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 މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް 

 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ.
 
 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2016
 

 ތަޢާރަފް 

)ޞިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ  2015/13ޤާޫނނު ނަންބަރު  މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލަކީ،    
 ަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަ  2015އޮކްޓޫބަރ  04ގެ ދަށުން މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނު( 

 ވާލައްވާފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ. 

ވަަނ  90)ޞިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާޫނނު( ގެ  2015/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ، މި ރިޕޯޓަކީ           
ވަނަ  10 މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މި ކައުންސިލްގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު، ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 

 2016ދުވަހުގެ ކުރިން ތައްޔާރުކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވުމަށް ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވީ ހިނދު،  
އަށް ވަނަ އަހަރު ނިމުމާއި ހަމައަށް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނުމަށް ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަމާއި، ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރި

މިނިސްޓަރަށް މި  ،ދަތިތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއިދިމާވި ގޮސްފައިވާ ގޮތާއި، 
މި ރިޕޯުޓ  ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން 90ނޫނުގެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އިސްވެ ދެންނެވި ޤާ 45ރިޕޯޓު ފޮނުވޭތާ ގިނަވެގެން 

 ށް ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.ޢާންމުކޮ
 
 
 

 ރިޕޯޓުގައި އެކުލެވޭ ބައިތައް 
 ތަޢާރުފް  -1
ނޑު މަސައްކަތްތައް -2  ކައުންސިލްގެ މައިގަ
ނޑު މަސައްކަތަކުގެ ތަފުސީލުވަނަ އަހަރު  2016ކައުންސިލުން  -3  ކުރެވިފައިވާ މައިގަ
 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ދިމާވި ދަތިތައް  2016 -4
 ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނަ އަހަރު  2016 -5
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 ކައުންސިލްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް . 1

ނޑު ކަންކަމެވެ.  އަންނަނިވި ކަންކަމަކީ ކައުންސިުލގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތަރޭގައި ހިމެނޭ މައިގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރައްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްގެ ގޮތުގައި .1
ނޑައެޅުން؛ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް   ކަ

 
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް  މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޑެންޓަލް ޕްރެކްިޓޝަނަރެއްގެ ގޮތުގައި .2

ނޑައެޅުން؛ އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފާސް ނޑުތައް ކަ   ޤަބޫލުކުރާނެ މިންގަ
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ  މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނރެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްގެ ގޮތުގައި .3
ކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން ހުއްދަ އެކި ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ މަރު

 މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުން ޤަބޫުލކުރާ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް
ނޑައެޅުން؛   ކަ

 
 މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުެގ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން .4

ނޑައެޅުމާއި، އެ ތަންތަނުގައި  އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުން ަޤބޫލުކުރާ  ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ކަ
ނޑައެޅުމާއި އެ ތަންތަުނން ހިންގާ ކޯސްތައް ، ތަމްރީނުދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ޝަރުުޠތަްއ ކަ

  އެކްރެޑިޓްކުރުން؛
 

  ކްޓިޝަނަރުންނާއި  ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި އެމީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުން؛މެޑިކަލް ޕްރެ .5
 

އައުކޮށްދިނުމާއި،  މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާއި  ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުްނނަްށ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި، ލައިސަންސް .6
 ބާޠިލުކުރުން؛

  
 ނާއި ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުން އެމީހުންގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭމެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުން .7

ނޑައެޅުން؛ ނޑުތަކާއި ހަމަތައް ކަ   އުސޫލުތަކާއި، ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަ
 

ނޑު .8  ތައްމެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާިއ ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުްނގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މިންގަ
ނޑައެޅުމާއި، އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި، ދިރާސާކޮށް، އެކަންކަން  ކަ

  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލަމުންދިޔުން؛ ތަންފީޛުކުރުމާއި، ގަވާއިދުން އެީމހުންގެ
 



 3 ޓް    ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯ 2016  މޯލްޑިްވސް މެޑިކަލް ެއންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް   

 

ނޑައެޅިފައިވާ މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާއި ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރު .9  ން އެމީހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކުރުމުގައި، ކަ
ނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެފަރާތްތަކާމެދު ، މައްސަލަތައް ބަލައި އުސޫލުތަކާއި ސުލޫކީ މިންގަ

  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން؛
 

ހަދަންޖެހޭ އިމްތިޙާންތަކަށާއި،  ސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިންރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި، ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި، ލައިސަން  .10
ނޑައެޅުން؛ އެނޫންވެސް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ   ގުޅޭގޮތުން ނަާގނެ ފީ ކަ

 
)ޞިްއޚީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ  2015/13ޤާޫނނު ަނންބަރު  ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ާޙޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  .11

  ގޮތެއްގެަމތިން ޮކމިޓީތަކާއި ބޯޑުތައް އުފެއްދުން. ތަޢާރުޟުނުވާނެމަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނު( އާ 
 

އައު  މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާިއ ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި .12
އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި އުސޫލުތައް ތަޢާރުފުކުރުމާއ މެޑިކަލް  އުސޫލުތައް ތަޢާރުފުކުރުމާއި، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާއި ޑެންޓަްލ ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާ ގުޅޭޮގތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަުލކުރެވޭ އުސޫލުތަކަކީ 
  އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް އުސޫލުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން؛ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްިޓސްގެ 

 
ދަށުްނ ކައުންސިލުން  )ޞިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ފަްނނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫުނ( ެގ  2015/13ޤާނޫނު ނަންބަރު   .13

  ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ިހންގުން؛
 

ނުވަަތ އެހެންވެސް ޤާނޫނަކުން ކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނު( )ޞިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައް 2015/13ޤާނޫނު ނަންބަރު   .14
 ؛މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން

 

 ވަނަ އަހަރުގައި ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް  2016. 2
 

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި ނިއްމި  2016ޑިސެމްބަރ  31އިން  2016ޖެނުއަރީ  1  ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ މަިއގަ
 މުހިއްމު ނިންމުންތައް:

ގައި ނިންާމ،  2016ޖެނުއަީރ  5ޕްރީމެޑިސިން ނުވަތަ ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ޤަބޫލުކުރާ އުސޫަލށް ބަދަުލ ގެންަނން  .1
ބައިލޮޖީ، އޭ ލެވެލް އާއި އެއް ފެންވަރުގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ވާން ޖެހޭނެކަމަށް ޝަރުތުކޮށް، އެ ޕްރޮގްރާމްގައި އެއީ ޖީ.ސީ.އީ 

)އެކެއް( އަހަރު ކަމަށް  1ކެމިސްޓްރީ އަދި ފިޒިކްސް ހިމެނެންވާނެކަމަށާއި، އެ ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތަކީ މަދުވެގެން 
ނޑައެޅުނެވެ. އަދި ޕްރީމެޑިސިން ނުވަތަ ފަ   އުންޑޭޝަން ަޤބޫލުުކރާ އުސޫލު ތައްޔާރުކޮށް ޝާޢިއުކުރެވުނެވެ. ކަ

 
ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ލައިސެންސިންގ ގައިޑްލައިންސް އަށް އިތުރަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަަދލުތަށް ގެނެސް،އަދި މި  .2

ގައިޑްލައިން ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް، މިއާ އެއްގޮތަށް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ލައިސެންސިންގ 



 4 ޓް    ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯ 2016  މޯލްޑިްވސް މެޑިކަލް ެއންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް   

 

 02، ގައި ފާސްކުރުވެނުވެ. އަދި މި ގައިޑްލައިން މުރާޖާކޮށް 2016ޖެނުއަރީ   05ދިނުމުގައި އަމަލުކުރަން ފަށަން 
 ފައިނަލްކުރެވުނެވެ.ގައި  2016 ފެބްރުއަރީ

 
އަހަރުގެ ބަދަލުގައި  1އަހަރަށް ކަމަށް ވުމާއިއެކު،  2ބޭރު ޑޮކްޓަރުންނަށް އާންމުކޮށް ކޮންޓްރެކްޓް ހެދިފައި ހުންނަނީ  .3

 ގައި ނިއްމުނެވެ.  2016ޖެނުއަރީ  05ދިނުމަށް  އަހަރަށް 2ރެޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސެންސް 
 

ވަނަ ދުވަހު ނިއްމާ، މި އުސޫލު  2016ފެބްރުއަރީ  16ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ބަލާނެ އުސޫލެއް ތައްޔާރުކުރަން  .4
 ޑުރާފްޓް ކުރެވި މެމްބަރުންނާ ހިއްސާކުރެވުނެވެ. 

 
ކަޒުގެ ތެރެއިން މި ކައުންސިލް ޤަބޫލުކުާރ ތައުލިމީ މަރުކަޒްތަކާއި ސިއްޙީ ޙިދުމަތުގެ ފަންނުގެ ދާއިރާގެ ތައުލީމީ މަރު .5

ނޑައަޅާ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް އާއްމުކުރަން  ގައި ނިއްމުނެވެ. މި ލިސްްޓ   2016މެއި  17ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ކަ
ދާ ގޮތަށް ބަލައި، މެލޭޝިާޔ، ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދުނިޔޭގެ އެހެން މެޑިކަލް ކައުންސިލްތަކުންވެސް ކަންތައް ކުރަމުން

ކޮންމެ އަހަރަކު ސިންގަޕޫރު، ސްރީލަންކާ އަދި އިންޑިއާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގެ ިލސްޓްތަކަށް ރިޢާއަތް ކުރެވުނެވެ. އަދި 
ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ފަހު ކައުންސިލަށް ފެންނަނަމަ ެއ އެއްފަހަރު ލިސްޓް ރިވައިސް ކުރުމަށާ، 

 އް ލިސްޓަށް އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ އުނިކުރުމަށްވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ނިއްމުނެވެ. ޔުނިވަރސިޓީއެ
 

ރެޖިސްޓްރީ ނުވެ ލައިސެންސް ނުނަގާ ޑޮކްޓަރުން ޕްރެކްޓިސް ކުރާނަމަ ޤާނޫނުގައި އޮތްގޮތަށް އަމަލުކުރާނެކަން ސިއްޙީ  .6
 ރކިއުލާރތައް ފޮނުވުނެވެ.ޙިދުމަތް ދޭ ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކަށްްް އެކިފަހަރުމަތިން އަންގާ ސާ

 
ޑޮކްޓަރުންނަށް ލައިސެންސް ދޭްނ ފެށުމާއިއެކު ކުރީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމަށް ބަދަލުތަކެއް ެގެނސް، ލައިސެންސް އައު  .7

ފޯމުގައި ވާކްޕަރމިޓް ނަންބަުރ ނިންމުނެވެ. އަދި  2016މާރޗް  29މި ފޯމް ބޭނުންކުރުމަށް ކުރުމަށް ވެސް 
 ނެވެ. ހިމެނުމަށްވެސް ނިއްމު

 
 ގައި ފައިނަލް ކުރެވުނެވެ.  2016ޖޫން  28ގުޑްސްޓޭންޑިންގ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް   .8

 
)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ  1މަހުގެ ރެޖިސްޓަރޭޝަން އަދި ލައިސެންސް  3ވިޒިޓިންގ ޑޮކްޓަރުންނަށް ކުރިްނ ދެމުން އައި  .9

 ނިންމާ އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ.  ވަނަ ދުވަހު 2016މާރޗް  15މުއްދަތަކަށް ދިނުމަށް 
 

ގިނަ ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުން ރެޖިސްޓްރީކޮށް ދޭނީ   .10
IELTS  ްހައެއް( ލިބިފައިވުން ނުވަތަ  6އިން މަދުވެގެނ(TOFL  ް600ޕޭޕަރ ބޭސްޑް އިނ )ަކޮމްޕިއުޓަރ ، )ހަސަތޭކ

)ސަތޭކަ( ލިބިފައިވުމުން ކަމުގައި  100އިންޓަރނެޓް ބޭސްޑް އިން ، )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( 250ސްޑް އިން ބޭ
 ނިންމާ، އަމަލުކުރަން ފެުށނެވެ.  

 
ގަިއ  2016ޖަނަވަރީ  26އަރްމޭނިއާގެ ޔެރެވަން މެޑިކަލް ޔުނިވަރސިޓީ އަކީ ކައުންސިލުން ގަބޫލުނުކުރާ ތަނެއް ގޮތުގަިއ  .11

އެ ޔުނިވަރސިޓީ ިއން ކިޔެވިކަމަށް ުބނާ ފަރާތްތަެކއްގެ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެިވ، އެ މައްސަލަތަކުގަިއ  ނިއްމުނެވެ.
ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދަްނ ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުންވެސް އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްބާރުލުން ލިބިފައިނުވުމުން އެ 

 އެވެ. ޔުނިވަރސިޓީ ވަގުތީގޮތުން ޤަބޫުލނުކުރަން ނިންމީ



 5 ޓް    ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯ 2016  މޯލްޑިްވސް މެޑިކަލް ެއންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް   

 

 
ކައުންސިލުން މިވަގުތު ރިކޮގްަނއިޒް ނުކުރާ މެޑިކަލް އިންސްިޓޓިއުތައް ރިކޮގްނައިޒް ކުރާނީ ެއ ތަނަކަްށ ޒިޔާރަތް ކޮްށ  .12

ގައި  2016އޭޕްރިލް  19ބެލުމަށްފަހު ގައި ކަމަށާއި އަދި އިންޓާރންޝިޕް ނުހެދޭ ތަެނއް ނަމަ ގަބޫލު ނުކުރުމަށް 
 ނިއްމުނެވެ. 

 
ލައިސަންސިންގް އިމްތިހާން ބޭއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށް ލައިސެންސިންގ   .13

 އިމްތިހާނު އެ ޔޔނިވަރސިޓީގައި ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. 
 

ދޭސީ ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން މި ކައުންސިލުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ދިވެހި އަދި ބި 2013ޑިސެމްބަރ  31  .14
 31ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެމުންގެްނދާ ލަިއސެންސިން އިމްތިހާން އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ފުރިހަމަ ވެފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް 

 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މި އިންތިހާނު ފުރިހަމަޮކށް ލައިސަންސް އައު ކުރުމަށް އެންގުނެވެ. 2016ޑިސެމްބަރ 
 

ލިޓީތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިޝްތިހާރުކުރުމާއި އަދި ބޭނުން ކުރާ ސްޓޭމްޕް ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދީފައިނުާވ ސްޕެޝަ  .15
ގައި އިތުރު ސެޓްފިކެޓްތައް ިލިބފައިވާ ކަމަށް ދޭހަވާ ރަމްޒު ބޭުނން ކުރަމުން ދާކަން ފާހަަގ ކުރެވިފައިވާތީ މި ކަމާއިމެުދ 

 27ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް  މަޝްވަރާކުރެވި، އަދި އެފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ
 ގައި ނިންމައި، އެ ފަރާތްތަކަށް އެންގުނެވެ.   2016ސެޕްޓެމްބަރ 

  
މަހުގެ ޕްރޮވިޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންތައް، ރެިޖސްޓަރ ކުރި ތާރީހުން  6ގެ ފަުހން ދީފައިވާ  2016ފެބްރުއަރީ  13 .16

އަހަރު  1ށްދިނުމަށާއި އަދި އައު ޕްރޮވިޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ތަކަށް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އިތުރު ކޮ 1ފެށިގެން 
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  2016ޑިސެމްބަރ  31ގައި ނިއްމުނެވެ. ނަމަވެސް  2016 އޮކްޓޯބަރ 18ދިނުމަށް 

 ވެ.ލައިސެންސިންގ އިމްތިހާނުން ާފސްވުން ޝަރުތުކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރުން މީގައި ނުހިމެނޭނެ ކަމަށް ނިއްމުނެ
 

މަހަށް އޮތުމުންްް ޑޮކްޓަރުން ގެނެވުމުގެ ކުރިން  3ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޕްރި ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތު  .17
ަމހުެގ  3މިހާރު ދެމުްނ ގެންދާ އެޕްރޫވަލް މުއްދަތު ހަމަވާކަަމށް ގިނަ ފަާރތްތަކުން ބުަނމުން ދާތީވެ، 

 ގައި ނިންމާ އަމަލު ކުރަން ފެށުނެވެ.  2016 އޮކްޓޯބަރ 18ކުރަން މަހަށް އިތުރު  6ޕްރީރެޖިސްޓްރޭޝަން ގެ މުއްދަތު  
 

 
 ކައުންސިލްގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އައި އުނިއިތުރު  2.1 

 
ވަނަ އަހަރުގެ  2015 ތަފްސީލް 

 ޖުމްލަ އަދަދު 
ވަނަ އަހަރުގެ  2016 

 ޖުމްލަ އަދަދު 
 666 842 އެޕްރޫވަލް ދެވުނު ޢަދަދު ޕްރި

 *625 221 ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ޢަދަދު  
 412 330 ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުން ރަޖިސްޓަރޭޝަން އައުކުރެވުނު ޢަދަދު

 *262 08 ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ޢަދަދު    
 *90 40 ޕްރޮވިޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނަށް ދޫކުރެވުުނ ޢަދަދު

 *421 213 ވިޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދޫކުރެވުުނ ޢަދަދުޕްރޮ



 6 ޓް    ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯ 2016  މޯލްޑިްވސް މެޑިކަލް ެއންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް   

 

 303 - ޕްރެކްޓިސިން ލައިސެންސިންގ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނަށް ދޫކުރެވުނު ޢަދަދު
 1100 - ޕްރެކްޓިސިން ލައިސެންސިންގ ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދޫކުރެވުނު ޢަދަދު

 267 197 ދެވުނު އަދަދުގުޑް ސްޓޭންޑިން ސެޓްފިކެޓް 
 ކުރީގެ ކައުންސިލް )އެމް.އެމް.ސީ( ގައި ތިބި ޑޮކްޓަރުން އަލުން ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވުނެވެ.(  ކު ކައުންސިލް އުފެދުމާއި އެ  )* މި 

  
 އަދަދު ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ރެޖިސްޓަރީ ވެ އަދި ލައިސެންސް ދެވިފައިވާ ދިވެހި އަދި ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންގެ  2016  2.2  

 
ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންގެ  ޑޮކްޓަރުންގެ ދާއިރާތައް 

 އަދަދު 
ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންގެ 

 އަދަދު 
 ޖުމްލަ އަދަދު 

ޖެނެރަލް މެޑިސިން )އެމް.ބި.ބީ.އެސް ނުވަތަ ބޭސިކް 
 މެޑިކަލް ކޮލިފިކޭޝަން(

148 641 789 

ޑެންޓިސްޓްރީ )ބީ.ޑީ.އެސް ނުވަތަ ސަރޖިކަލް 
 ސްޓޮމެޓޮލޮޖީ(

19 52 71 

 1 0 1 އެޑްވާންސް ޑެންޓިސްޓްރީ
 2 2 0 އެންޑޮޑޮންޓިކްސް

 2 2 0 އޯރަލް އެންޑް މެގްސިލޯ ފޭސިއަލް ސަރޖަރީ 
 7 7 0 އޮތޮޑޮންޓިކްސް 
 1 1 0 ޕިޑޮޑޮންޓިކްސް 
 1 1 0 ޕެރިޑޮންޓިކްސް 

 48 27 21 އިންޓަރނަލް މެޑިސިން
 1 1 0 ޖެނެރަލް ޕްރެކްޓިސް 

 42 28 14 ސަރޖަރީ 
 5 4 1 ސަރޖަރީ ނިއުރޯ 

 8 7 1 ނިއުރޮލޮޖީ
 11 10 1 ޔޫރޮލޮޖީ ނުވަތަ ޖެނިޓޯ ޔޫރިނަރީ ސަރޖަރީ 

 7 7 0 ގެސްޓްރޯއެންޓްރޮލޮޖީ
 13 10 3 ސައިކޭޓްރީ

 56 51 5 އެނެސްތީސިއޮލޮޖީ
 9 8 1 ނެފްރޮލޮޖީ 

ރޑިއޮލޮޖީ   12 7 5 ކަ
ރޑިއޯ ވަސްކިއުލަރ އެންޑް ތޮރެސިކް ސަރޖަރީ   1 0 1 ކަ

 24 15 9 ރެޑިއޮލޮޖީ
 84 66 18 އޮބްސްޓެޓްރިކްސް އެންޑް ގައިނިކޮލޮޖީ

 24 14 10 ޑަރމެޓޮލޮޖީ
 2 0 2 އިމަރޖެންސީ މެޑިސިން 



 7 ޓް    ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯ 2016  މޯލްޑިްވސް މެޑިކަލް ެއންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް   

 

 1 1 0 އެންޑޯކްރައިނޮލޮޖީ
 28 25 3 އީ.އެން.ޓީ 
 37 30 7 އޯތޯޕީޑިކްސް 

 2 1 1 އޮތޯޕީޑިކް އެންޑް ޓްރޯމާ ސާރޖަރީ
 67 49 18 ޕީޑިއެޓްރިކްސް 
ރޑިއޮލޮޖީ ޕީޑިއެޓްރިކް   2 1 1 ކަ

 2 2 0 ޕީޑިއެޓްރިކް ސަރޖަރީ 
 3 1 2 ރެސްޕިރެޓަރީ މެޑިސިން 

 1 1 0 ހީމެޓޮލޮޖީ 
 2 2 0 މައިކްރޯބައޮލޮޖީ
 2 2 0 ބަޔޯކެމިސްޓްރީ

 2 2 0 އޮންކޮލޮޖީ
 27 20 7 އޮފްތަލްމޮލޮޖީ 

 6 2 4 ޕެތޮލޮޖީ
  

303 
 

1100 
 

1403 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 ޓް    ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯ 2016  މޯލްޑިްވސް މެޑިކަލް ެއންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް   

 

ދޫކޮށްފައިވާ އަދި/ނުވަތަ އައުކޮށްދީފައިވާ އަދި/ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން ހިފަހައްޓާފައިވާ އަދި/ނުވަތަ ބާތިލުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން . 3
 ލައިސަންސްތައް 

 
)ހަ( ޑޮކްޓަރުންގެ ަރޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ވަނީ އެކިއެކި ސަބަބު ތަކާ ުހރެ ހިފަހައްޓައި ނުވަތަ  6ބިދޭސީ  .1

 ކުރެވިފައެވެ. ރެޖިސްޓަރއިން އުނި
 

 ނިމުނުގޮތް  މައްސަލަ  ޤައުމް  ނަން 
 ޑރ.މަޚްމޫރު ބާޝިރު 

 ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރ:
(I0056785)  

 

ރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި ސައްހަނޫން  އިންޑިއާ
 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅާފައިވުން. 

ގައި  2016މާރޗް  8
ރެޖިސްޓަރ އިން އުނި 

 ކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ޑރ.ޖާވިދު އަޙްމަދު ގަނާއި 
 ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރ:

)(G061972   
 
 

     

ޖައްމޫ ކަޝްމީރު މެޑިކަލް ކައުންސިލުން މި  އިންޑިއާ
ޑޮކްޓަރުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ވެރިފައި ނުވުމުެގ 

 ސަބަބުން. 

ގައި  2016މާރޗް  8
ރެޖިސްޓަރ އިން އުނި 

 ކޮށްފައިވެއެވެ.

 މިޝްރާ  ޑރ.ބާސްކަރު 
 ނަންބަރ:ޕާސްޕޯރޓް 

(M4000356) 

މެޑިކަލް ކައުންސިލް އޮފް އިންޑިއާ އިން މި  އިންޑިއާ
ޑޮކްޓަރުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ވެރިފައި ނުވުމުެގ 

 ސަބަބުން.

ގައި  2016މާރޗް  8
ރެޖިސްޓަރ އިން އުނި 

 ކޮށްފައިވެއެވެ.
 ޑރ.އެމް.ޑީ އަފްތާބު ޖާވިދު

 ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރ:
(07711721) 

މެޑިކަލް ކައުންސިލް އިން މި ޑޮކްޓަރުގެ ނޭޕާލް   ނޭޕާލް
 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ވެރިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން.

ގައި  2016މާރޗް  8
ރެޖިސްޓަރ އިން އުނި 

 ކޮށްފައިވެއެވެ.
އަބްދުލްޤައްވާުދ  ޑރ.އުމަރު 
 އަބްދުޢްލާ 

 ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރ:
(A 13090101) 

ލުކޮްށ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ތާރީޙް ބަދަ އިޖިޕްޓް
 ރެޖިސްޓްރޭޝަން އާކުރުމަށް ހުށަހެޅުން   

ގައި  2016މާރޗް  15
ރެޖިސްޓަރ އިން އުނި 

 ކޮށްފައިވެއެވެ.

 ޑރ.ސަދިކު އެނަމް ބޮކްޝް
 ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރ:
(AC 8705804) 

ކައުންސިލުން ބަލަމުން ގެންދިޔަ މައްސަލައަކާއި  ބަންގްލަދޭޝް 
 ގުޅިގެން

އިން  2016އެޕްރީލް  12
ފެށިގެން މައްސަަލ 

ނިމެންދެން 
ރެޖިސްޓްރޭޝަނާ 

ޕްރެކްޓިސިން ލައިސެންސް 
 ހިފެހެއްޓުނެވެ.
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 މައްސަލަތައް ނިންމިގޮތް  ކައުންސިލްއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް 
 

ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކުގެ 
 މައުލޫމާތު 

)MMDC/2016/04-CASE(  
ހެލްްތ ވަނަ ދުވަހު  2016ޖެނުއަރީ  18 

ކައުންސިލަށް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން 
  ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ. 

ރިއުމެޓޮއިޑް އާރތްރައިޓިސް އަށް ޑައިގްނޯސް 
ޕްރައިވެޓް ކޮށް ފަރުވާލިބެމުންދާ ީމހަުކ 

ކުލިނިކަކަށް ދެއްކުމުން ސްޕެޝިލިސްޓެއް 
ޑެއިލީ ޑޯޒް ފެއްޓެވިއެވެ. މީގެ  މެތޮޓުރެކްސޭޓް

ސަބަބުން ބަލިމީހާއަްށ ނޭދެވޭ 
އަސަރުތަކެއްކޮށް ހާލު އިތުރަްށ ގޯސްވުމާއި 

 .ނު މައްސަލަގުޅިގެން ހުށަހެޅު

)ިތން( މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެްއ  3މި މައްސަލަ ބަލަްނ 
އެކުލަވާލެވުނެވެ. އަދި މި ޑޮކްޓަރ ކޮމިޓީއަށް 
ހާޒިރުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމުން މި ކަމަށް ޑޮކްޓަރ 
އެއްބަސްވެ މިއީ ނޭގި ެހދިފައިވާ ކުށެއްކަމަްށ 
ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން ކަމުން ބޭސް ސިޓީ ލިޔުމުގައި 
ފަރިވާތެރިވުމަށް ނަސޭހަްތތެރިވެ އަދި މިފަަދ 
ކަންތައްތައް ތަކުރާރުވެ ނުދިނުމަށް ނަސޭހަތްތެިރ 

 ވެވުނެވެ.

- 

05)MMDC/2016/-CASE( 
 އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ

ވަނަ  2012މި މައްސަލަ އެއް ބެލުނެވެ.  
ކައުންސިލްއަށް އަހަރު މެޑިކަލް 

ތަފާުތ ސަބަބުތަކާިއ ހުށައަޅާފައިވީނަމަވެސް 
ހުރެ އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންެދވި މިހާތަނަްށ 

އަދި މި ބަލައި ނިންމާފަިއ ނުވާތީެވ 
ކައުންސިލް އުފެދުމުން މި މައްސަލަ 
ބަލާދިނުމަށް އެފަރާުތން އަލުން އެދިފައިވާތީވެ 

މަްށ ވީހާ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ބަލާ ނިންމު
 ގައި ނިއްމުނެވެ. 2016ފެބްރުއަރީ  9

 ،ގައި 2012އޮގަސްޓް  1މި މައްސަލައަކީ 
މާލޭގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހެދި ސިޒޭރިއަންއެއް  
ހެދުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވި ކަންތައްތަކައި މެދު 

ފަރާތުން ިހތް ހިްތހަމަނުޖެހިގެްނ  ގެބަލިމީހާ
 .މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި

 

)ތިން(  3މި މައްސަލަ ބަލަން ކަމާ ގުޅޭ ފަންނީ 
ރިޕޯޓެއް މާހިރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެްއ އެކުލަވާލާ 

ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ 
މައްސަލައަކަށް ވެފައި އަދި މި މައްސަލައާ ސީދާ 
ގުޅުންހުރި މުހިއްމު މުވައްޒަފުން ރާއްޖެ ދޫކޮްށ 

ބެލުނީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ގޮސްފައިވުމުން މައްސަލަ 
ތިބި ހާދިސާއާއި ގުޅޭ މަދު މުވައްޒަފުންނާއި ސުވާލުކޮށް 

 އަދި ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިއާއަށް ކޮށްފައެވެ. 
މި މއްސަލަ ބަލާނިމުމަްށ ފަހު ކައުންސިލަށް 
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ކަާމއި ބެހޭ ފަރާްތތަކަްށ 

 އެންގުނެވެ. 

- 

)2016/06MMDC/-CASE( 
ގައި ހެލްތް  2016ފެބްރުއަރީ  10

އުންސިލަށް ކަޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން 
ހޮސްޕިޓަލަކުން . ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ

)ތިން(  3މިކަމާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ ބަލަން 
މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާ އެ ޑޮކްޓަރ 
ހާޒިރުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ނަސޭހަތްތެރި ވެވުނެވެ. 
ނޭޝަނަލް ގައިޑްލައިން އާ ެއއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށާ 

- 
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ފަރުވާހޯދި ބަލިމީހަކު ސްޕިއުޓަމް ތިްނ 
ސާމްޕަލް އިން ޓީ.ބީ އަށް ޕޮޒިޓިވް 
ވެފައިވުމާއިއެކު ޕަލްމޮނަރީ ޓީ.ބީ އަށް 

އަކަށް ދެއްކުމަްށ ޑައިގްނޯސް ކޮށް ޕިޒިޝަން 
ބަލިމީހާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރ ރިފަރ 
ކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން މާލޭގައި ހުރި 
 ،ޕްރައިވެޓް ކުލިނިކަކަށް ދައްކާ

 އްގެ ފަރުވާހޯދުމުން ނިއުމޯނިއާސްޕެޝިލިސްޓެ
ކަމަށް ބުނެ ފަރުވާ ފަށާ، ޓީ.ބީ އަށް 

 .ފަރުވާފަށާފައިނުވާ މައްސަލަ 
 

އަދި ޓީ.ބީ އަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ ވީހާވެސް 
އެޗްގެ ޓީ.ބީ ކުލިނިކަށް ރިފަރ އަވަހަކަށް އައި.ޖީ.އެމް.

ކުރުމަށާ، ބަލިމީހުން ބެލުމުގައި ރަގަޅަށް މީހާ އެގްޒާމް 
ކުރުމަށާއި އަދި ކުރިން ހަދާފައިވާ ޓެސްޓްތަްއ 
މުރާޖާކޮށް ފަރުވާތެރިކަމާއި އެކު ބަލިމީހާ ބަާލ 

 ފަރުވާދިނުމަށް ނަސޭހައްތެރިވެވުެނވެ. 

)MMDC/2016/03-CASE( 
ގައި މާލޭގެ  2015އެޕްރީލް  02

ހޮސްޕިޓަލެއް ގައި ވިހެއުމަށް ފަހު ނިޔާވި 
އަންހެނެއްގެ މައްސަލައެއް ބެލުނެވެ. މި 

 07މައްސަލަ މޯލްޑިވް މެޑިކަލް ކައުންސިލަށް 
ގައި ހުށައެޅުނެވެ. ނަމަވެސް  2015އެޕްރީލް 

ގައި ނިމިފައިނުވާތީވެ  2015މި މައްސަލަ 
ގައި މި މައްސަލަ މި ކައުންސިލުން  2016

 ލާނިމުނު.ބަ

ކައުންސިލްގެ ތިން މެމްބަރުްނ ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެްއ 
އެކުލަވާލާ، އަދި މިކަމާއި ުގޅުން ހުރި ދާއިރާއިން 

ރިޕޯޓެއް  ،އެކްސްޕާރޓް އޮޕީނިއަން ހޯދާ
އަދި މި މައަސަލައާއި ގުޅުންހުރި ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. 

ހުރިހައި މުއައްޒަފުންނާއި ސުވާލުކޮށް މައުލޫމާތު 
ތަްއ  ދި ކަމައި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންއޮޅުންފިލުވައި އަ

ބަލައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބަލައި އަދި 
އިތުރަށް ރަގަޅުކުރަން ޖެހޭކަންަތއްތައް ފާހަގަކޮށް ކަމައި 

 ގުޅުންހުރި ފަރާތައް އެންގުނެވެ.  

- 

)MMDC/2016/02-CASE(   
ރިސޯޓަކަށް ޗުއްޓީ ހޭދަ ކޮށްލުމަށް ރާއްޖޭެގ 

އައިސް އުޅުނު އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް 
ކުއްލިގޮތަކަށް ބަލިވުމާއި ުގޅިގެން އެ 

 2016ޖުލައި  24ރިސޯޓްގެ ކްލިނިކުން 
ގައި ފަރުވާހޯދަމުން ދަނިކޮށް، ހާލު އިތުރަށް 
ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އެ އަތޮޅު ހެލްތް 
ސެންޓަރ އަށް ގެންދެވުނު އިުރ ނިޔާވެފައިވާ 

 ންސިލަށް ހުށަހެޅުނު.މައްސަލަ ކައު

ކައުންސިލްގެ ތިން މެމްބަރުންެގ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާ، 
މި ޑޮކްޓަރ ކައުންސިލަށް ހާޒިރުކޮށް، މައްސަލަ ބަލާ 
ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. އަދި މި ކުލިނިކުގައި  
ރަގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައް ތަކެއްވާތީވެ ހެލްތް 

 އެންގުނުވެ.  މިނިސްޓްރީގެ ކޮލިޓީ އެޝިއުރޭންސަށް
ހަމަ އެއާ އެކު މި ޑޮކްޓަރަށް ވެސް ތިން ކަމެއް 

 ލާޒިމުކުރެވުނެވެ:
. ސީނިއަރ ޑޮކްޓަރެއްގެ ދަށުގައި މަސައްކަތް 1

)ިތން( މަހުގެ ކޮންޑިޝަނަްލ  3އަދި ، ކުރުމަށާ
 ލައިސެންސް ދިނުމަށް

. ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ރަގަޅުކުރުމަށް އަންގާ، ބޭސް 2
މަނާ އެއްވެސް ބޭހެއް ބޭސް  ސިޓީ އާ ނުލާ ދޫކުރުން

 ސިޓީއެއް ނެތި ނުދިނުމަށް އެންުގނެވެ. 
. ބަލިމީހާ އާ ބެހޭ މުއާމަލާުތތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު 3

 ރަގަޅަށް ކުރުމަށާ އަދި ޑޮކިއުމެންޓްކުރުމަށް އެންގުނެވެ.

- 

MMDC/2016/07)-CASE(  
 ަވނަ ދުވަހު 2016އޮގަސްޓް  20

ގައި  2016ސެޕްޓެންބަރ  6މި މައްސަލަ 
ލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ކައުންސި

މި ރިޕޯޓް ކައުންސިލަްށ 
ހުށަހެޅުމުން އަދި އިތުރަްށ 
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އަންހެނެއްެގ ސިޒޭރިއަން  ،ހޮސްޕިޓަލެއްގައި
ހެދުމަށްފަހު ވިހޭ ދަރިފުޅު ނިޔާވުމާއި 
ގުޅިގެން އަދި ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވި 

 1ކަންތައްތަކާއި މެދު ހިތްހަމަުނޖެހިގެން 
ގައި މި ކައުންސިލަށް  2016ސެޕްޓެންބަރ 

  .ހުށައަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ގައިނިކޮލޮޖިސްޓް އަދި ޕީޑިއެޓްރިޝަނެއް ހިމެނޭގޮތަްށ 
ކޮމިޓީއެއް ހަދާ ރިވިއުކޮށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ. 
އަދި މިކަމާއި ގުޅުންހުރި ުހރިހާ މުއައްޒަފުންނާއި 
ސުވާލުކޮށް މައުލޫމާތު އޮޅުންފިުލވާ އަދި ކަމާގުޅުންހުރި 
ލިޔުންތައް ބަލާ ފާހަގަ ކުރެުވނު ކަންތައްތައް ކަމާ 

 ގުޅުންހުރި ފަރާތައް އެންގުނެވެ. 

ބަލާ މުރާޖާކުރަން ބޭނުންާވ 
ކަންތައް ފާހަަގ 
ކުރެވިފައިވާތީވެ މި މައްސަލަ 

 ވަނީ އަދި ނުނިމިއެވެ.

MMDC/2016/08)-CASE( 
ދ. ވަނަ ދުވަހު  2016އޮގަސްޓް  22

އަންހެނަކު ވިހޭ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 
ކައުންސިލަށް  ދަރިފުޅު ނިޔާވި މައްސަލަ   

ހުށައެޅުމުން މި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީގެ 
ކޮލިޓީ އެޝުރެންސް ޑިވިޝަަނއި ގުޅިގެން 
މައްސަލަ ބެލުމަށް ނިއްމުނެވެ. ނަމަވެސް 

ހަމަނުވާތީވެ ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ުފރި
ހޮސްޕިޓަލަށާ އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތައް 
ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުންވެސް މި ލިޔެކިޔުންތައް 

 ވަނީ ލިބުން ލަސްވެފައެވެ. 

ލިޔެކިޔުންތައް ލިބުމަށްފަހު ިމ  -
މައްސަލަ މިހާރު ދަނީ ކޮލިޓީ 
އެޝުރެންސް ޑިވިޝަނައި 
ގުޅިގެން ބަލާ ރިވިުއ 

 ކުރަމުންނެވެ. 

MDC/2016/09)M-CASE( 
ހޮސޕިޓަލެއްގައި އަންހެނަކު އޮޕްރޭޝަން  

ކުރަން ހޭނެއްތުމަށްަފހު ހޭނާާރ ކޮމާ އަކަށް 
ގޮސް ނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން ހުށަހެޅުނު 

 .މައްސަލަ

ކައުންސިލްގެ ތިން މެމްބަރުްނ ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެްއ 
އަދި މިކޮމިޓީްނ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ އެކުލަވާލާ، 

މުއައްޒަފުންނާއި ސުވާލުކޮށް މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާ 
ހެދިއެވެ. އަދި ހޭނެްއތި ޑޮކްޓަރ ގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން 

 ވަނީ ވަގުތީ ގޮތަކަށް ހިފެހެްއޓިަފއެވެ. 

މި މައްސަލަ 
ނިމިފައިވީނަމަވެސް ފައިނަްލ 
ރިޕޯޓް ވަނީ ތައްޔާރު 

 ނުކުރެވިއެވެ.  

MMDC/2016/10)-ASEC( 
ގައި އަމިއްލަ  2016ފެބްރުއަރީ 22

 .ފަރާތަކުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ 
ވަނަ ދުވަހު  2016ފެބްރުއަރީ  18 

ނޑު އަންހެނެއްގެ ަބނޑުގައި އޮތް  މާބަ
ދަރިފުޅު މަރުވުމާއި ގުޅިގެން އަދި ލިބުުނ 
ފަރުވާ އާ ދޭތެރޭ ހިްތހަމަނުޖެހިގެްނ 

 ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ.
 

)ހަތަރު(  4މިކަމާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ ބަލަން 
މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާ މިނިސްޓްރީ ގެ 
ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ޑިވިޝަނާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ 

މިކަމާއި ގުޅޭ ެއކްސްޕާރޓް އޮޕީނިއަން ބެލުނެވެ. އަދި 
ހޯދާ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. އަދި މި މައްސަލަ 

ފާހަގަކޮށް މި  ތެރޭގައި ގިނަ ކަްނަތއްތަކެއްބެލުމުގެ 
ކަންތައްތައް ކަމާއި ގުޅުންހުިރ ފަރާތައް އެންގުމަްށ 

 ނިއްމުނެވެ. 

- 
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 ވަނަ އަހަރުގެ ލައިސެންސިންގ އިމްތިހާން  2016. 5
ޕްރޮވިޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ލިބިފައިވާ ފަރާްތތަކަށް މޯލްިޑވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިީޓ އާ ގުޅިގެން ކޮންމެ މަހަކު 

 ލައިސެންސިންގ އިމްތިހާން ދިުނމަށް ނިންމުނެވެ. 
އެގްޒާމް ހަދަން  ތާރީޙް

ރެޖިސްޓްރީ ކުރި 
 އަދަދު

އެގްޒާމް ހެދި 
 އަދަދު

 ފާސްނުވާ އަދަދު ފާސްވި އަދަދު

10.04.2016 26 21 12 09 
30.06.2016 29 24 13 11 
10.08.2016 26 24 10 12 
 35 22 57 69 22.09.2016އަދި  21.09.2016
12.10.2016 69 57 18 39 
 60 14 74 80 24.11.2016އަދި  23.11.2016
 

 
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ނުވަތަ އޮނިގަނޑަށް އައިބަދަލު . 6
 

 މިހާރު އެކުލެވިގެންވާގޮތް ކައުންސިލް  .1
 ހައިސިއްޔަތު  ނަން      #
 މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރ ޢަފީފު )ރައީސް(    هللا ޑރ. ޢަބްދު 1
 ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރ ޑރ. އަޙްމަދު ސަލީމް )ނައިބު ރައީސް(     2
 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޢައްޔަން ކުރައްވާ  ޑރ. ފާތުމަތު ނާދިޔާ       3
 މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރ ޑރ. ޢަލީ ޝަފީޤް         4
 މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރ ޑރ. މޫސާ މުރާދު          5
 ޤާނޫނީ ވަކީލް  އަލްއުސްތާޛް މޫސާ ޢާލިމް    6
މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރ އެއްކަމުގައި ނުވާ  ޙަލީމަތު ޛުލްފަރީ           7

 މެމްބަރ
 

 
 ރެޖިސްޓްރާރެއް އައްޔަންކުރުން .  ކައުންސިލްއަށް 2

 ފާތިމަތް ސާލިހާ : ފުރިހަމަ ނަން
 A034774: ކާޑު ނަންބަރ.ޑީ.އައި

 ކައުންސިލްގެ ރަޖިސްޓްރާރ: ކައުންސިލަށް ޢައްޔަންކުރައްވާ ހައިސިއްޔަތު
 މި ތާރީޙުން ފެށިގެން ވަނީ މި ކައުންސިުލގެ ރެޖިސްޓްރާރ އަކަށް އައްޔަން ކުރެވިފައެވެ.  2016އޮގަސްޓް  02
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 . ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުން 3
 ޑޮކްޓަރ ނުޞައިބާ ފާރޫޤް ހަސަން: ފުރިހަމަ ނަން

 މާލެ. ފިޔަރެސް، ކ. ހ: ދާއިމީ އެޑްރެސް
 މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާ : ކުރެއްވި އޮފީސްތަމްސީލު 

ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ : ކައުންސިލަށް ޢައްޔަންކުރައްވާ ހައިސިއްޔަތު
 މެންބަރެއް 

ގައި ވަނީ ކައުންސިލުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. ވަކިވެ  2016މޭ  29 ޑރ.ނުޞައިބާ ފާރޫޤް
 ޖެން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައިއެވެ. ވަޑައިގެންފައިވަނީ ރާއް

 
 . ކައުންސިލްއަށް މެމްބަރުން ހަމަނުވުން 4

ވަނަ  30ޤާނޫނުގެ . ކައުންސިލަށް މިވަގުތު ލިބިފައ ނުވަނީ ޞއްޙީ ޙިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ 1
( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިްނ ތަމްރީނުކުރާ 5މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 5މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރާތާ މަދުވެގެން 
ލް ނުވަތަ ޑެންަޓލްގެ ރޮނގުން ތަމްރީނު ިލިބފައިވާ މީހަކު އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ިލބިަފއިވާ މެޑިކަ

ލިބިފައިނުވާީތ، އެމަގާމަށް މެްމބަރަކު ވަނީ އައްޔަން ނުކުެރވިއެވެ. އެއީ ޝަރުތު ފުރިަހމަވާ ބޭފުޅަުކ 
 ލިބިފައިނުވާތީވެއެވެ. 

ވަނަ  30ޤާނޫނުގެ ންގެ ޞއްޙީ ޙިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިކައުންސިލަށް މިވަގުތު ލިބިފައި ނުވަނީ . 2
ދާއިާރގައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ  އްޙީ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޞ6ިމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 މެމްބަރެކެވެ. 

 ށް އައި ބަދަލު އުންސިލްއަށް ސެކްރެޓޭރިއޭޓަ. ކަ 5

ވަީނ  ސާރވިސް މުވައްޒަފެއް( ސިވިލް) މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފާތިމަތް ަލތީފް ގެކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް
 ވުނެވެ.މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ 

 ބީޗް ހައުސް/ގއ. ވިލިގިލި: ދާއިމީ އެޑްރެސް
 A-0308210: ކާޑު ނަންބަރ.ޑީ.އައި

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު  2016. 7

 ޖަލްސާ ބޭއްވުނެވެ.   37ވަނަ އަހަރުގައި ކައުންސިލްގެ  2016

 ކައުންސިލުން ކުރި ދަތުރުތައް . 8

  ްސްޓޭޓް މެޑިކަލް ޔުނިވާރސިޓީ އާއި  ކކައުންސިލުން ބެލަރޫސްގެ ވިޓްބްސްއެންޑް ޑެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލ
އަފީްފ هللا ގައި، ޑރ.އަބްދު 2016މާރޗް  ޓަކައިށްނިަވރސިޓީ ރިކޮގްނައިޒް ކުރުމަގްރޮޑްނޯ ސްޓޭޓް މެޑިކަލް ޔު

ސާ މުރާދު ވަނީ ބެލަރޫސްއަށް ދަތުރެއް ކުރައްވާފައެވެ. މިދަތުރު ގޮސްފައިވަނީ މި ޔުނިވާރސިޓީތަކުގެ އާއި ޑރ.މޫ 
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ދައުވަތަކަށެވެ. އަދި މި ދެ ޔުނިވަރސިޓީ އަކީ ކައުންސިލްއިން ޤަބޫލުކުރާ ަތންތަންކަމުަގއި މިހާރު ވަނީ 
 ނިއްމާފައެވެ.  

  ެއާގާ ހާން ރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް ސްކޫލެއް ޤާއިމު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގ
ބެހެރިޔާ މެޑިކަލް ރަތް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހަމަ މި ދަތުރުގައި ޑރ. ފާތިމަތު ނާދިޔާ ޒިޔާ ޔުނިވަރސިޓީ އަށް

ކޮލެޖަށް ޒިޔާރަތް ކޮށް މި ކޮލެޖުން ދިވެހިންނަށް މެޑިސިން އަދި ޑެންޓިސްޓްރީ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުމާ 
 ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. 

 
 ިންޓަނޭޝަނަލް މެޑިކަލް ޔުނިވަރސިޓީ ރިކޮގޮނައިޒް އިންޑިއާގެ ބެލްގޯމްގައި ހުންނަ ޔޫ.އެސް.އެމް /ކޭ އެލް.އީ އ

އިން  2016އޮކްޓޫބަރ  2އަފީފް އާއި ޑރ.ފާތިމަތު ނާދިޔާ، هللا ޑރ.އަބްދު ކުރުމަށްޓަކާ ކައުންސިލުގެ ފަރާުތން
މިދަތުރުތު ގޮސްފައިވަނީ އެޔުނިވާރސިޓީގެ ދައުވަތަކަށެވެ. އަދި ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ. އަށް  2016އޮކްޓޫބަރ  6

 ކައުންސިލްއިން ޤަބޫލުކުރާ ތަނެއްކަމުގައި މިހާރު ވަނީ ނިއްމާފައެވެ.   މިއީ
 

 ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވޯރކްޝޮޕްތައް . 9

  ިކައުންސިލްގެ ގައި  "ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ވޯރކްޝޮޕް"ހެލްތް ޕްރޮކްޓަކްޝަން އެޖެްނސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވ

 ރެޖިސްޓްރާ ބައިވެރިވަޑައިގަތެވެ.

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ދިމާވި ދަތިތައް  2016 . 10

  ،ީނޑައެޅިފައިނުވާތ ޞިއްޙ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ރަޖިސްޓްރާރެއްގެ އުޖޫރަ ކަ
ކައުންސިލަށް އާ ހަމައަށްވެސް ވަނީ ކައުންސިލްއަްށ ރަޖިސްޓްރާރއެއް ނުލިބިފައެވެ.  2016އޮގަސްޓް 

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށްވަނީ ދަތިެވފައެވެ. ކައުންސިްލގެ މަޝްވަރާގެ ، ރަޖިސްޓްރާރެއް ލިބިފައިނުވުމާއި ގުޅިގެން
މަތިން މި ދުވަސްތަކުގައި ރެިޖސްޓްރާރުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ކައުންސިލްެގ މެމްބަރ ޑރ. 

 ފާތުމަތު ނާދިޔާއެވެ.
  ެނޑާއި، މުވައްޒަފުން މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި، ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބަޖެޓެއް ކައުންސިލްގ އިދާރީ އޮނިގަ

ލިބިފައިނެތުމާިއ، ޤާޫނނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިަލށް ލިބޭ ފައިސާ ބެލެހެއްޭޓނެ ަވކި އެކައުންޓެއް 
ިމާހރު ކައުންސިލަށް ފުސީލު ހޯުދމުގައި ދަތިތައް ދިމާވެއެވެ. ދަނީގެ ފުރިހަމަ ތަ ތުމުން ކައުންސިލްއަްށ ލިޭބ ާއމުނެ

 ލިބޭ އާމުދަނީ ޖަމާކުރަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ އެކައުންޓަށެެވ. 
  ެދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނަކީ އަތޮޅުތެރޭަގއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަށް ަކމަށްވީ ހިނދު، އ

ންވާ މަޢުލޫާމތާއި އެހީތެރިކަން ވެބްސައިޓެއްގެ ތެރެއިން ލިބޭގޮތްވުމަކީ ފަސޭހައެއްކަމަށްވީ ފަރާތްތަކަށް ބޭނު
ނަމަވެސް، ބަޖެޓެއް ެނތުމުން، ިމކަމަށް ބޭނުންވާ ެވބްސައިޓެއް ެހދުން ކައުންސިލަށް ވަނީ ކުރެވޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ. 



 15 ޓް    ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯ 2016  މޯލްޑިްވސް މެޑިކަލް ެއންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް   

 

މުން ތުމުން މި އަދާ ހަމައަށްވެސް މިކަންތައް ކުރައަދި ޑޮކްޓަރުންގެ ރެޖިސްޓާރ ބަލަހައްޓަން ޑޭޓާ ބޭސް އެއް ނެ
 ށެވެ. ގެންދަނީ މެނުއަލްކޮ

 ްޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެ ސަބަބުްނ ، ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރުމަށ
ފުރިހަމަގޮތުގައި ެމ އެންމެއް ކައުންސިލްގެ ފައިލްތަކާއި ިލޔެކިއުންތައް ތަރުތީބުން ބެެހއްޓޭނެ އިންތިޒާ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ލިބުމުގެ ަދތިަކން ލުވުްނ ބާއްވާނެ ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިނެތުމާއި، ބައްދަ
 

 ގައި ލިބުނު އާމްދަނީ  2016ކައުންސިލަށް . 11

  ްވަނަ  2016ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއިންނެވެ. ނަމަވެސ
 އަހަރު މި ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަކިން އެގޭގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން އަދި ވަނީ ނުލިބިއެވެ. 

 2016  .ެވަނަ އަހަރު ބަޖެޓެއް ލިިބފައި ނެތެވ 
 ަށް އާމްދަނީ ލިބެނީ ިތރީގައި މި ދަންނަވާ ކަންތައްތަުކންނެވެ.ކައުންސިލ 

 

 ފައިސާގެ އަދަދު  ފައިސާގެ ބާވަތް )ރެޖިސްޓްރޭޝަން(
 -/500 ޕްރީރެޖިސްޓްރޭޝަން

 -/300 ޕްރޮވިޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
 -/500 ޓެމްޕަރަރީ ބޭސިކް ރެޖިސްޓްރޭޝަން

 -/750 ޕަރމަނަންޓް ބޭސިކް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
 -/1000 ޓެމްޕަރަރީ އެޑިޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން

 -/1500 ޕަރމަނަންޓް އެޑިޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން 
 -/500 ޕްރެކްޓިސިން ލައިސެންސް 

 -/500 ގުޑް ސްޓޭންޑިންގ ސެޓިފިކެޓް
 -/3000 ލައިސެންސިންގ އިމްތިހާން 

 

--------------------- 
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 އަފީފުهللا ޑރ. އަބްދު
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް 


