
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝާން
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

   މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް

  ކައުންސިލް އެކުލަވާލެވޭގޮތް އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   

  މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި ހިމެނެނީ
 މެންބަރުނެްނ15

  މެންބަރުން 7އާންމުންގެ   މެންބަރުން 8މީޑިއާގެ 

މީހުނ8ްމީޑިއާގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ ޑިޕާޓްމަންޓުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން ކުރިމަތިލާ  
) ސާދަ( 14ހުށަހަޅާ  ޑިޕާޓްމަންޓުންމީހުންގެ ތެރެއިން، 

  މީހުން) ހަތެއް( 7މީހުންކުރެ އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ 

ގައި  2010ފެބްރުއަރީ  24އާންމު މެންބަރުން ހޯދުމަށް  •
ބެފުޅުންކަމުން  7އެންމެ ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް ކުރުމަތިލެއްވީ 

އާއި ހަމައަށް އިތުރު  2010މާޗް  15އެ އިޢުލާންގެ މުއްދަތު 
  . ކުރެވުނެވެ

  . ބޭފުޅުން ކުރިމަތި ލެއްވި 35އިތުރުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމުން  •
 4 ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ލަފާދީ ކަންތައްތަކުގައި އިލެކްޝަންގެ •

އޯގަނައިޒޭޝަން ގްރޫޕެއް  އިލެކްޝަން ގުޅިގެން އިދާރާއެއް
އެކުލަވާލާ އެ ގްރޫޕްގެ މަޝްވަރާގެ ދަށުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ 

 ،ހޮވާމި ޑިޕާޓްމަންޓުން ފަރާތް  14ފަރާތުގެ ތެރެއިން  35
ށް ފޮނުވާ އާންމު މެންބުަރންގެ ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބަ

ގައި  2010އޭޕްރީލް  8ގޮތުގައި އެބޭފުޅުންގެ ނަންތައް 
 ޑިޕާޓްމަންޓުން އިޢުލާން ކުރި

 :ބޭފުލުން ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް 14އިންތިހާބަށް ފޮނުވާނެ 

މީޑިއާގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލައްވާނެ ބޭފުޅުންގެ ނަން •
ކައުންސިލް އެކުލަވާލުމަށް ބާއްވާ ހުށައެޅުންވުން އޮންނާނީ 

 . އެވެޖަލްސާގަ

އެނަންތައް ހަުށއަޅުއްވާނީ އެޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގްނަވާ  •
  . މީޑިއާގެ އިދާރާތައް ތަމްސީލް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނެވެ

ނަންތަކަކީ މީޑިއާގެ އިދާރާތަކުން މީޑިއާގެ ތެރެއިން ހުށައަޅާ  •
އެ . ޅާއަށް ވާކަށް ނުޖެހެއެވެއެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފު
ނަންވެސް ކައުންސިލްގެ  އިދާރަގެ އެހެން ބޭފުޅެއްގެ

 .ހުށައެޅިދާނެއެވެ މެންބަރުކަމަަށް

 :ބޭފުޅުްނމީޑިއާގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލައްވާ

  2010އޭޕްރީލް  28.  މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތާހާބު ބޭއްވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ

ކުރާނެ އަކަކުގެ ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނޫސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތެރެއިން މިޖަލްސާގައި ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ތަމްސްީލ •
 . އިދާރާއަކުން 6ގައި އިޢުލާން ކުރުމުން ނަން ފޮނުްއވާފައިވަނީ އެންމެ  2010މާޗް  17ދެއްވުމަށް އެދި  ފޮނުވައި

އޭޕްރީލް  4ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އިދާރާތަކުން ނަން ފޮނުވާފައި ނުވާތީވެ ކުރިން ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު  •
 އަށް އިތުރު ކުރެވުނު 2010

 .ވެއެވެ މަށް ނަން ހުށައަޅާފައިއިދާރާއަކުން މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތު 20ންގެ އިތުރުކުރި މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އިޢުލާ •
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއްފަރާތްތަކުން މި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނޫސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓް މަޤްބޫލް އުޒުރުތައް ހުރެގެން  •

 2010އޭޕްރީލް  19ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމްަށ ނަން ހުށައެޅިފައި ނުވާތީވެ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން 
 .މުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވުނުއާއި ހަމައަށް ޖަލްސާއަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނަން ހުށައެޅު 14:00ވަނަ ދުވަހުގެ 

ލައެއް ހުރިތޯ ބޭފުޅުންގެ މައްސަ 14އޭޕްރީލް އާއި ހަމައަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނާއި ޑިޕާޓްމަންޓުން ހުށައަޅާ  19މީޑިއާގެ ތެރެއިން  •
އޮންނާނެކަން އިޢްލާން ގައި ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު  2010އޭޕްރީލް  28ލިސްޓު ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް ކޮށް  2ބަލާ އެ 
 .ކުރެވުނެވެ

 ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ މީޑިއާގެ އިދާރާތައް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތައްވާގޮތުގެ މަތިން މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލް 


