
 

 ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓް 
 

 

)އެކެއް( ގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގައި  1މި ކޮމިޓީއަކީ ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ޕޮލިސީ 

ނޑައެޅުމުގައި  ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަ

ލަފަޔާއި ތްތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެ ފަރާ 

 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. ، މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް

 

 1 ކޮމިޓީގެ ދައުރު  )ހ(

    

ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވާލާ އިޞްލާހުކުރުމުގައި ، ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި

 ކޮމިޝަނަށް ލަފާ ދިނުން.

 2 ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު  )ހ(

ތަރައްޤީކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކޮމިޝަނަށް  ސިނާއަތުބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

  ލަފާދިނުން.

   )ށ(

 ބްރޯޑްކާސްޓް ސިނާއަތަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަށް ލިޔުމުން ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން. 

 

   )ނ(

    

 3 ހަމަތައް  ސުލޫކީ  ހިފަހައްޓާނަމެވެ. ހަމަތައް ސުލޫކީ އަންނަނިވި އަދާކުރުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު  ޕެނަލްގެ

   )ހ( އިންސާފުވެރިކަން 

   )ށ( ބުރަނުވުން  ފަރާތަކަށް  ވަކި

   )ނ( ހަމަހަމަކަން 

   )ރ( އެއްކިބާވުން  ނުފޫޒުން

   )ބ( ހިފެހެއްޓުން  ސިއްރު

 މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން 
 

  )ޅ(

 

 

     



 
 

 

 

 ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 
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 ؛ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު

 

 

   )ހ(     
 ީމެމްބަރުން  17މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މި  17ޖުމްލަ  ނީއެކުލެވިގެންވަ ކޮމިޓ

 ބަހާލެވިގެންވަނީ އަންނިވި ގޮތަށެވެ؛

  މެމްބަރުން އަދަދު 

 1 ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރޕަބްލިކް  01

 2 ކޮމަރޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ )ޓީވީ( 03

 3 ކޮމަރޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ )ރޭޑިއޯ( 02

 4 މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  01

 5 ވަކި ސަރަހައްދުތަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  01

 ޓޭކް ހޯލްޑަރުން ސް
 6 މެމްބަރެއްމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ  01

 7 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  01

 8 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ  01

 9 ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  01

 10 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  01

 11 ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން  01

 12 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް 01

 13 ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއް  01

 14 ސިވިލް ސޮސައިޓީ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އެއް )އެން.ޖީ.އޯ އެއް( 01
 

    

 ؛ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރެވޭނެ އުޞޫލު

 

 

2    
     

ރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް       .ހ



 
 

، ވޯޓުލުމުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ދަޢުވަތު އަރުވާ، )ހ( ބަޔާންކުރާ މެމްބަރުންގެ އަދަދަށް

ނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނެގޭ ވޯޓަކުންނެވެ.  ކަ

 

 

ކޮމިޓީއަށް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ހޮވާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ. ކޮމިޓީއަށް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ހޮވާނީ 

 އަންނަނިވި އުޞޫލުގެ މަތިންނެވެ؛ 

     .ށ

      1 ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ އާ ގުޅުންހުރި މުޢައްސަސާތަކުން

      2 ،ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއިން ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޢައްސަސާތައް.
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    3 ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ މުއްދަތު 

     

)ށ( ބަޔާންކުރާ ، އަހަރަކުން އެއްފަހަރު 02ކޮމިޓީގައި އައްޔަންކުރެވޭ މެމްބަރުން ކޮންމެ 

 އުޞޫލޫން ވޯޓުލެވިގެން ބަދަލުވާނެއެވެ.

    

   )ށ( ބައްދަލުވުން / ޖަލްސާ  ކޮމިޓީގެ 

    1 ،އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގަޔާއި ފަހުކޮޅުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ
    2  ،އަހަރީ ޖަލްސާ

    3 ،ޝެޑިއުލް ކުރެވިގެން ބޭއްވޭ އާންމު ބައްދަލުވުންތައް
  ްޙާލަތެއް  އަންނަނިވި ބޭއްވޭނީ  ބައްދަލުވުންތައް އާންމު  ބޭއްވޭ ކުރެވިގެން  ޝެޑިއުލ 

     ؛މެދުވެރިވުމުންނެވެ

    

     .ހ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔަކަށް ކޮމިޝަނުން އެދުން.
)އަށެއް( )ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި(  08ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ 

 މެމްބަރުން ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުން.

     ށ.

     ނ. ފެނުން.ކޮމިޝަނަށް  ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް 
      

)ތިނެއް( މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  03ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވާތާ 

)ހަތެއް( މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  07ނޯޓިސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި، ގިނަވެގެން 

 ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

4    

     

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތް، މި މާއްދާގެ )ރ( އިން  3މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ 

 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

5    

     



 
 

   )ނ( ކޮމިޓީގެ އަހަރީ މަޝްވަރާ މަހާސިންތާ 

ކޮމިޓީގެ އަހަރީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށް ދަޢުވަތު އެރުވޭނީ ރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް ލިބިގެން 

އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި ބީ.އޭ.ސީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ބްރޯޑްކާސްޓް 

 ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށެވެ.

1    

     

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ، ކޮމިޓީގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ

އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ މައްސަލަތައް ޙިއްޞާކުރުމާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކާސްޓް ދާއިރާ 

 ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

2    

     

މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވޭނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރެއިން 

 ދުވަހެއްގައެވެ.

3    

     

   )ރ( ކޮމިޓީ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 

މަޝްވަރާ މަޙާސިންތާއަށްފަހު އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ކޮމިޓީއިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 

 ތައްޔާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

1    

     

މި އަހަރީ ރިޕޯޓަކީ އެ އަހަރެއްގައި ކޮމިޓީއިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ބަޔާންކުރާ 

 ޚުލާސާ ރިޕޯޓެކެވެ. 

2    

     

 03އި ހިމެނުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގަގްރޫޕް މޮޑަރޭޓަރެއް ހޮވާނީ މިކޮމިޓީގެ ރިސޯސް ކޮމިޓީގެ 

 ގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެކެވެ.ނަރުން ކޮމިޝަ

 5 ހޮވުން  މޮޑަރޭޓަރ )ހ(

 އެއްވެސް  ގެ ތެރެއިން ނަރުންކޮމިޝަ 03ކޮމިޓީގެ ރިސޯސް ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ 

 ބޭފުޅަކަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

   )ށ(

    

 )އަށެއް( )ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި( އަދަދެވެ. 08އަކީ  ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް

 )ހ(

 6 ކޯރަމް  

   
މި ކޮމިޓީގެ ލަފަޔެއް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާނަމަ ބިއުރޯ މެދުވެރިކޮށް މެމޯއަކުން ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

 7 އެޖެންޑާކުރުން  )ހ(



 
 

    

ކޮމިޝަނުން  ލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އެކުލަވާލާނީވަނަ ނުކުތާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބާއްވާ ބައްދަ 7މި ލިޔުމުގެ 

ނޑައަޅާ   ލަފާގެ މަތިން ސެކްރެޓޭރިއެޓެވެ.  )ތިނެއް( ކޮމިޝަނަރުންގެ 3ކަ

    )ށ(

    

ހުށަހެޅުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއި ހުށަހެޅުންތައް ފޮނުވާނީ ކޮމިޝަނަށެވެ. އަދި، ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއި 

 ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 8 ކޮމިޓީގެ ލަފާ 

   

ހިފެހެއްޓުމާއި މަޢުލޫމާތު ސިއްރު  )ހ( ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަކީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 ހާމަކުރުން 

9 

ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާނީ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއި 

 ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

   )ށ(

    

ނޑައަޅާ  މި ރިސޯސް ގްރޫޕްގައި  މެންބަރަކާއި  03ކޮމިޝަނަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން ކަ

 )ތިނެއް( މުވައްޒަފުން ހިމެނޭނެއެވެ. 03މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 

 10 ކޮމިޓީގެ ރިސޯސް ގްރޫޕް   )ހ(

   )ށ( މި މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއެވެ.

    

 11 ސެކްރެޓޭރިއަޓް  )ހ( މުވައްޒަފެއް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް 

ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު ސަލާމް/ޗުއްޓީގައި ހުރެއްޖެނަމަ މި ޒިންމާ އަދާ ކުރާނީ 

 ކޮމިޓީގައި އިންނަވާ ސެކަންޑް އޮފިސަރ ލެވެލް މުވައްޒަފެކެވެ.

   )ށ(

   )ނ( އާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު؛ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ޒިންމާ 

ލަފާގެ މަތިން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކޮށް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ

 ،ޙިއްޞާކުރުން

1    

    2 ،ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ނިންމާ ދުވަހާއި ގަޑި މެމްބަރުންނަށް އެންގުން
    3 ،ތައްޔާރުކުރުންބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 

    4 ،ކޮމިޓީގެ ޙާޒިރީ ބެލެހެއްޓުން
 ކޮމިޓީގެ ލިޔެކިޔުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.

 

5    
     
މި ބަސް މާނަ ކޮށްފައިވަނީ 'ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓް' ހިމެނޭ  'ބްރޯޑްކާސްޓިންގ'މިކަރުދާހުގައި 

 ގޮތަށެވެ.

 12 މާނަ ކުރުން 



 
 

 

  


