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ނޑު މަސައްކަތްތައް   ކައުންސިލްގެ މައިގަ

ނޑު ކަންކަމެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަަމކީ ކައުންިސލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތަރޭގައި   ހިމެނޭ މައިގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގޮތުގައި  ގޮތުގައި ނުވަތަ ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްގެ  ރައްގެ މެޑަިކލް ޕްރެކްޓިޝަނަ .1

ނޑައެޅުން؛ މަސައްކަތްކުރުަމށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް   ކަ

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮތުގައި ގޮތުގައި ނުވަތަ ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްގެ ރެއްގެމެޑަިކލް ޕްރެކްޓިޝަނަ .2

ނޑައެޅުން؛ ނޑުތައް ކަ   އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފާސް ޤަބޫލުކުރާނެ މިންގަ

 

 ގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭ ގޮތުގައި ގޮތުގައި ނުވަތަ ޑެންޓަލް ޕްރްެކޓިޝަނަރެއްގެ ރެއްގެމެޑަިކލް ޕްރެކްޓިޝަނ .3

 މަރުކަޒުތަކުެގ ތެރެއިން ފަންނުގެ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ ހުއްދަ އެކި ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ 

 ކުރާ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ލުޤަބޫ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުން 

ނޑައެޅުން؛   ކަ

 

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް  ެތރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ހިންގާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުގެ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކުގެ .4

ނޑައެޅުމާއި، އެ ތަންތަނުގައި ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކާއި  ޤަބޫލުކުރާ ލް ކައުންސިލުން އެންޑް ޑެންޓަ   ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ކަ

ނޑައެޅުމާއިތަމްރީނުދި އެ ތަންތަނުން ހިންގާ ކޯސްތައް  ،ނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ޝަރުޠުތައް ކަ

  އެކްރެޑިޓްކުރުން؛

 

  ރަޖިސްޓަރީ ކުރުާމއި އެމީހުންގެ ަރޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުްނ؛ޑެންޓަލް ޕްރެްކޓިޝަނަރުން  ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާއި މެޑަިކލް  .5

 

އައުކޮށްދިނުމާއި،  ލައިސަންސް ދޫުކރުމާއި، ލައިސަންސްޑެންޓަލް ޕްރެްކޓިޝަނަރުންނަށް  ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާއި މެޑަިކލް  .6

 ބާޠިލުކުރުން؛

  

 އެމީހުންގެ މަސައްކަތްުކރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭމެޑަިކލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާއި ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަުރން  .7

ނޑައެޅުން؛އުސޫލުތަކާއި، ިހފަހައްޓަންޖެހޭ  ނޑުތަކާއި ހަމަތައް ކަ   ސުލޫކީ މިންގަ

 

ނޑުތައް ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަަނރުންގެ ޕްރެްކޓިޝަނަރުންނާއި މެޑަިކލް  .8  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މިންގަ

ނޑައެޅުމާއި، އެމީހުންގެ މަަސއްކަތުގެ ފެންވަރު މަތިުކރުމަށްޓަކައި ކުަރންޖެހޭ އެކަންކަްނ  ކަންކަން ބަލައި، ދިރާާސކޮށް، ކަ

  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަމުންދިޔުން؛ ތަންފީޛުކުރުމާއި، ގަވާއިދުން އެމީހުންގެ
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ނޑައެޅިފައިޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުން ޕްރެްކޓިޝަނަރުންނާއި މެޑަިކލް  .9  ވާއެމީހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ުކރުމުގައި، ކަ

ނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރާ  އެފަރާތްތަކާމެދު ، ބަލައިމައްސަލަތައް  ކަނަްކމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާއުސޫލުތަކާއި ސުލޫކީ މިންގަ

  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން؛

 

ހަދަންޖެހޭ އިމްތިޙާންތަކަށާއި،  ރަޖިސްޓަރީ ުކރުމާއި، ލައިސަންސް ދޫކުރުާމއި، ލައިސަންސް ދޫކުރުމުެގ ކުރިން .10

ނޑައެޅުން؛ ދުމަތްތަކާޚިރުކޮށްދޭ އެނޫންވެސް ކަުއންސިލުން ފޯ   ގުޅޭގޮތުން ނަގާނެ ފީ ކަ

 

(ޞްިއޚީ ޚިދުމަުތެގ ފަންީނ  2015/13 ޤާނޫުނ ނަންބަުރ ލުކުރުމަށްޓަކައި ޙާޞިކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް  .11

  ގޮތެއްގެމަތިން ކިޮމޓީތަކާއި ބޯޑުތައް އުފެއްދުން؛ ތަޢާރުޟުނުވާނެމަސައްކަްތތެރިންެގ ޤާނޫުނ) އާ 

 

އައު  މަސައްކަތުގެ ާޤބިލުކަން އިތުރުކުރުމަްށޓަކައިޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަަނރުންގެ ޕްރްެކޓިޝަނަރުންނާއި މެޑަިކލް  .12

މެޑިކަލް  އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި އުސޫލުތައް ތަޢާރުފުކުރުމާއ އުސޫލުތައް ތަޢާރުފުކުރުމާއި، ިއޞްލާޙުކުރަންޖެޭހ ކަންކަން

ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުތަކަކީ ރުންނާ ޑެންޓަލް ޕެްރކްޓިޝަނަޕެްރކްޓިޝަނުަރންނާއި 

  ޕްރެކްިޓސްގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް އުސޫލުތަކެއްކަން ކަށަވަރުުކރުން؛ޓް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެސް

 

ދަށުން ކައުންސިލުން ހަދަންޖެޭހ  (ޞިއްޚީ ޚިދުމަުތެގ ފްަނީނ މަސްައކަތްތެރިންގެ ާޤޫނނު) ގެ  2015/13 ޤާނޫުނ ނަންބަރު  .13

  ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުން؛

 

)  2015/13 ޤާނޫުނ ަނންބަުރ  .14 ނުވަތަ އެހެންވެްސ ޤާނޫނަކުން (ޞިއްީޚ ިޚުދމަތުގެ ފަްނީނ މަސައްކަތްތެިރންެގ ޤާޫނނު

.ރމަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން  މެވެ

 

 މަސައްކަތްތައް  ގައި ކައުންސލުން ކޮށްފައިވާ ވަނަ އަހަރު  2015
  

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި ނިންމި މުހިއްމު ިނންމުންތައް: .1  ކަުއންސިލްއިން ކުރިމަިއގަ
. 2015ކައުންސިލުން   ވަަނ އަަހރުެގ ތެޭރގައި ކުިރ ުނވަަތ ިނންިމ މަަސއްކަތްތަުކގެ ތެޭރަގއި އަންނަިނވި ަކންކަން ހިެމނެެއވެ

 

 
 މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް: 

ރސިޓީތަކަށް ދިއުުމގެ ހުްއދަ ޭދ ޮގތަްށ ވަ މެޑެސިްނ ިނންަމފައިާވ ކުދްިނ ެމޑިސިން ހެދުަމްށ އެެހްނ ޔުނި-ޔުކްރޭްނއްިނ ޕްރީ  -

.  ނިންުމެނވެ

 



4  ޓްވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯ 2015                                  މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް  

 

 އެ ، ފަހުށްގ އެގްޒާްމ ެހދުމަ ފެިށެގން ަރޖިސްޓްރޭޝަން ދޫކުާރނީ ކައުންސިްލގެ ަލއިސެންިސން  ަވނަ އަހަުރން  2016  -

.   2015ޖެުނއަރީ  06ކަމަްށ އިމްތިާޙުނން ފާސްވުުމން  ަގއި ނިްނމުނެވެ

 

 ޮކިމޓީގައި ސްޓީއަރިން ަލއްވާަފިއވާ އެކުލަވާ ،މެޑިކަލް ކޮލެޖެްއ ުއފެއްުދމާއި ގުޭޅގޮުތން ޔިުނވާރިސޓީއިން އުމީޤަ  ދިެވހިރާްއޖޭގެ -

.  އަފީފްهللا އަބްދުޑރ.  ފަރާތުްނ ެއ ކައުންސިލްެގ ަރއީސްމޯލްޑިވްސް މެޑިަކލް ކައްުނސިލްެގ   ހަަމޖެއްެސވިއެވެ

 

އަުލްނ  އަށް ރާއްޖެ ިދވެހި މަްސ ދުވަުހެގ މުްއަދތަކަށްފަުހ (ަހއެްއ)  6ރާްއޭޖގިައ މަސައްކަތްޮކށްފަިއ ބޭރްަށ ިދއުަމްށ ފަުހ ދިެވހި -

ްނޖެޭހ ޮގތަްށ ންަގިއ ބަިއވެިރވާޙާއިްމތި ކަުއންސިުލންދޭ  ، ކުރުުމެގ ކުރިން  ަރޖިސްޓަރީ މެޑިކްަލ ޮއފިސަރުންެގ ިބދޭީސ އްަނނަ 

 ގަިއ ނިންުމެނވެ.  2015ާމރުިޗ  17

 

ައށް ފާހެއް  6.0ން  6.5ނޑު މިންގަ  IELTS ނޫން ަބހަކުން ކިޔަވާަފއިާވަނަމ، ޑޮކްޓަުރން އިންެގރޭސި  ބިދޭސީ -

. ގިައ  2015މާިރޗު  17އްޮނނަންޖެހޭނެ ަކމަށް   ިންނމެުނވެ

 

އިްމތިޙާންގަިއ  ކުައންިސލުންދޭ  ،ަވަނ ައހަުރެގ ޑިސެމްބަރު މަަހްށ ފަހު  2015ަހަދއެިގން އަލަށް އަްނަނ ީމހުންނަްށ މެޑިސިްނ  -

 ގަިއ  ުނދޭްނ ނިންުމެނވެ.  2015މާިރޗު  24ބައިެވރިުނވެ ރަިޖސްޓަރީކޮށް ުނދޭޮގތަށް 

 

ިއ ެއއްފެްނވަރެްއެގ އޭލެވެލްއާ މަާށއި، އެއީ، ިހމެނު  "ހާާދ ާސަނިވއްޔާ ެއންޓްރަންްސ ކްަރއިޓީރިޔާަގިއ "ޝަކައުންސިްލގެ  -

ުހށަެހޅުމުްނ ެއ ސެްޓފިކެްޓ ސެްޓފިކެޓާއެކު ެއ  މޯލްޑިވްްސ ކޮލިފިކޭޝަްނ އޮތޯރިީޓެގ ލުިޔެމއް  ސެޓްފިކެޓެއްކަމަށް 

.ަގއި  2015އެޕްރީލް  28ގަބޫލްކުރުަމށް   ނިްނމުނެވެ

ގައިވާ  1ތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝެޑިއުލް ދުމަތްތަކަށް ނަގާފޚިިމޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލްއިން ދެމުންދާ އެކިއެކި  -
. އިން 2015ނޮވެމްބަރ  1 ޠާވަލާ އެއްގޮތަށް ް  ބަދަލު ގެނައުމަށް ނިންމުނެވެ

  
 31ފައިވާ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެވިފައިވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަންތައް ގެ ނިޔަލަށް ޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓްިފކެޓް ދޫކޮއ2015ްޑިސެމްބަރ  31 -

. ( 2016ޑިސެމްބަރ    )2016ޑިސެމްބަރ  15އައި ހަމައަށް އައުކޮށްދޭގޮތައް ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ

  1ޝެޑިއުލް 

 އިސްލާހުކުރި ައަދދު  ކުރިން ނަަގމުން އަިއ ައދަދު  ފީނެޭގ ަމސައްކަތް 

 ރ500/- - ރެޖިސްޓްޭރޝަން -ޕްރީ

 ރ300/- ރ150/- ޕްރޮވިަޝނަލް ެރޖިސްޓްޭރޝަން 

 ރ500/- ރ150/- ޓެމްޕަރަރީ ބޭސިްކ ރެޖިްސޓްޭރޝަން 

 ރ750/- ރ150/- ޕަރމަނަންޓް ބޭިސކް ރެޖިސްްޓރޭަޝން 

 ރ1000/- ރ150/- ޓެމްޕަރަރީ އެޑިަޝނަލް ެރޖިސްޓްރަޭޝން 
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 ރ1500/- ރ150/- ޕަރމަނަންޓް އެިޑޝަނަްލ ރެިޖސްްޓރޭޝަން 

(  ރ750/- ރ150/- ކޮންޑިޝަނަްލ ެރޖިސްޓްޭރޝަން (ބޭސިކް

 ރ1500/- ރ150/- ކޮންޑިޝަނަްލ ެރޖިސްޓްޭރޝަން (އެިޑޝަަނލް 

 ރ500/- - ގުޑް ސްޓޭންޑިްނގް 

(  ރ750/- - ގުޑް ސްޓޭންޑިްންގ (ޕޯސްޓްކުރުާމއި އެކު

 

 މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް 

އެންްޑ ޑެންަޓލް ކަުއންިސލްެގ ގަާވއިުދތަކާިއ ަޢމަލުކުރަްނޖެޭހ އުސޫލުތައް ފާްސަވންެދން، ުނވަަތ އެހްެނ މޯލްޑިވްްސ މެޑިކަލް  -

ގަޮތކަްށ މޯލްޑިްވސް މެޑިކަލް ެއންޑް ޑެްނޓަލް ކައްުނސިލުން ަވކިކަމަކާމެުދ ޮގެތއް ަކނޑައަަޅންެދން، ކުރީގެ މޯްލޑިވްސް 

ުލތަާކއި، އެ ކަުއްނސިލުން ނިްނމާަފއިާވ ިނންުމންތަަކކީ ޯމލްޑިްވސް މެޑިކަލް މެޑިކަްލ ކައުްނސިލުގެ ަގވާިއދުަތކާއި، އުސޫ

އެންޑް ޑެްނޓަްލ ކައުންސިލްގެ ގަާވއިުދތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި، ިނންުމންތަކެްއކަމަްށ މޯލްޑިވްސް ެމޑިކަލް އެންޑް ެޑންޓަލް 

ގަިއ ިނންުމނެވެ. ެއޮގތަށް، ނިންމީ، ކުރީެގ  2015ބަރ އޮކްޓޯ  04ކައުންސިްލގެ ުފަރތަމަ ަބއްދަުލުވްނ ބޭްއވުުނ ތާރީުޚކަމަށް 

މޯލްޑިވްްސ މެޑިަކލް ކައުްނސިލުްނ ެދމްުނ ިދޔަ ެއއްވެްސ ޚދުމަތަަކށް ުނަވތަ ަމަސއްކަތަކަށް ުބރޫ އެރުިވަޔ ުނދިުނަމށާއި، 

ްނގަިއ އުޅުްއވާ ަފރާްތތަކާއި، ެއ މެޑިކަްލ އެންޑް ޑެންޓަލް ޕްރޮެފޝަްނގެ ިހްނގްުނ ކުއްލިއަކަްށ ބަަދލުކޮށްފިނަމަ، އެ ޕްރޮފެޝަ

 ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާދެްއވާ ަފރާްތތަކަްށ ިދމާެވދެާނ ދަިތތައް ކުޑަކުުރމަެށެވ.

 

) ރުިފާޔ ކުަމގަިއ  -/500 އަކީ ލައިސެންިސްންގ ައށް ަނގާެނ ީފ  - ގަިއ އޮތް  2015ނޮެވމްބަރ  03(ފަސްސަތޭކަ

  .  ބައްދަލުވުުމގަިއ ންިނމުެނވެ

 

 މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ފަރުމާކުރެވުނެވެ.މޯލްޑިވްސް  -
 

އް ކްރައިޓީރިއާ ހަމަނުވެ އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ކައުންސިލްގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށްދޭ އުސޫލެ -
 ކަންޑައެޅުއްވިއެެވ.
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 ރީއަށް އައި އުނިއިތުރުޓަޖިސްރަކަުއންސިލްެގ  .2
 

މޯލްޑިވްސް ެމޑިކަލް އްެނޑް  މޯލްޑިވްސް ެމޑިކަލް ކަުއްނިސލް  ތަފްސީލް 
 ޑެންޓަލް ކަުއްނސިލް 

 237 587 ރެްކރޫޓްމަންޓް އެޕްރޫވަލް ދެވުނު ޢަދަދު:
ރެވުނު ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކު

   ޢަދަދު:
143 78 

ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުން ރަޖިސްޓަރޭޝަން 
 އައުކުރެވުން ޢަދަދު:

155 175 

ނު ޑޮކްޓަުރން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުދިވެހި 
     ޢަދަދު:

04 04 

ޕްރޮވިަޝނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ދިވެހި 
:  ޑޮކްޓަރުންނަށް ދުޫކރެވުން ޢަދަދު

18 22 

ޕްރޮވިަޝނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބިދޭސީ 
:  ޑޮކްޓަރުންނަށް ދުޫކރެވުން ޢަދަދު

145 68 

 
ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން /ކޮށްދީފައިވާ އަދިއައުނުވަތަ އަދި/ކަުއންސިުލން ދޫކޮށްަފއިވާ  .3

 ްނސްތައް ސަހިފަހައްޓާފައިވާ އަދި/ނުވަތަ ބާތިލުކޮށްފައިވާ ލައި 
 

މެޑަިކލް ނުވަތަ ޑެންޓަލް ޕެކްޓިޝަނަރުްނ، އެ ފަރާތެއް ހިމެނޭ ދާއިރާއެްއގައި ޕްރެކްޓިްސކުރުމަށްޓަކަިއ،  -
އާއި ލައިސަންސްނެތި ޕްރެކްޓިްސ ެރވޭ ކަމަކަށްވާތކުޢާރުފުރާއްޖޭގައި އަލަށް ތަ ދިވެހި ންސް ދޫކުރުމަކީ ސަލައި

) ެގ  2015/13 ޤާނޫުނ ަނންބަުރ ކުރުމަކީ ކުށެއްަކމަށް   93(ޞިއްީޚ ޚިދުަމތުެގ ަފންީނ މަސައްކަތްތެިރންެގ ޤާނޫނު

ރޭޝަން އާއި ޓަިޖސް ރަ ހެދުމާއި، ވާއިދުގަންސް ދޫުކާރނެ ސަލައި ވަަނ މާްއދާަގިއ ަބޔާންކޮްށފަިއީވ ިހނދު،
ނިންމައި، އެ ގަވާއިދު ވާއިދުގެ ފަހު ޑްރާފްޓް ގަންސް ދިނުމުގެ ސަލައި އޭގެ ތަފާތާއި، ންސް އާއިސަލައި

. އަދި ވަނަ  2015ކައުންިސލްއަށް  ފާސްކުރުމަށްޓަަކއި،  އަހަރު ނިމުނުއިރުވަނީ ހުށަހަޅާ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ
އަދި ލައިސަންސްދޫކުރުމާުގޭޅ  ނިންމަވާފައެވެ. ވަނީ ދޫކުރުމަށްންސް ސަގެ ކުިރން ލައި 2016ފެބްރުއަރީ  13

 މަސައްކަތް އެ އަހަރުގައިވަނީ ފެށިފައެވެ.
 

 ލޫމާތު ޢުކަުއންސިލްައށް ހުށަހެޅުނު މައްސަަލތަކުގެ މަ .4
ރާއްޖެއައިސް ދިވެހި އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ކޯްސ ހެދުމަށްފަހުކައުންސިލްގެ އެންޓްރަންސް ކްރައިޓީރިއާ ހަމަނުވެ،  -

ތަކަށް ލުޔެއްދީ، އެފަރާތްތައް މޯލްޑިވްސް ފަރާ 13ީރ ނުކުރެވިފައިވާ ޓަޖިސްރަކައުންސިލްގައި މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް 
ނޑައަޅާ އެފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގުނެވެ.ރީކޮށްދޭނެ އުޓަޖިސްރަގައި ކައުންސިލް މެޑަިކލް އެންޑް ޑެންޓަލް  ސޫލެއް ކަ
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 ލޫމާތު:ޢުމައްސަލަތަކާއި، އެމައްސަލަތައް ިނންމިގޮތުގެ މަކަުއންސިުލން ނިންމި  .5
 

.އެސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ކައުންސިލްގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށްދޭ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން.  ކްރައިޓީރިއާ ހަމަނުވެ އެމް.ބީ.ބީ

ގެ ކުރިން،  2015އޮކްޓޫބަރު  4ކުރީގެ މޯލްިޑވްސް މެޑިކަލް ކައްުނސިލްއިން ަޤބޫލްުކރަމުްނއައި ޮކލެްޖ ނުވަތަ ުޔިނވަރސިޓީއަކުން  
ފަާރތްަތކުގެ ެތރެިއން، އެ ަކއުންިސލުން ަކނޑައަާޅފައިާވ ކްރައިޓީރިއާ ުނަވަތ ކިޔަަވމްުނދާ ުނވަތަ ިކަޔވާިނިމފައިާވ 

ނޑައެުޅނެެވ. އެޮގތުން، ޝަރުޠުފުިރހަަމނުާވ ފަ .ބީ.ބީ.އެސް ުފރިހަމަކުުރމުން، އެފަރާްތތަކާެމދު ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތެއް ކަ ރާތްތަުކން އެމް
ކައުންސިުލްނ މޯްލޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ރޭޝަްނއެއް ޓަ ޖިސްރަޕްޮރިވޝަނަލް  ށްިއންޓާްނޝިޕް ހުެދމއެފަދަ ފަރާްތތަަކށް 

 .  ލުން ާބއްވާ ަކއުންސޯމލްޑިވްސް މެޑިަކލް ެއންޑް ޑެންޓަލް ފަހު، ށްއިންޓާންޝިްޕ ހެދުމަ  އަދި ދޫކުރުަމށް ނިްނމުެނވެ
ނޑައަާޅ މޯލްޑިވްްސ މެޑިކަލް ެއންޑް ޑެންޓަްލ ފާސްުވމަށްަފުހ،  އިްމތިޙާނުން ންިސްނގ ސަލައި ކައުންސިްލިއން ކަ

އެފަަދ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި  ްއެގ ތިީރަގއިވާ އަްނނިަނިވ ުއޞޫލުެގ ދަުށން، ެއފަަދ ތަނެ ސުޕަވިަޝްނގަެދށުްނ ،ތަނެްއގައި
ތްކޮށް، އެަފަދ ފަރާތްތަކުެގ ފްެނވަރު ކަށަވަރުކުުރމަށްފަހު، އެަފަދ ފަރާތްތަަކށް ދާިއީމ ރަިޖސްޓަރީއިާއ އިަދ އެަފދަ މަަސްއކަފަރާތްތަކުން

ިމގޮަތށް، ިންނމުނީ ެއމް.ބީ.ބީ.އެސް ހެުދމަށްޓަކަިއ ފަރާތަކްުނ ޕްރެްކޓިސްކުރުމަްށ ޭބުނންާވަނމަ، ލައިސަންްސ ދޫކުުރމަްށ ނިްނމުެނވެ. 
ެއ ކޯްސ  ،ކައުންސިުލން ަކނޑައަޅާަފިއވާވާ އެންޓްީރ ކްރައިީޓރިއާ ަހމަުނވެ، އެ ކޯސް ިނންާމ ފަރާްތތަކުގެ ތެރިެއންެވސް

ންމުކަމަށް މި ަކއުންސިަލްށ ޤާބިލުކަން ަކށަވަުރވާ ފަރާތްަތކުގެ ޚިުދމަށް ލިބިގަތުން ުމހި ނިންުމމަްށފަހު، އެފަދަ ަފރާެތއްގެ 
.  ޤަބޫލުކުެރވިެގންެނވެ

 
 މަސް  2ހ. އޮބްސްެޓޓްިރކްސް ެއންޑް ގަިއނެކޮިލޖީ ޑިޕާޓްމަންޓްަގއި 

 މަސް  2ށ. ިއންޓަރނަލް މެޑިސިން ޑިޕާޓްަމންޓްަގއި 

 ަމސް 2ނ. ެއަމރޖެންސީ މެޑިިސން ޑިޕާްޓމަންޓްގަިއ 

 މަސް  2ރ. ޕީޑިއެޓްރިްކސް ޑިޕާޓްމަންްޓަގއި 

 ަމސް 2ސަރަޖރީ ޑިާޕޓްމަންްޓގަިއ ބ. 

 

 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ުނނިިމހުރި މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު: .6
ނޑުހުޅޫދޫ - ގައި ނިޔާވި މައްސަލައެއް ހިނގާިދޔަ ހާދިސާގެ ރައްޔިތެއް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ގއ. ކަ

 ލަށް ހުށަހެޅިފައެވެ.ކައުންސިގައި  2015އޭޕްރިލް  06 ވަނީ 
 ހިނގާދިޔަ ހާދިސާގެ ރިޕޯރޓް ތާަކއި ލިއުންތައް ލިބިފައި ނެތުމުން މިމައްސަލަ ކައުންސިލުން ނުނިމިފައި. މި      

7. . ނޑަށް އައިބަދަލު  ކަުއންސިލްެގ މެމްބަރު ކަމަށް ނުވަތަ އޮނިގަ
 

 )2015އޮކްޓޫބަރ  04 ޚް:ކުރެވުނު ތާރީޢައްޔަންޢަފީފު (هللا ޢަބްދު ޑރ.: ފުރިހަމަ ނަން 7.1
 A033599: ކާޑު ނަންބަރ.ޑީ.އައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނުަރންގެ ތެރެއިން : ކައުންސިލަށް ޢައްޔަންކުރައްވާ ހައިސިއްޔަތު

އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު  1(ޢައްޔަންކުރާ މެޑިކަލް ޕްރެކްިޓޝަނަރެއް 

ގެ ލިބިފާވައި މީހެއް އަދި ސްޕެޝަލިސްޓެއް ތަޖުރިބާ އަތޮޅު ތެރޭގައި 

 )ހައިސިއްޔަތުން



8  ޓްވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯ 2015                                  މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް  

 

 

 )2015އޮްކޓޫބަރ  04 ޚް:ުކރެވުނު ތާރީޢައްޔަންމަދު ސަލީމް (ޑރ. އަޙް: ފުރިހަމަ ނަން 7.2
  A061561: ކާޑު ނަންބަރ.ޑީ.އައި

 

ޑެންޓަލް ޕްރެކްިޓޝަނަރުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ : ކައުންސިލަށް ޢައްޔަންކުރައްވާ ހައިސިއްޔަތު

 ގެ ހައިސިއްޔަތުންޢައްޔަންކުރާ ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއް

 

 )2015އޮކްޓޫބަރ  04 ޚް:ކުރެވުނު ތާރީ ޢައްޔަންސަން (ޑރ. ނުސައިބާ ފާރޫޤް ޙަ: ފުރިހަމަ ނަން 7.3
 A001019: ކާޑު ނަންބަރ.ޑީ.އައި

 

ގެ ޞްިއޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްުކާރ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރެއް: ހައިސިއްޔަތުކައުންސިލަށް ޢައްޔަންކުރައްވާ 

 ހައިސިއްޔަތުން

 

(: ފުރިހަމަ ނަން 7.4  )2015އޮކްޓޫބަރ  04 ޚް:ކުރެވުނު ތާރީޢައްޔަންއަލްއުސްތާޛް މޫސާ ޢާލިމް
 A094284: ކާޑު ނަންބަރ.ޑީ.އައި

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން: ހައިސިއްޔަތުކައުންސިލަށް ޢައްޔަންކުރައްވާ 

 

 )2015އޮކްޓޫބަރ  04 ޚް:ކުރެވުނު ތާރީޢައްޔަންފާތުމަތު ނާދިޔާ ( ޑރ.: ފުރިހަމަ ނަން 7.5
 A047598: ކާޑު ނަންބަރ.ޑީ.އައި

 

 ހައިސިއްޔަތުންކުރާ ފަރާތެްއގެ ޢައްޔަންމިނިސްޓަރ : ކައުންސިލަށް ޢައްޔަންކުރައްވާ ަހއިސިއްޔަތު

 

 )2015ޑިސެމްބަރ  08 ޚް:ކުރެވުނު ތާރީ ޢައްޔަން(ލީ ޝަފީޤް ޢަ ޑރ.: ފުރިހަމަ ނަން 7.6
 A026131: ކާޑު ނަންބަރ.ޑީ.އައި

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ ތެރެއިން : ކައުންސިލަށް ޢައްޔަންކުރައްވާ ހައިސިއްޔަތު

 ހައިސިއްޔަތުން ގެ ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްޢައްޔަންކުރާ މެޑިކަލް 

 

 )2015ޑިސެމްބަރ  08 ްޚ:ކުރެވުނު ތާރީޢައްޔަން (މޫސާ މުރާދު  ޑރ.: ފުރިހަމަ ނަން 7.7
 A026872: ކާޑު ނަންބަރ.ޑީ.އައި
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ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ : ކައުންސިލަށް ޢައްޔަންކުރައްވާ ހައިސިއްޔަތު

 ހައިސިއްޔަތުން ގެ ޢައްޔަންކުރާ މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއް

  

 )2015ޑިސެމްބަރ  08 ޚް:ކުރެވުނު ތާރީޢައްޔަން(ލީމަތު ޛުލްފަރީ ޙަ : ފުރިހަމަ ނަން 7.8
  A000747: ކާޑު ނަންބަރ.ޑީ.އައި

 

ނުވަތަ ޑެންޓަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއް ކަމުގައިނުވާ މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއް : ކައުންސިލަށް ޢައްޔަންކުރައްވާ ހައިސިއްޔަތު

 ހައިސިއްޔަތުންގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިއެއް

 

) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ 5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 30ޤާނޫނުގެ ކައުންސިލަށް މިވަގުތު ލިބިފައިނުވަނީ 

 5ން މަސައްކަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރާތާ މަދުވެގެ 

 ލް ނުވަތަ ޑެންޓަލްގެ ރޮނގުން ތަމްރީނު ލިބިފިައވާ މީހކެވެ. އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މެޑިކަ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.  ،ވަނަދުވަހު  2015އޮކްޓޫބަރު  04އޮތީ  ބައްދަލުވުން ތަމަ ރަކައުންސިލްގެ ފު 

هللا ބްދު ޢައުންސިލްގެ ރައީސްއަކަށް ހޮވުނީ ޑރ.އެޖަލްސާގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ނައިބުރައީސް ކަނޑައެޅުނެވެ. އެގޮތުން ކަ

 މަދު ސަލީމެވެ.ޙުއަފީފުއެވެ. ނައިބު ރައީސަކަށް ހޮވުނީ ޑރ.އަ

ނޑައެޅިފައިނުވާތީ،  އަހަރު ނިމުނު އިރުވެސް ކައުންސިލްއަށް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ރަޖިސްޓްރާރެއްގެ އުޖޫރަ ކަ

މަސައްކަތް، ކައުންސިލް އުފެދުނީއްސުރެ ރުގެ ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރެޖިސްޓްރާ އެވެ.އެއް ވަނީ ނުލިބިރޖިސްޓްރާ ރަ

 މެމްަބރ ޑރ. ފާތުމަތު ނާދިޔާއެވެ. ކައުންސިލްގެ ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ވަގުތީގޮތުން 

ވަނީ  އަހަރު ނިމުނު އިރު  ށް ދޭނެ އުޖޫރައެއްވެސް ގެ މެމްބަރުނަކައުންސިލް ހަމައެއާއެކު، އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

ސިލުން ހަމަނުޖެހިފައެވެ. ކައުންސިލަށް ރަޖިސްޓްރާރެއް ނުލިބުމާ ގުޅިގެން، ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށްވަނީ ދަތިވެފައެވެ. ެއގޮތުން، ކައުން 

ނޑަކާއި، މުވައްޒަފުން އެންމެ މަދު މިނަށްވެސް ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރާނެ ދާއިމީ ފަރާތެއް ނެތުމާއި، ކައުންސިލްގެ އި ދާރީ އޮނިގަ

ލަށް ލިބޭ ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި، ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބަޖެޓެއް ލިބިފައިނެތުމާއި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސި

 އެހީތެރިކަމެއް ލިބިފައި ނެތެވެ.ފައިސާ ބަހައްޓާނެ ވަކި އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށްވެސް ކައުންސިލަށް 

ވީ ހިނދު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މި ޕްރޮފެޝަންގެ ގިނަ ފަރާތްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަށް ކަމަށް

ފަސޭހައެއްކަމަށްވީ ނަމަވެސް، ބަޖެޓެއް  އެ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން ވެބްސައިޓެއްގެ ތެރެއިން ލިބޭގޮތްވުމަކީ

 ނެތުމުން، އެފަދަ ކަމެއްވެސް ކައުންސިލަށްވަނީ ކުރެވޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

  ވެ.ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން، ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންނެ

 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ –ފާތުމަތު ސިނާނީ  .1

 އެޑިމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސާރ –މަރިޔަމް ޝިޒްނާ  .2

 އެސިސްޓަންޓް ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ އޮފިސާރ –ލިދު ޚާއަހުދާ  .3
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  ވަޒީފައި ވަކިވެފައި ގައި 2015އޮކްޓޫބަރ  06އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ /  –ސުއާދު އަހުމަދު  .4

. އަިދ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް  5މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދަނީ  ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ

 ކުރުމަށްޓަކައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރިކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

 ލައިސންސިންގ އިމްތިޙާނު: 

 ންމުނެވެ. ނި  ށްދިނުމަ ފަހަރުގެ މަތިން ލައިސެންސިންގ އެގްޒާމް 03ވަނަ އަހަރު  2015ކައުންސިލުން 

 ގައި ހަމަޖެހުނު އިމްތިޙާންގައި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ބައިވެރިނުވެއެވެ. 2015ޖެނުއަރީ  07

ވެ ނަމަވެސް އިމްތިޙާންގައި ބައިވެރިވީ ޓްރީރެޖިސރީ  ޑޮކްޓަރުން ބައިވެރިވުމަށް 09އި ގައި ހަމަޖެހުނު އިމްތިހާންގަ  2015އޮގަސްޓް  10

. 03ފާސްނުވެ، ޑޮކްޓަރުން  02ޑޮކްޓަރުންނެވެ. އޭގެތެރެއިން  05  ޑޮކްޓަރުން ފާސްވިެއވެ

ޑޮކްޓަރުން  12އިމްތިޙާންގައި  ރެޖިސްޓަރީވެޑޮކްޓަރުން ބައިވެރިވުމައް  12ގައި ހަމަޖެހުނު އިމްތިހާންގައި  2015ޑިސެމްބަރ  30

. 10ޑޮކްޓަރުން ފައިލްވެ  02ބައިވެރިވެއެވެ. ޭއގެތެރެއިން   ޑޮކްޓަރުން ފާސްވިއެވެ

 ން ބޭއްވުނު ބައްދަލްވުންތަކުގެ އަދަދު:ކައުންސިލު 

 18ދަުދ ޢަ ވުން ަބއްދަލު  ކައުންިސލްގައި ބޭއްވުނު މެޑިކަލް 

 14ަދދު ޢަުވން ބަްއދަލު ަކއުންސިްލގަިއ ބޭްއވުނު މެޑިކަލް އެންޑް ެޑންޓަލް 

 ކައުންސިލުން ކުރި ދަތުރުތައް:

މީޓިްނގް އޮފް ެއގްޒެކެޓިްވ  3rdޓެކްނިކަލް މީިޓންގް އަދި  6thމެޑިކަލް ކައުްނިސލް ނެްޓވޯރކް ޮއފް ސައުްތ އީްސޓް އޭޝިއާެގ  •

. ގައި  2015ނޮެވމްަބރ  21ން  18 ެއންޑް ެޑންޓަލް ަކއުންސިުލންމޯލްިޑވްސް މެޑިކަލް ކޮމިޓީަގއި  ައދި މިަދތުރު  ބައިެވރިިވއެވެ

.  ޑަބްލިއު.ެއޗް.އޯ އިން ފަންޑުކުރެްއިވއެވެ

 

ިފލިޕީންސްެގ ޔުިނވާރސިޓީ ެއއް ރިޮކްގނައިްޒ ކުރުމައްޓަަކއި ިފލިޕީންސް އަްއ ދަތުރެްއ ަވނީ މޯލްޑިވްސް މެޑިަކލް ކައުންސިލުްނ  •

. ކުރައްވާަފެއވެ.  ިމދަތުުރ ގޮސްފަިއވަނީ ފިލިޕްީނސް ޔުނިާވރސިޓީެގ ދަުއވަތަކަެށވެ

 

. މެލަކާ މަނިޕާލް މެޑިކަލް ކޮލެޖް ރިކޮގްަނއިޒް ކުުރމަށްޓަކައި އިންިޑޔާގެ މަނިޕާލް ައށާއި މެ  • ލޭޝިއާެގ މަލަކާއަްށ ަދުތރު ެދވުެނވެ

 މިަދތު ގޮސްަފއިަވނީ އުެޔނިާވރިސޓީގެ ދުައަވތަކަށެެވ.

 

 ގައި ލިބުނު އާމްދަނީ: 2015ކައުންސިލަށް 

 ކައުންސިލަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ލިބިފައި ނެތެވެ.
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 އެހީ:ކައުންސިލްއަށް އެކިއެކިފަރާތްތަކުން ލިބުނު ހިލޭ 

އަފީްފ ެގ ެހޔޮެއދުން ތަާކއިއެުކ ަވނީ هللا ައބްދުސީްލ ޑރ.  ެއމްބޮިސން އަލަްއ ފަުރާމ ކުރެުވނު ލޯޯގެގ ސެލްފް ސްޭޓމް އަިދ  •

 ކުެރއްިވެއވެ.ކައުންސިލަްށ ަހދިޔާ 

ރޑާރ ެއއް  • .ތްރީގެ ސޮނީ ރިކޯ ރޑު ކުރުމަށްޓަަކިއ އެމް.ޕީ . އަފީފް هللا އަބްދުޑރ. މީޓިންގަތއް ރެކޯ  ކުެރއްވިއެވެ

 

--------------------- 

 2016ފެބްރުއަރީ  10

 

 

 އަފީފުهللا ޑރ. އަބްދު

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 

 

 
 

 
 


