަނީ ކޮން ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކުންކަން އެނގެން 
ން އެނގެން ނެތުމާއި، މި ކަންކަން ހޯދައި ނެތުމުން މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނީ ކޮން ފަރާތެއްކަ 

ނީ މި ކައުންސިލަށް ކަމުގައި ނުވާތީ، މި ތަހުޤީގުކުރުމުގެ މެންޑޭޓް އަދި ޤާބިލުކަން ލިބިގެންވަ
މައްސަލައަކީ، މި ބަޔާންކުރެވުނު ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މި ކައުންސިލަށް ބެލެން ނެތް ޝަކުވާއެއްކަމަށް 

 ބުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށެވެ.ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ މިހާ ހިސާ

 C.Case/08-2020 ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ  އެމްވީކްރައިސިސް 

ނިންމާފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޓީން ބެލި މައްސަލައިގައި، މި މައްސަލަމި 
( 2020ޓު އޮގަސް 19) MS/196/2020/1-219މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު       

ސެޕްޓެމްބަރު  CS/196/2020/4 (23-219ސިޓީއާއި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު     
-196( ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 2020

PGB/219/2020/4 (27  ުސިޓީގައި "ދިޔަރެސް ނިއުސްގައި 2020ސެޕްޓެމްބަރ )2020ޖުލައި  19 
ހެޅި ޙަވާލާދީފައިވާ ތިޔަ ލިޔުމަކާ ގުޅިގެން މި އޮފީހުން ތިޔަ ކައުންސިލަށް ހުށަ 2ދުވަހު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 

ކައުންސިލުގެ ސިޓީތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކުވާތައް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދިޔުމަށް މި އޮފީހުން 
ކޮށްފައިވާތީ، މި މައްސަލައަކީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ނިންމާފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ." މިފަދައިން ބަޔާން 

 C.Case/09-2020 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  ޔަރެސް ދި 

https://mvcrisis/
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ވަނަ މާއްދާގެ  22ވަނަ ނަންބަރާއި، އެ ޤަވާއިދުގެ  4މާއްދާގެ )ހ( ގެ ވަނަ  8ކައުންސިލުގެ ޤަވާއިދުގެ 
ދަށުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ޝަކުވާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ މިހާ ހިސާބުން ނިމުމަކަށް 

 ގެނައުމަށެވެ.
ނިންމާފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޓީން ބެލި މައްސަލައިގައި، މި މައްސަލަމި 

( 2020އޮގަސްޓު  19) MS/196/2020/2-219މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު       
ސެޕްޓެމްބަރު  CS/196/2020/3 (23-219ސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު     ސިޓީއާއި، މޯލްޑިވް

-196( ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 2020
PGB/219/2020/4 (27  ުސިޓީގައި "ދިޔަރެސް ނިއުސްގައި 2020ސެޕްޓެމްބަރ )2020ޖުލައި  19 

ލިޔުމަކާ ގުޅިގެން މި އޮފީހުން ތިޔަ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި ޙަވާލާދީފައިވާ ތިޔަ  2ދުވަހު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 
ކައުންސިލުގެ ސިޓީތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކުވާތައް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދިޔުމަށް މި އޮފީހުން 

ކީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އިން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި މައްސަލައަނިންމާފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ." މިފަދަ
ވަނަ މާއްދާގެ  22ވަނަ ނަންބަރާއި، އެ ޤަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  8ކައުންސިލުގެ ޤަވާއިދުގެ 

ދަށުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ޝަކުވާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ މިހާ ހިސާބުން ނިމުމަކަށް 
 މަށެވެ.ގެނައު

 C.Case/10-2020 ލްގެ އޮފީސް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަ ދިޔަރެސް 

އިންޑިއާ ޕްރޮމޯޓުކޮށް ރިޕޯޓު ލިޔުމަށް ނިންމާފައިވަނީ،  ކޮމިޓީން ބެލި މި މައްސަލައިގައި، މި މައްސަލަ
 03ގައި ދިޔަރެސް ނިއުސް ދަށުން ބައެއް ނޫސްތަކަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިސާދެނީ" މި ސުރުޚީގެ

އިންޑިއާ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން  ންޓެންޓާއި، "ދިޔަރެސްގައިގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކޮ 2020ސެޕްޓެމްބަރު 
 2020ސެޕްޓެމްބަރު  06ލިޔުނު ޚަބަރެއް ނަގަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން 

 އި ބައިވެރިވީ ގޭންގްތަކުން: ފޮރިންއި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓާއި، "ހުކުރު ދުވަހުގެ ސައިކަލު ބުރުގަގަ
ކޮންޓެންޓް މައްސަލަ ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  2020އޮގަސްޓު  30ރީ" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން މިނިސްޓް

ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ވެބްސައިޓުންނާއި، ސޯޝަލް މީޑިއާއިން ނެގުމާއި އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެކްސެސް 
 ނޫސްތަކަށް ގިނަ ންޑިއާ ޕްރޮމޯޓުކޮށް ރިޕޯޓު ލިޔުމަށް ބައެއްއިނުލިބޭގޮތަށް އުނިކުރުމަށް އެންގުމަށާއި، 

ގައި  2020ސެޕްޓެމްބަރު  03ގައި ދިޔަރެސް ނިއުސް   ދަށުން  އަދަދަކަށް ފައިސާދެނީ" މި ސުރުޚީގެ 
އިންޑިއާ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ލިޔުނު ޚަބަރެއް ނަގަން ފޮރިން  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓާއި، "ދިޔަރެސްގައި

އި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ގަ 2020ޓެމްބަރު ސެޕް 06ޓްރީން އެދިއްޖެ" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން މިނިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންގ  ދިޔަރެސް 
 އެފެއާރޒް

2020-C.Case/11 
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މިނިސްޓްރީ" މި  ކޮންޓެންޓާއި، "ހުކުރު ދުވަހުގެ ސައިކަލު ބުރުގައި ބައިވެރިވީ ގޭންގްތަކުން: ފޮރިން
ވާ ފަރާތުގެ ކޮންޓެންޓް މައްސަލަ ރައްދުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  2020އޮގަސްޓު  30ސުރުޚީގެ ދަށުން 

އިން ނެގުމަށްފަހު، އެފަދަ ލިޔުމެއް ޝާއިއުކުރެވިފައިވާތީ މިނިސްޓްރީ ވެބްސައިޓުންނާއި، ސޯޝަލް މީޑިއާ
އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ކިބައިންނާއި، އާންމުކޮށް މާފަށް އެދުމަށްފަހު، މާފަށް އެދުނުކަން މައްސަލަ ރައްދުވާ 

ޓްފޯމްތަކުގައި  ބޭނުންކުރާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެންމެހައި ޕްލެފަރާތުގެ ވެބްސައިޓުގައާއި ޚަބަރުފެތުރުމަށް
އާންމުކުރުމަށް އެންގުމަށާއި، މި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ 
 މަތީގައި ދެންނެވި ގޮތަށްކަން ތިޔަ ނޫހުގެ ވެބްސައިޓުގައާއި ޚަބަރުފެތުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސޯޝަލް މީޑިއާ

 ށް އަންގައި މައްސަލަ މިހާ ހިސާބުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށެވެ.އެންމެހައި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އާންމުކުރުމަ
 

 މަްއސަލަތައް ވަނަ އަހަރު ނިންމި  2020ވަނަ އަހަރު ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެެރއިން  2019 
 

 ނަންބަރު  ށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ހު  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް  ނިންމުން
ނިންމާފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޓީން ބެލި މި މައްސަލައިގައި، މި މައްސަލަ

( ސިޓީއާއި، 2019އޮކްޓޫބަރު  06) LS/168/2019/8-219މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު 
( 2019އޮކްޓޫބަރު  23) LS/168/2019/10-219މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު 

ނޮވެމްބަރު  LS/168/2019/12 (07-219ންސިލުގެ ނަންބަރު ސިޓީއާއި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައު
ފެބްރުވަރީ  LS/168/2020/1 (11-219( ސިޓީއާއި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު 2019
ޖުލައި  LS/168/2020/2 (06-219ގެ ނަންބަރު ( ސިޓީއާއި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު 2020
 ގައި( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ 25 ޤާނޫނުގެ ކައުންސިލުގެ ޑިއާ(  ސިޓީއިން މޯލްޑިވްސް މީ 2020

 ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އެއްޗަކާމެދު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ވަޞީލަތެއްގައި ގޮތުގެ މަތިން މީޑިއާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 އެވަޞީލަތެއްގެ ނުވަތަ  އެޑިޓަރަށް އެވަޞީލަތެއްގެ  އެކަން ފުރަތަމަ ނަމަ ކުރާކަމަށްވާ އިއުތިރާޟު ނުވަތަ

 އުފެދިފައިވާ އެ މަޝްވަރާކުރެވިގެން ދެމެދުގައި ދެފަރާތުގެ އަދި އަންގައި، ފަރާތަކަށް ޒިންމާވާ ލިޔުންތަކަށް
ސް، އެ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަންނަވާފައިވީނަމަވެ ހޯދޭތޯ  ޙައްލެއް އެކަށީގެންވާ  މައްސަލައަށް

 އިޖުރާޢަތު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  25މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 

 C.Case/16-2019 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  މިހާރު އޮންލައިން 
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ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަމާއި، އަދި އެ ފަރާތަށް ދެވުނު އިސްވެދެންނެވި އެންމެހައި ފުރުސަތުތަކުގައިވެސް 
ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މިހާރު އެކަށީގެންވާ މުހުލަތު  ތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާތީ، އިޖުރާޢަތުއިޖުރާޢަ

 219-LS/INDIV/2020/3(PR)ދެވިފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި، މި ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު 
 ކައުންސިލުން މި ށްފެތުރުމުގައި އަމަލުކުރުމަ މަޢުލޫމާތު ޚަބަރާއި ގުޅުންހުރި ނޫސްބަޔާންއިން ކުޑަކުދިންނާ

 އެއްގޮތަށް އާ" ގައިޑްލައިން ހާމަކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ޚަބަރާއި ގުޅޭ ޑަކުދިންނާކު" އެކުލަވާލާފައިވާ
މީޑިއާތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާތީ އަދި ކުޑަކުދިންނާ  މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ޚަބަރުފެތުރުމަށް 

ތަކާއި ގުޅޭ ޚަބަރާއި މައްސަލަތަކަށްވުމާއެކު، މިފަދަ މައްސަލަގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކަކީ ޙައްސާސީ 
-މަޢުލޫމާތު މީޑިއާގައި ޢާންމު ކުރެވޭގޮތަކުން ކުޑަކުދިންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުން ތަކުރާރުވުމާއި ރީ
ވިކްޓިމައިޒްވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވާތީ، އެކަންކަމަށް ސަމާލުވުމަށްވެސް ދަންނަވާފައިވާތީއާއި ޤާނޫނު 

ނާ ކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްސަ އުސޫލުތަކަށް )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯ 12/2009ބަރު ނަން
މާއްދާގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ދިމާވާ ކުޑަކުއްޖާގެ  54އަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ތަކަށް އަންގާފައިވާތީ ތަފްޞީލުތައް މީޑިއާގައި ޝާއިޢުކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫންކަންވެސް މީޑިއާ
ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން މިކަންތައްތަކަށް 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ބެލުމަށްފަހު މިހާރު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާތީއާއި، އިސްވެދެންނެވުނު ފަދައިން  
ތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާތީ  އިޖުރާޢަދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއް 25ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 

މި މައްސަލަ ދެން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް ނިންމައި މި މައްސަލަ ނިމުމަކަށް 
 ގެނައުމަށެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ނިންމާފައިވަނީ،  ކޮމިޓީން ބެލި މައްސަލައިގައި، މި މައްސަލަމި 
އޮކްޓޫބަރު  LS/INDIV/2019/94 (06-219މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު       

 LS/PRIV/2019/69 (23-219( ސިޓީއާއި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު     2019
ތުގެ މުއްދަތު ހަމަވީއިރުވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ( ސިޓީއިން އެފަރާތަށް ދެވުނު ފުރުސަ 2019އޮކްޓޫބަރު 

ފަރާތުން ޖަވާބު ދެއްވާފައި ނުވާތީ، އެންމެ ފަހުން ފޮނުވި ސިޓީގެ އިބާރަތަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު އެ ސިޓީގައި 
، މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ބަލައި " މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ނުދެއްވައިފިނަމަ

އިތުރު ފުރުސަތަކާނުލައި މައްސަލަ ނިންމާނެ" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި އަދި 
 ފަރާތުން ޖަވާބު ނުދިނުމުން އެފަރާތުން މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ދޭހަވާތީ،

 C.Case/17-2019 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  ސީ އެން އެމް



2020އަހަރީ ރިޕޯޓު     

 

45   ސަފްޙާ 

 

 އެންގުމަށެވެ. ފަރާތަށް ހުށަހެޅި އި ޝަކުވާނިންމަ އްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެތަނެއް ނެތްކަމަށްމަ
ނިންމާފައިވަނީ، މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަބަރަކީ މާ  ކޮމިޓީން  ބެލި  މި މައްސަލައިގައި، މި މައްސަލަ 

ޚަބަރު ލިޔެ ގެނެސްދިނުމުގެ  ހާދިސާއަކުން ލީޑް ނަގައިގެން އުފައްދާފައިވާ ޚަބަރަކަށްވުމުން މިއީ ކުރީގެ 
އާންމު އުސޫލާވެސް ޚިލާފަށް އޮތް ޚަބަރެއްކަން ފާހަގަވާކަމަށާއި، އަދި މާ ކުރީގެ ހާދިސާއަކުން ލީޑް 

ސްދީފައިވާ ޚަބަރެއްކަމުގައި ނަގައިގެން މިހާރު މި ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމަކީ، ނަފްރަތު އުފައްދަން ގެނެ 
ތީ، މިފަދަ ކަންކަން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ތަކުރާރުނުވާނޭހެން ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެދާނެ ކަމަކަށްވާ 

 އަމަލުކުރުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ މީޑިއާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަށެވެ.
 

 C.Case/18-2019 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  ވަގުތު އޮންލައިން 

ލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ތަނެއް ނިންމާފައިވަނީ، މައްސަ  ކޮމިޓީން  ބެލި  މި މައްސަލައިގައި، މި މައްސަލަ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން  25ނެތްކަމަށް ނިންމައި، މިއީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ނެވެ.ނިމުމަކަށް ގެނެވިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައެޅު 

 C.Case/22-2019 މުޙައްމަދު ޙަސަން  ސީ އެން އެމް

ނިންމާފައިވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޓީން  ބެލި  އްސަލަ މި މައްސަލައިގައި، މި މަ 
( 2019ޑިސެމްބަރު  05) LS/198/2019/5-219މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު       

ޖުލައި  LS/198/2019/1 (06-219ސިޓީއާއި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު     
ފުރުސަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވީއިރުވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ން އެފަރާތަށް ދެވުނު ( ސިޓީއި 2020

ޖަވާބު ދެއްވާފައި ނުވާތީ، އެންމެ ފަހުން ފޮނުވި ސިޓީގެ އިބާރަތަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު އެ ސިޓީގައި " މި 
 އަދި ނުންނުވާކަމަށް ބަލައި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ނުދެއްވައިފިނަމަ، މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭ 

އިތުރު ފުރުސަތަކާނުލައި މައްސަލަ ނިންމާނެ" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި 
 ފަރާތުން ޖަވާބު ނުދިނުމުން އެފަރާތުން މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ދޭހަވާތީ،

 އެންގުމަށެވެ. ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ނިންމައި ޝަކުވާ  ވޭނެތަނެއް ނެތްކަމަށް މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެ 

ޑިފާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  ވަގުތު އޮންލައިން 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

2019-C.Case/23 

 

 



46   ސަފްޙާ 

 

 ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތައް ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2020ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއިން  

 

  މައްސަލަަތއް ނިންމިގޮތް ކާއި އެމައްސަލަތަ ކައުންސިލުން ބެލި އެހެނިހެން 

 ނަމުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ  ލިޔުންތެރިންގެއެއް ލިޔުމެއް ތަފާތު ތިން ނޫހެއްގައި އެކި  
ންމުކޮށްފައިވާ "ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚްލާޤީ މި މައްސަލައިގައި ނިންމާފައިވަނީ، "މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އާ

 މާއްދާގައި ބުނާ "ޝާއިއުކުރާ އެއްޗެއްގައި، އެހެން ފަރާތެއްގެ ފޮޓޯ ނުވަތަ ކުރެހުން ނުވަތަ ވީޑިއޯ ނުވަތަ އެ ވަނަ 7މިންގަނޑު"ގެ 
ން އެ ޚަބަރަކުން ނުވަތަ އެ ރިޕޯޓަކުން ނޫންވެސް އެފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރާ ނަމަ، އެ އެއްޗަކީ ކޮންފަރާތެއްގެ އެއްޗެއްކަ

ވީ ނަމަވެސް "ފެށުން އޮންލައިން" ނޫހަށް އެހެން ފަރާތަކުން ފޮނުވި ލިޔުމެއް އެ ނޫހުން އަންގައިދޭން"ވާނެ ކަމަށް ބުނެފައި 
ޚުލާގީ މިންގަނޑާ ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ އެ ނޫހުގެ އަމިއްލަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިއީ ނޫސްވެރިކަމުގެ އަ

 ފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުނުކުރުމަށް އެ ނޫހަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް މެންބަރުންނަށް އިއްތިފާގުވެވޭތީ މި

ކޮންޓެންޓެއް  މީގެ އިތުރުން، "ރާއްޖެ އެމް.ވީ"އިން ބުނެފައިވަނީ އެ ލިޔުމަކީ އެތަނުގެ ނޫސްވެރިއަކު އަމިއްލައަށް ލިޔުނު އެ މީހުންގެ
ގުޅޭ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ބުނަމުންދާތީ އަދި ކަމަށް ވާތީ އާއި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ދިނުމަށް ކަމާ 

އޮތްކަމަްށ  ކޮމިޓީއަށް މިހާތަނަށް ލިބިހުރި މައުލޫމާތުތަކަށް ބުރަވާއިރު، މިކަމުގައި ރާއްޖެ އެމް.ވީއަށް ސުލޫކީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ ތަނެއް
 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަކަށް ނުފެނުނެވެ. 

ންއެމް އޮންލައިން"އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ވަކި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެ ނޫހަށް ލިޔުންތައް ހަމަ އެހެންމެ، "ސީއެ
އިއުކުރި އިރު އެ ލިޔުން އެހެން ބައެއް ނޫސްތަކަށް ކޮންޓްރިބިއުޓްކުރަމުން ދާކަމަށް ބުނާ ފަރާތުން ފޮނުވި އެ ލިޔުން އެ ނޫހުގައި ޝާ

ނގިފައިނުވާކަމަށް ހާމަކޮށްފައިވާތީ އާއި އެކަން އެނގުނު ހިސާބުން އެ ލިޔުން ނޫހުން ނަގައި އަދި އެ ހިއްސާކުރި ކަމަށް އެ
ން ނިންމާފައިވާތީ މި މައްސަލައާ ލިޔުންތެރިޔާއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ނޫހަށް ލިޔުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭ

ކަށީގެންވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކެއް މިކަމުގައި އަޅާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނާތީ، އެ ނޫހާ ގުޅިގެން އެ ނޫހުން އަމިއްލަ ގޮތުން އެ
 ނަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. ދެކޮޅަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އޮތް ކަމަކަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

އްސަލަތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ނޫސްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ މަ
 އަމަލުކުރުމަށް ބާރު އެޅުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އިއްތިފާގުވެވުނެވެ. އެ ކަންތައްތަކަކީ؛ 

އި ޝާއިއުކުރާނަމަ، އެކަން ކިޔުންތެރިންނަށް ނުވަތަ ވިއްކާފައިވާ އެޑްވަޓޯރިއަލްއެއް ނޫހެއްގަކޮންޓްރިބިއުޓަރެއްގެ އޯޕެޑެއް  ▪
އެނގޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އެ ލިޔުން ނޫހުގައި ޝާއިއުކުރާނެ އެޑިޓޯރިއަލް އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެކަމާއި އެ 

 އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަންވާނެކަން.
 

 ނަންބަރު  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   ރައްދުވާ ފަރާތް މައްސަލަ 
 C.Case/19-2019 ރާއްޖެ ޓީވީ  މިހާރު އޮންލައިން 

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

 C.Case/13-2020 هللاއަބްދުއިރުފާން  ވަގުތު އޮންލައިން 
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ގެންގުޅޭ ނޫސްތަކުގެ އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީތައް  ލިޔުންތަކުގެ ޕްރޫފް ރީޑްކޮށް ފެންވަރު ބެލުމަށް ނޫހެއްގައި ޝާއިއުކުރާ ▪
މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޚަރުދަނާ ކުރުމާއި ނޫސްތަކުގައި ކޮޕީ ކުރުމާއި ވަގުލުކުރުން )ޕްލެޖަރިޒަމް( ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށް 

ގުޅޭ މިންގަނޑާއި އެގޮތުން އޯޕެޑެއް ޝާއިއުކުރުމުގައި ގެން  .ހޭކަންނޫސްތަކުގެ އެތެރޭގެ އުސޫލުތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ޖެ
ވިއްކާފައިވާ އެޑްވަޓޯރިއަލް ފަދަ ލިޔުންތައް ޝާއިއުކުރާނެ ތަފްސީލީ އުސޫލުތަކެއް އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީގައި ހިމަނާ 

 އަމަލުކުރަން ނޫސްތަކަށް އިރުޝާދު ދިނުން. 
 

ކުރުމަށް ނޫސްތަކުން  ވެރިކަމަކަށް ބާރުދީ ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތްނޫސްވެރިކަމުގެ ހަމަތަކާއި ހަމަހަމަ ނޫސް ▪
އެކުލަވާލާފައިވާ، "އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ" އާއި "ނޫސްވެރިންގެ އަޚުލާގީ މިންގަނޑު" އަކީވެސް ޓެކްނޮލޯޖީ އާއި މީޑިއާގެ 

މުރާޖަޢާކޮށް އެތަކެތި ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި ދާއިރާއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު 
އާ ކައުންސިލްގައި ފައިލްކުރަން އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާ އެގޮތަށް އަމަލު ކުރެން ފެންނަކަމާއި، އަދި ނޫސްތަކުގެ އެފަދަ މީޑި

ނޫސްތަކުގައި  މީގެ އިތުރުން .އުސޫލުތައް ކިޔުންތެރިންނަށް ފެންނާނެ ގޮތަށް ނޫސްތަކުން އާންމުކުރުން އެދެވިގެންވާކަން
ވެރިންވެސް އެފަދަ ކަންކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުވަން ޚާއްސަ އިންޑަކްޝަން ތަމްރީން އަލަށް މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާ ނޫސް

 ޕްރޮގްރާމްތައް ނޫސްތަކުން އިންހައުސްކޮށް ހިންގަން ޖެހޭކަން. 
 

 ކަމެއް ފާހަގަ ވަތަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ސުލޫކާ ޚިލާފު ނޫސްވެރިއެއް ނޫނީ ލިޔުންތެރިއެއްގެ ކިބައިން ކޮޕީކުރުމުގެ އަމަލެއް ނު  ▪
ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ނޫހުގެ އެޑިޓޯރިއަލް އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ކަން 

 .މުކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްކަންހިނގާފައިވާ ގޮތާއި އެކަމުގައި އެ ނޫހަކުން ކަންކުރި ގޮތެއް އެ ނޫހެއްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް އާން
 ގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން ޖެހޭ ނަމަ، އެކަން އާންމުކޮށް ކުރަންވާނެކަމަށް ނޫސްތަކަށް ބާރުއެޅުން. އަދި ކިޔުންތެރިން 

 
އް ނޫހެއްގައި ޝާއިއުކުރާ ލިޔުމެއްގައި ކުށެއް އޮވެގެން ނޫނީ އެހެންވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ނަމަވެސް، އެ ނޫހަކުން އެ ލިޔުމެ ▪

 ލިޔުން ނަގަން ޖެހުނު ސަބަބު ކިޔުންތެރިންނަށް އެނގޭނެ ގޮތަކަށް އެ އަނބުރާ ނަގާ ނަމަ، އެ ލިޔުމެއް ނެގިކަމާއި އެ
ނޫހެއްގެ އުސޫލުތައް ބެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލުން ނޫސްތަކަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް ފެންނަކަން. މިސާލަކަށް؛ ތިރީގައި އެވާ 

އިއުކުރުމަށް ފަހު އެ ލިޔުން ނޫހުން "ދަ ގާޑިއަން" ނޫހުގައި ޝާއިއު ކުރި ލިޔުމެއް ޝާ ތަސްވީރަކީ  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 
ނަގައި، އެ ލިޔުން ޝާއިއު ކުރި ޔޫއާރުއެލްގައި އެއީ ނަގާފައިވާ ލިޔުމެއްކަމާއި އަދި އެ ލިޔުން ނަގަން ޖެހުނު ސަބަުބ 

 . ހިމެނޭ "އާޓިކަލް ރިމޫވްޑް ނޯޓިސް"އެއް ހިމަނާފައިވާ ތަސްވީރެކެވެ
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ދުމަށް ދިވެހި ނޫސްތަކުން އަމަލު ކުރަން ފެންނަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެވިގެންވާ އުސޫލެއް ކަމުގައި މި މިއީ ކިޔުންތެރިންގެ އިތުބާރު އުފެއް 
ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ނޫހެއްގައި އޮންނަ ލިޔުމެއް އިސްލާހު ކުރާ ހާލަތުގައި ވެސް، އެ ލިޔުމެއް 

ށް ނޫހުގެ އިންތިޒާމްތައް ރާވާފައި ހުރުމަކީ ކިޔުންތެރިންގެ އިތުބާރު ނޫސްތަކަށް އިސްލާހުކުރިކަން ކިޔުންތެރިންނަށް އެނގޭނެ ގޮތަކަ
އާ އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ކޮމިޓީއިން ދެކެމެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑި

އިމީ ކޮމިޓީތަކަށް މިކަންކަން ހަވާލުކުރުމަށް މި ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅަމެވެ." އުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށް ކައުންސިލްގެ ދާކަ
 މިފަދައިން ނިންމާފައިވެއެވެ.

އިން"  ދަރިޔަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ރޭކުރުމުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭތަ؟" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން "ދެން އޮންލަ 
 ފައިވާ ލިޔުމާ ގުޅޭ މައްސަލަގައި ޝާއިޢުކޮށް 2020އޮކްޓޫބަރު  25ގައި 

 މި މައްސަލައިގައި އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމުނެވެ. 

" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން "ދެން އޮންލައިން" ؟"ދަރިޔަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ރޭކުރުމުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭތަ .1
(https://dhen.mv/35219 ިގައ )31ޖަނަވަރީ  2011ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓަކީ   2020ރު އޮކްޓޫބަ 25 

ވަނަ  10ވަނަ މާއްދާއާއި  9ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓްކޮށް ޢަމަލުކުރަންފެށި "ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު" ގެ 
 މާއްދާއާ ޚިލާފު ލިޔުމެއްކަން. 

" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން "ދެން އޮންލައިން" ؟ކަށް ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭތަޓަކައި ރޭކުރުމުގައި ވަކި ގޮތަ"ދަރިޔަކު ހޯދުމަށް .2
(https://dhen.mv/35219 ިގައ )ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓުގައި މައްސަލަތަކެއް  2020އޮކްޓޫބަރު  25

އި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ންޓް ޑިރެކްޓަރ ސޮއިކުރައްވަގައި ދެން އޮންލައިންގެ އެސިސްޓެ  2020އޮކްޓޫބަރު  30ހުރިކަމަށް 
ގައި  2020އޮކްޓޫބަރު  25ގައި  (https://dhen.mv/35219)"ދެން އޮންލައިން"  ކައުންސިލަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި

ސަތާ ހަމަޔަށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުން މިހާރު ނަގާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވުނު ދެވަނަ ފުރު
އެލިޔުމަށް އެކްސެސްވެވޭތީއާއި، ކޮމިޓީން ބެލި ބެލުމުން އެ ލިޔުން ނަގާފައި ނުވާތީ "ދަރިޔަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ހަމައަށްވެސް 

" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން "ދެން އޮންލައިން" ؟ރޭކުރުމުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭތަ 
(https://dhen.mv/35219 ިގައ )ފައިވާ ކޮންޓެންޓް ނޫހުގެ ވެބްސައިޓުންނާއިގައި ޝާއިޢުކޮށް 2020ކްޓޫބަރު އޮ  25، 

 ސޯޝަލް މީޑިއާއިން ނެގުމާއި އާއްމުންނަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެކްސެސް ނުލިބޭގޮތަށް އުނިކުރުމަށް އެފަރާތަށް އެންގުން.
ން އޮންލައިން" " މި ސުރުޚީގެ ދަށުން "ދެ؟ހޭތަ"ދަރިޔަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ރޭކުރުމުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރަން ޖެ .3

(https://dhen.mv/35219 ިގައ )ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓުގައި މައްސަލަތަކެއް  2020އޮކްޓޫބަރު  25
ގައި ދެން އޮންލައިންގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ސޮއިކުރައްވައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  2020އޮކްޓޫބަރު  30ހުރިކަމަށް 

 ، ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެ ކޮންޓެންޓް  އެ ކޮންޓެންޓް ނޫހުގެ ވެބްސައިޓުންނާއިންސިލަށް ފޮނުވި ސިޓީގައިވެސްކައު
ސޯޝަލް މީޑިއާއިން ނެގުމަށްފަހު އެފަދަ ލިޔުމެއް ޝާއިއުކުރެވިފައިވާތީ އާންމުކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް 

 އެދުން.
" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން "ދެން އޮންލައިން" ؟ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭތަރުމުގައި ވަކި "ދަރިޔަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ރޭކު .4

(https://dhen.mv/35219 ިގައ )ސޯޝަލް  ،ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނޫހުގެ ވެބްސައިޓުންނާއި 2020އޮކްޓޫބަރު  25
 ،ޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދުމަށްފަހުށް ހުރިހާ ރައްމީޑިއާއިން ނެގުމަށްފަހު އެފަދަ ލިޔުމެއް ޝާއިއުކުރެވިފައިވާތީ އާންމުކޮ 

މާފަށް އެދުނުކަން ތިޔަ ނޫހުގެ ވެބްސައިޓުގަޔާއި ޚަބަރުފެތުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެންމެހައި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި 
 ގެ ކުރިން މާފަށް އެދި ބަޔާނެއް އާންމުކުރުމަށް ނިންމުން. 13:00ގެ  2020ނޮވެމްބަރު  05



2020އަހަރީ ރިޕޯޓު     

 

49   ސަފްޙާ 

 

ސް ޒިނޭއާއި ފާޙިޝް ކަންކަމަށް ހިތްވަރުލިބޭގޮތަށް ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބައެއް އޮންލައިން މިހާރަކަށް އައި .5
މިއީ ކުރިމަގުގެ ޖީލަށް ނުރައްކާއޮތް ކަމެއްކަމަށްވާތީއާއި މިފަދަ ކޮންޓެންޓަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  ،މީޑިއާތަކުން ފަތުރާތީ
ޚްލާޤީ މިންގަނޑާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފުކަމަކަށްވާތީ މިފަދަ މައުލޫމާތުތައް މީޑިއާއިްނ ލަވާލާފައިވާ އަކައުންސިލުން އެކު 

ހާމަކުރުމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ކޮމިޓީން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުމުގެ ހުއްދައަށް ކައުންސިލްގައި އެދުން." މިފަދައިން 
 ނިންމާފައިވެއެވެ. 

 

 

 

 

 .ޕްޮރގްާރމްތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް ިއނިްނގްޓރެ ގެޒަުފން މުަވއް ކައުންސިލް .10
އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާބިލު،  ކައުންސިލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް 

ُއާއިޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގެވި ބައެއް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގަ ވޯރކްޝޮޕްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމުގެ ،

 ން ހޯދާފައިވެއެވެ.ފުރުޞަތު ލިބި ތަމްރީ

 # ތާރިޚް  ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތް  ބައިވެރިން 
 އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު އާދިލް މޫސާ 

 އަލްފާޟިލާ އާރިފާ ޢަލީ 
ސިވިލް ސާރވިސް 

ޓްރެއިނިންގ 
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

ސް އެކްސެލެންސް ޕާފޯމެން
 ސެޓިސިޒޭޝަން ސެޝަން 

އިން  2020ޖަނަވަރީ  07
 2020ޖަނަވަރީ   08

 ދުވަސް( 2އަށް )

1 

 އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ފަހުމީ 
 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސަޚިއްޔާ 

 ޖަމާލް هللا އަލްފާޟިލް ނާއިޒް ޢަބްދު 

ޕާފޯމެންސް 
އެޕްރައިޒަލް އެނުއަލް 

 ސީރީޒް

ސާރވިސް ސިވިލް 
ޓްރެއިނިންގ 

 ންސްޓިޓިއުޓް އި

       2020ޖަނަވަރީ 
 ދުވަސް( 1)

2 

ސިވިލް ސާރވިސް  އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސަޚިއްޔާ 
ޓްރެއިނިންގ 
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

އިން  2020ފެބްރުވަރީ  23 1އޮފީސް ދިވެހި 
 2020ފެބްރުއަރީ    27

 ދުވަސް( 5އަށް )

3 

 އަލްފާޟިލާ ޝާދިޔާ އަޙުމަދު 
 އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ހަފްނާ 

ލް ސާރވިސް ސިވި
ޓްރެއިނިންގ 
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

ސޮފްޓް އޮފީސް އިކްރޯމަ
 ޕެކޭޖް

އިން  2020ފެބްރުއަރީ 24
އަށް  2020ފެބްރުއަރީ  27
 ދުވަސް( 4)

4 

ދިވެހި ބަހުގެ  އާމިނަތު އަޒްލިފާ 
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  ކައުންސިލުގެ އިާދރީ ިހންުގން .11
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލުގެ  30ގެ  2008/15މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނުއިރު މިކައުންސިލުގައި ވަނަ އަހަރު ފެށު 2020އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތިއްބަވާނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. 
 ންނެވެ. މުވައްޒަފު 16ތިއްބެވީ 

އަހަރު ފެށުނުއިރު މިކައުންސިލްގެ މީޑިއާ ސެކްޝަނުގެ މީޑިއާ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު ހުންނެވީ މުސާރަ ނުލިބޭ  މި
 ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ. ގައި ނުހާ މުޙައްމަދު  ވަނީ މިމަޤާމުން 2020ޖުލައި  09ޗުއްޓީ ނަންގަވާގެންނެވެ. އަދި 

ގައި ވަޒީފާއިން  2020ސެޕްޓެންބަރ  02ކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު ވަނީ އަދި ކައުންސިލުގެ ސެ 
 ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

 16ލާމާ މުޙައްމަދު މި އަހަރު މީޑިއާ ސަރވިސް ސެކްޝަންގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ ސަ
ގައި އަލްފާޟިލާ ރަޒާން ރުޝަދީ  2020ސެޕްޓެންބަރ  23ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެވަޑައިގަތުމުން، އެމަޤާމަށް 2020ފެބްރުއަރީ 

 ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. 

ޤާމުގައި މުވައްޒަފުން މަ 14ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޖުމްލަ  2020ސިލުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން ކައުން
 1 ،ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 1އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ،  1 ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 1 ،ތިއްބެވެ. އެ މަޤާމުތަކަކީ

ُކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  4 ،އެސިސްޓެންޓް ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ އޮފިސަރ 1ީލަގްލ ެއިސްސެޓްންޓ،  1،
 މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންނެވެ.  2އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް އަދި  1އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ،  1،ُُއޮފިސަރ

ޑިވިޝަންގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޝަނާއި ލީގަލް  2ކައުންސިލުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ 
ُސަރވިސް ޑިވިޝަނެވެ. އިދާރީ އިނޭންސް އަދި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި އެއްމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓަމުންދަނީ ފަ،

ޔުނިޓެވެ. އެއީ އިދާރީ އަދި  2މެނެނީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ސެކްޝަން އިން ނެވެ. ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ސެކްޝަންގައި ހި
މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓެވެ. އަދި ފައިސާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ  މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަވާ ޔުނިޓަށް އެޗްއާރު އެންޑް 

މުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަމުންދަނީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ފައިނޭންސް ޔުނިޓެވެ. މީޑިއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓު
ޔުނިޓަށެވެ. އެއީ އިވެންޓް އެންޑް ރަޖިސްޓްރޭޝަން  2މީޑިއާ ސަރވިސް ސެކްޝަންއެވެ. މީޑިއާ ސަރވިސް ސެކްޝަން ބެހިފައި ވަނީ 

  ޔުނިޓާއި ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓެވެ. 

 ޑިވިޝަން  ސްމަންޓް ސަރވިސަމެނޭޖް  

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

  ެސްކޝަން ސަރވިސަސް ކޯޕަރޭޓް  
މަސައްކަތްތަކާއި ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ އެންމެހާ  އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކާއި ބަޖެޓާއި ފައިސާއާއި ބެހޭ އެންމެހާ

 ސަރވިސަސް  މަސައްކަތް ކުރަނީ ކޯޕަރޭޓް މަސައްކަތްތަކާއި އައި.ސީ.ޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެންމެހާ
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 ރޭޓް ސަރވިސަސް ނިޓް ވަނީ ކޯޕަސެކްޝަނުންނެވެ. އެގޮތުން އެޗްއާރު އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓްއާއި ފައިނޭންސް ޔު
  ސެކްޝަނުގެ ދަށުންނެވެ. 

 އެޗްއާރު އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް:  
ޔުނިޓުންނެވެ. އެޗްއާރު އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ބަލަހައްޓަނީއިދާރީ ގޮތުން ކައުންސިލުގައި ކުރަން

ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެތި ބަލައިގަނެ އެހެނިހެން ޔުނިޓްތަކަށް ފޮނުވުމާއި ކައުންސިލުން އެހެނިހެން ކައުންސިލަށް ލިބޭ ހުރިހާ 
ޔުނިޓުންނެވެ. މީގެއިތުރުން ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ  ތަކެތި ފޮނުވާނީ މިއޮފީސްތަކަށާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ 

މާއި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީއާއި ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުވަޒީފާއާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ 
ޔުނިޓުންނެވެ. އަދި  ކުރަމުން ގެންދަނީ މި ޓިޓިއުޓްއާއި ގުޅިގެން އިންސް ގ ޕްރޮގްރާމްތައް ސިވިލް ސަރވިސަސްޓްރެއިނިން 

 މަސައްކަތް  މާއި އައި.ސީ.ޓީގެ ތަނުގެ މަރާމާތުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުކައުންސިލުގެ އިންވެންޓްރީއާއި ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމާއި
 ކުރަމުންދަނީ މި ޔުނިޓުންނެވެ.

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

 ރައާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އަދި ފައިސާއާއި ބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ. މެންބަރުންގެ މުސާ

 ސެްކޝަން ސްމީޑިއާ ސަރިވސަ  
ޤާނޫނު ތަންދޭ  މި ސެކްޝަނުންނެވެ.ކައުންސިލުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނީ 

މަސައްކަތްތަކާއި  ކައުންސިލުން ކުރާއިރާއެއްގައި، މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން އެކަށައަޅާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގޮތުގެމަތިން ވީހާވެސް ފުޅާ ދާ
 ޓުމަށް މީޑިއާގައި ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ އެންމެމަތީ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓާ މީޑިއާއެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއް

އި ޙަރަކާތްތެރިވާ . އަދި ޒިންމާދާރު ގޮތުގަމި ސެކްޝަނުންނެވެ އި އެއްބާރުލުން ދޭނީސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަކުރާ މަކައުންސިލުން 
މީޑިއާ  އި އެހީތެރިވެދޭނީ މީޑިއާއެއް ޤާއިމުކޮށް ދަމަހައްޓާދިނުމަށް ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަ

 .ސެކްޝަންއިންނެވެ ސްރވިސަސަ

 އިވެންޓް އެންޑް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް:  
މާއި ކައުންސިލުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން، ރާވައި ހިންގު  ނިއުސްކޮންފަރެންސްތައްކާއިކައުންސިލުން ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަ 

މީގެ  .އްޓާނީ މި ޔުނިޓުންނެވެލަހަބަދެންނެވުން އަދި ސަރކިއުލަރ ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް އާންމުކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް 
ގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އިތުރުން މިޑިއާ ކައުންސިލުގެ ދައުރު ރައްޔިތުންނާއި މީޑިއާ

ކޮށް އެގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ދަޢުލަތު މުއައްސަސާތަކާއި ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމުމޯލްޑިވްސް މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، 
އިން ބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް އެގުޅުން މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ރާއްޖެމޯލްޑިވްސް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، 

 ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.
މަސައްކަތްތައްވެސް  އާންމު ކުރުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާ ދަފްތަރުގެ އެންމެހާ އަދި މީޑިއާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި މަޢުލޫމާތު 

ކަމަށް ބަލަހައްޓާނީ މި ޔުނިޓުންނެވެ. މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަން 
ކަން އެނގުމުގެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މިނިވަންކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ކަން މަޢުލޫމާތު ، ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ކުރާ ކަންކަން ބެލުމާއި

މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަން ކަން ދިރާސާކޮށް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމާއި މީޑިއާގަިއ 
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މެހެއްޓުމާއި ލޫކީ މިންގަނޑުތައް އެކަށައަޅައި މީޑިއާގެ ފެންވަރު ދެހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އަޚުލާޤީ ސު
މީޑިއާތަކުން އެކުލަވާލާ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑުތައް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްގެންދާނީ މި ޔުނިޓުންނެވެ. އަދި ކަމާއި 

ނެއެވެ. މި ބެލެހެއްޓުން ހިމެރެކޯޑްތައް  ހާޟިރީ އަދި އުމިއްޔާއާއިޔަށް، ކައުންސިލުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމްކޮގުޅުންހުރި 
ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީ އަދި އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައްވެސް 

 ހިމެނެއެވެ.

 ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް: 
ދިނުމަށް މަސައްކަތް އިތެރިވާ މީޑިއާއެއް ޤާއިމުކޮށް ދަމަހައްޓަޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ޙަރަކާތް ގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ މި ޔުނިޓްގެ މައި

 އި އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވަ ތަމްރީންތަކުގެއެކިއެކި  ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުރުން އަދި ކައުންސިލުން މީޑިއާތަކަށް ހިންގާ
މާއި، މިޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުން ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަންފީޒު ކުރުމާއި، މީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި އްޓުހިންގާ ބެލެހެ

އި ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުންނާއި ކޮމިޓީން ވިސްނާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ދިރާސާކޮށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ތަކުގަ
އްޔާރުކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި މިނިވަން އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މީޑިއާއެއް ގާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި މީޑިއާގެ ލް ތަޕްރޮޕޯސަ

ތަފާތު މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، މީޑިއާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދައި 
ހިންގުމާއި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އެ އަހަރެއްގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް އަހަރީ ތައް ޕްރޮގްރާމް

 ޔައުމިއްޔާއާއިށް، ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމްކޮ ގެކައުންސިލުގެ ކޮމިޓީ ވޯކްޕްލޭން އެކުލާވާލުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ކަމާއި ގުޅުންހުރި 
ބެލެހެއްޓުމެވެ. މި ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ތައް ރެކޯޑް ހާޟިރީ އަދި

 އިދާރީ މަސައްކަތްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

 ިޑވިޝަން  ސްގަލް ސަރވިސަ ލީ 
އިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް ގަވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނުތަކާއި

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

ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުގައި ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުމާއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ  ،ކޯޓުތަކުގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމާއި
މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަން  ،ންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދިރާސާކޮށްއަޅަ ދަށުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބަލައި

މި ޖެހޭ ފިޔަވަޅާ ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލަށް ލަފާ ދިނުމާއި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ 
 ޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. 

 

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ޔުނިޓް  
ނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކުރަން މި ޔު

ޖެހޭ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބަލައި 
ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދިރާސާކުރުމާއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޅަންއަ

ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާ ގޮތަކަށް އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމާއެކު 
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތަކުގައި  މާއިތަންފީޒުކުރު

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމާއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ 
 ޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމެވެ. ޅޭ ލި ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތަކާ ގު
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 މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓް  
މީޑިއާތަކާއި ނޫސްވެރިންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޔުނިޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ މީޑިއާތަކުގައި ޝާއިޢު ކުރާ އުފެއްދުންތަކާއި  މި

އި ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފުވާ އްޓަކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މޮނިޓަރކޮށް  ބަލަހަ
 ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހެޅުމެވެ. 

 

 އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް  
ތަންފީޒުކުރުމަށް ތައް މީޑިއާތަކާއި ނޫސްވެރިންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަމިޔުނިޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ 

ރާވައި ހިންގައި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ލާޒިމްކުރާ އެންމެހާ ކަންތައްތަކާއި އެހެނިހެން އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް 
 ބެލެހެއްޓުމެވެ.
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 އިދާރީ އޮނިގަނޑު ވަނަ އަހަރުގެ  2020 
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 އެެހިނހެން ތަކެތިސިޓީ، ޯނޓް ައދި  .12

 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިްވސް މީޑީއާ ަކއުންސިލަށް ލިބުނު ސިޓީ، ނޯޓް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި 2020 
 މަސް  ސިޓީ  ނޯޓު  ބިލު  ޗިޓު  އެހެނިހެން  ޖުމްލަ 
 ޖަނަވަރީ  27 05 07 - 30 69

 ފެބްރުއަރީ  30 02 10 01 63 106
 މާރިޗް 19 02 08 - 20 49
 އޭޕްރިލް 07 01 02 - 07 17

 ޖުލައި މެއި، ޖޫން،  39 04 19 01 64 127
 އޯގަސްޓް  15 - 03 - 27 45

 ސެޕްޓެމްބަރ 21 02 07 02 100 132
 އޮކްޓޯބަރ 16 04 11 - 18 49
 ނޮވެމްބަރ 32 02 12 - 28 74

 ޑިސެމްބަރ 36 05 33 - 43 117
 ޖުމްލަ 242 27 112 04 400 785

 

 
 

ިއ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވި ސިޓީ، ނޯޓް ކައުންިސލުން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކަށާވަނަ އަހަރު  2020 
 އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި

 މަސް  ސިޓީ  ނޯޓު  ޗިޓު  އެހެނިހެން  ޖުމްލަ 
 ޖަނަވަރީ  19 - - 04 23
 ފެބްރުއަރީ  15 - 01 07 23
 މާރިޗް 17 - 02 - 19
 އޭޕްރިލް 05 - - - 05
 މެއި 04 - - - 04
 ޖޫން 11 - - - 11
 ޖުލައި 16 - - 02 18
 އޯގަސްޓް  14 - 01 01 16
 ސެޕްޓެމްބަރ 15 - - - 15
 އޮކްޓޯބަރ 13 - 01 05 19
 ނޮވެމްބަރ 23 - - 04 27
 ޑިސެމްބަރ 21 - - 16 37
 ޖުމްލަ 173 - 05 39 217
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 ޚަރަދުަތއް  ކުެރވުނު ބަެޖޓުން އަހަރު ވަނަ 2020 .13

 5,200,000.00 ޖުމްލަ  ބަޖެޓަކީ ލިބުނު ސިލަށްމިކައުން ފެށުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2020 ފިނޭންސްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ
 ޖުމްލަ އިތުރާއިއެކު/އުނި  ގެނެވުނު ބަޖެޓަށް ކައުންސިލުގެ ތެރޭގައި އަހަރު އަދި. އެވެ( ރުފިޔާ ލައްކަ ދެ މިލިއަން ފަސް)

 . އެވެ( ލާރިއެއް އަށްޑިހަ  ރުފިޔާ ނަވާވީސް ހަސަތޭކަ ބާރަހާސް އެއްލައްކަ މިލިއަން ހަތަރު ) 4,112,629.81 ބަޖެޓަކީ

 މިލިއަން  ތިން) 3,920,707.97 ކުރެވިފައިވަނީ ޚަރަދު ބަޖެޓުން  ލިބުނު  މިކައުންސިލަށް  ނިޔަލަށް  މަހުގެ ޑިސެންބަރު 2020
 191,921.84 ބާކީ ޚަރަދުނުވެ ނިމުނުއިރު އަހަރު. އެވެ( ލާރި ނުވަދިހަ ހަތް  ތްރުފިޔާހަ ހަތްސަތޭކަ  ސާސްވިހި ނުވަލައްކަ

 . ހުއްޓެވެ ބަޖެޓުގައި( ލާރި ހަތަރު އަށްޑިހަ ރުފިޔާ އެކާވީސް ސަތޭކަނުވަ  ހާސްއެއް ހަނުވަދި ލައްކައެއް)

 .ތަފްޞީލެވެ ޚަރަދުތަކުގެ  ކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓާއި  ލިބިފައިވާ ނިޔަލަށް  މަހުގެ ޑިސެމްބަރ 2020 މިވަނީ ތިރީގައި

 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ބަޖެޓު އައިޓަމްތަުކގެ ޚަރަދުތަކުެގ ތަފުޞީލު 2020
ކޯޑު  ތަފްޞީލު  ލިބުނު  އުނި/އިތުރު  ކުރެވުނު ޚަރަދު  ކީ ބާ 

 ނަންބަރު 
111,777.26 (3,101,357.38) (240,697.37) 

 
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ  003,453,832.

 ޚަރަދު 
210 

ޕެންޝަނާ މުސްކުޅިކުރައްވާ  00156,811. 0.00 (140,726.73) 16,084.27
މުވައްޒަފުންނަށާއި، އަދި ވަކި 

ށް ނޫން ގޮތުން ދެވޭ ޚިދުމަތަކަ 
 ފައިސާ

213 

 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  00130,890. (120,395.60) 0.00 10,494.40
ބޭނުމަށް އޮފީސް ހިންގުމުގެ  0069,300. (30,612.15) (20,932.95) 17,754.90

 ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 
222 

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އޮފީސް  001,178,830. (492,772.08) (655,252.91) 30,805.01
 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 

223 

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ  0061,416. (61,416.00) (0.00) 0.00
 ޚަރަދު 

225 

މަރާމާތު ކުރުމާއި  0041,628. (39,190.00) (2,438.00) 0.00
 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 

226 

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،  0033,153. (33,153.00) 0.00 0.00
ކާއި އަދި އިޝްތިރާ 

 ސަބްސިޑީޒް

228 

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  0074,140. (69,134.00) (0.00) 5,006.00
 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 

423 

 ޖުމުލަ 005,200,000. (1,087,370.19) (3,920,707.97) 191,921.84
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 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތަފުޞީލު 2020 
ކޯޑު  ތަފްޞީލު  ލިބުނު 

 ންބަރު ނަ 
 126004 މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރިއާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ  161.04
 ޖުމުލަ 161.04

 

 

 ޞީލު އެކިފަރާތްތަކުން ލިބުނު އެހީާއއި ޚަރަދުގެ ތަފް 
 

 އަހަރު  ލިބުނު  ޚަރަދު  ބާކީ 
 ހުރި  ފެށުނުއިރު 
 ފައިސާ 

 # ތަފްޞީލު 

" އަށް 2018 ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު" 27,500.00 15,000.00 0.00 42,500.00
  ލިބުނު ފައިސާ

1 

އެޑްވޮކަސީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށާއި  4,017.19 0.00 0.00 4,017.19
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މީޑިއާގައި 

އަމާޒުކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ހިންގުމަށް ލިބުނު އެހީގެ ފައިސާ

2 

 ޖުމުލަ 31,517.19 15,000.00 0.00 46,517.19
 
 

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 2021 
)ފަސް  5,000,000.00ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް ސީލިންގއަކީ މިކައުންސިލަށް އިން ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 2021

 އެވެ. ( މިލިއަން ރުފިޔާ 

ށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ އާއިއޮފް ފިނޭންސްއަންދާޒާކޮށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ ވަނަ އަހަރަށް  2021
  އެވެ.( މިލިއަން ރުފިޔާ )ފަސް  5,000,000.00ދަދަކީ ޢަ ފޮނުވުނެވެ. މިކައުންސިލުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ 
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 ނިންމުން  .14
އި އަހަރު އެކި ހަރަކާތްތަކާއްވުނު ބޭމަސައްކަތްތަކާއި  ކުރިވަނަ އަހަރު، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން  2020ބަޔާންވެދިޔައީ، 

ގެނެސްދީފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. މި ތެރޭގައި ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީތަކާއި ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް ފާހަގަކޮށް 

އްބާރުލުމާއި، އެތައް ފަރާތްތަކެއްގެ އެ ރިޕޯޓްގައި އިސްވެ ދެންނެވި ފަދައިން، ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިމިގެންދިޔައީ،

ތުން އެހީތެރިކަމުގެ ސަބަބުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން އެ ފަރާތްތަކަށް ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެގޮ 

ރެއް ންނަށް އިޚުލާސްތެރި ޝުކު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ފަސްވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރު ވި ވަނަ އަހަރުގައި ތިއްބެ  2020

ގައި ފެށުނު ކައުންސިލުގެ ހަވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންނަށްވެސް މަރުޙަބާއާއި ޝުކުރު  2020ޑިސެމްބަރު  15އަދި ދަންނަވަމެވެ. 

 ދަންނަވަމެވެ. 

ބަންދުގެ ހާލަތަށް ރަހައްދު ފުރަ ގައި މާލެ ސަ 2020އޭޕްރިލް  16ބަލިމަޑުކަމާގުޅިގެން  19-މުޅި ދުނިޔެއަށް ދިމާވި ކޯވިޑް މި އަހަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ވޯކް ޕްލޭންގައި  2020ދިއުމުން ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތަށްވެސް އޭގެ އަސަރުކޮށްފައިވެއެވެ. ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި 

ހެއެވެ. ހަގަކޮށްލަންޖެށް ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވިކަން ފާހިމެނުނު މުހިންމު މަސައްކަތްތައް އެހިނދަށް މަޑުޖެހި އެކަންކަން ހާސިލުކުރުމަ

 ކުގެ ތެރެއިން ކުރަން ރޭވިފައިވާ ދަތުރުތަކާއި،އެޑްވޮކެސީ ޕްރޮގްރާމްތަ ހުއްޓުމަކަށް އައި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެގޮތުން 

 އެކި ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނެއެވެ.   އަދި ސްކޫލް މީޑިއާ ކްލަބް ގެ މަސައްކަތާއި،ޕްރެސް ކްލަބް 

މާވިނަމަވެސް، ފުރަ ބަންދުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް ކައުންސިލުންވަނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ ކަންމިހެން ދި

 އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން މުހިންމު އެތަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

 ވެސް ހާލަތުގައި ނަށް ދިމާވި ދަތި ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންއި ގުޅިގެން ގެ ހާލަތާ 19-ޑްކޯވިއެގޮތުން ޚާއްސަގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ، 

އެފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރާނެ   ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި،މަސައްކަތްކުރާނެ ފަހި މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމަށްނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތަކުން 

އެކުލަވާލުމުގައި  "މަތީ ފޮތްތް ނޫސްވެރިންގެ އަ 19-ކޯވިޑް"އެގޮތުން، ވެ. ކުރެވިފައިވެއެ ގެ މަސައްކަތްޚާއްސަ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލުމު 

 މެންބަރުންވަނީ އަމަލީގޮތުން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރައްވައި އެފޮތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނޫސްވެރިންނަށް ގެނެސްދެއްވާފައެވެ. 

ކޮށް ޑިއާތަކަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތައް ވަޒަންކުރުމަށް ސާރވޭ ސްވެރިންނާއި މީގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ނޫ 19-ކޯވިޑް މީގެ އިތުރުން

 ހުށަހަޅައިގެން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން ދައުލަތުގެ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް އިންމި ސަރވޭ

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހޯދައި ދިނުމަކީނޫސްވެރިންނަށް ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް 

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

 ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. ރީނު ޕްރޮގްރާމްއެއް ގެ އަސާސީ ތަމްނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް، ނޫސްވެރިކަމުއަހަރުވަނީ 
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ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް  ހަފްލާ 2019އިނާމު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ގެ މިންނެތް ލުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ކައުންސިމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއާއި ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ 

އެ ފަރާތްތަކަށް މުޅި ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި މަސައްކަތުންނާއި އަދި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެވެސް އެހީތެރިކަމާއެކު ކަމަށްވާތީ 

  އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ُސާތަކާއެކުމުއައްސަވަނަ އަހަރުގައި ދައުލަތުގެ އެކި  2020 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބިނާކުރަނިވި މަޝްވަރާތަކެއް ،

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި އަހަރު ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކުރައްވައި އެހީތެރިކަމާއި 

 ޝުކުރަކުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ނަނިވިދެމިހުން އެއްބާރުލުން ދެއްވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރެވޭނީ، ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭ 

އްވައި އެހީތެރިކަން ލުން ދެނެތެވެ. އެހެންކަމުން އެކި ގޮތްގޮތުން މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އެއްބާރު ޝައްކެއްމިންވަރަކުން ކަމާމެދު 

 ފޯރުކޮށްދެއްވި އެންމެހައި މީޑިއާތަކަށާއި، ނޫސްވެރިންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ވަނަ އަހަރަކީވެސް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ކާމިޔާބު ފަހި އަހަރެއްކަމުގައި  2021އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ، ހިނގަމުންމިދާ 

މިކަމުގައި ޝާމިލުވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން މި ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ މަގު  . އަދިމިންވަރުކުރެއްވުމެވެ

  ހަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. އާމީން! ،هللاއެކަލާނގެ ފަހިކޮށްދެއްވުން އެދި މާތް 
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