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ުތަޢާރަފްުުކޮމިޝަންގެު.1ު
 

ުމެސެޖްުުރައީސްގެުުކޮމިޝަންގ1.1ުުެ
 

ުގިނ1111ުަ ުކޮމިޝަނަށް ުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުމޯލްޑިވްސް ުއަހަރަކީ ުފާހަގަކުރެވޭުުވަނަ ުވަރަށް ުއެކުވެސް ގޮންޖެުހންތަކަކާއި
ު ުޕްލޭންގަިއ ުއެކްޝަން ުސްޓްރެޓެޖިކް ުކޮމިޝަނުގެ ުގިނަގުނ1111ުުައަހަރެކެވެ. ނޑައަޅާފައިވާ ުކަ ުުކރަން ުއަހަރަށް ވަނަ

ުމިވަ ުފުރިހަމައަށް ުއެންމެ ުކުރެވޭނެ ުބަޖެޓަކުން ުކުޑަ ުވަރަށް ުބޭނުންކޮށްެގން ުވަސީލަތް ުމަދު ުހާޞިލްމަސައްކަތްތައް ފައެވެ.ުކޮށްނީ
ުއެކުުކުރުމުގެބްރޯޑްކާސްޓް ުތަންފީޒުކުރުމަށް ނޑުޤާނޫނު ުއޮނިގަ ުތަންޒީމީ ުއަދިުލަވާލަންެޖހޭ ުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުދަށުން ގެ

ުޕްރެކްޓިސް،ުއަދިު ުއޮފް ުކޯޑް ުޤަވާއިދު،ުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ުދޫކުރުމުގެ ުފްރީކުއަންސީ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގުޤަވާއިދު،ުްބރޯޑްކާސްޓް
ުމީ ުއެކުލަވާލާފައިވާ ުދަށުން ުނިޒާމް،ުބްރޯޑްކާސްޓްުގ1ުަގެ ުބަލަިއުގަތުމުގެ ުހުށަހެޅުމާއި ުޕްލޭން،ުޝަކުވާ އިޑްލައިން،ުފްރީކުއަންސީ
ުކަންމިކޮުޑްވައިޒަރީއެ ުއެންމެހާ ުމި ނޑައަޅުން ުކަ ުއިވެންޓްސް ުލިސްޓަޑް ުކަނޑައެޅުން، ުުކަންޓީ ުއަހަރ1111ުުުވަނީ ވަނަ

ުންުފަށާފައެވެ.ތަންފީޒުކުރަ

ުކޮމިޝަުނގ1111ުުެ ުރައީސްކަމުންނާ ުކޮމިޝަނުގެ ުއެއީ ުއަހަރެކެވެ. ުއައި ުބަދަލުތަކެއް ުރިޔާސަތަށް ުކޮމިަޝންގެ ުއަހަރަކީ ވަނަ
ުއަ ުދެއްވުމުންނެވެ. ުއިސްތިއުފާ ުނަސީރު ުބަދުރު ުރައީސް ުފުރަތަމަ ުކޮމިޝަންގެ ުކަމުން ުނޮވެމްބަރުުމެންބަރު ުގެ ުއަހަރު ުމި ދި

ުކޮ ުމެދުތެރޭގައި ުއައްޔަނުކުރުމަށް ުރައީސަކު ުމިޝަނަށް ުކަމުގެުވަނީ ުރައީސް ުނައިބު ުކުރީގެ ުކޮމިޝަނުެގ ުބާއްވާފައެވެ. އިންިތޚާބެއް
ުރައީސްކަމުގައިު ުނައިބު ުޮކމިޝަނުގެ ުއިންތިޚާބުވެފައެވެ. ުރަީއސްކަމަށް ުކޮމިޝަނުގެ ުމިވަނީ ުމިހާރު ނޑު ުއަޅުގަ ުހުރި މަޤާމުގައި

އިންތިޚާބުވިއެވެ.ުއަދިުކޮމިޝަނަށްުހުސްވެފައިވާުހަތްުވަނަުމަޤަގާމަށްުމެންބަރަކުުއައްޔަުނުުސުޖާޢުهللاުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުުއަބްދު
ުކުރާނީުރައްޔިތުންގެުމަޖުލީހުންކަމުންުމިކަންުއަވަސްުކޮށްދިނުމަްށުއެދިުކޮމިޝަނުންުމަޖިލީހަށްުަވނީުސިޓީއެއްުފޮނުވާފައެވެ.ު

ުރާއްޖޭގަުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ުގޮތުން ުލައިސަންސެއްެގުުއިޤަވާއިދުގައިވާ ުދޫކުރާ ުކޮިމޝަނުން ުފަރާތްތަކަކީ ުހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ
ު ުޓީވީގެ ުކޭބަލް ުރާއްޖޭގައި ުމިފަދައިން ުހަމަ ުވާންޖެހެއެވެ.ުުއަދި ުކަމުގައި ުފަރާތްަތކެއް ުބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އެންމެާހުުދުމަތްދޭޚިދަށުން

ދުމަްތޭދުޚިދުމަތްދޭުފަރާތަަކށްުވާންޖެހެއެވެ.ުއަދިުމިުޚިސްޓްކުރުމުގެުޤަވާއިދުގެުދަށުންުލައިސަންސްުލިބިގެންުފަރާތްތަކަކީުރީބްރޯޑްކާ
ފައިވާުޤަވާއިދުގެުދަށަށްުގެނެސްުލައިސަންސްުވަނީުދޫކޮށްފައެވެ.ުމިގޮތުންުމުކޮށްއާންވަނަުއަހަރ1111ުުުކޮމިޝަނުންުުއްފަރާތްތަ
11ުުުއަހަރުުވަނ1111ުަ ުހިމެނެނީ ުތެރޭގައި ުދޫކޮށްފައެވެ.ުމީގެ ުލައިސަންސް ުކުރުމުގެ ުބްރޯޑްކާސްޓް ުވަނީ ޓީވ11ުުީޗެނަލްއަކަށް
ު 11ުުއަދި ުގެ ުޓީވީ ުކޭބަލް ުޗެނަލްއެވެ.ުައދި ުޚިރޭޑިއޯ ުވަނީ ުަލއިސަންސް ުިދުނމަށް،ުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފަރާތަކަށ11ުުްދުމަތް

ުކޮމިޝަނުންުދޫކޮށްފައެވެ.ު

ު
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ރވިސްުއާއިުއެކުުކޮމިޝަނުންުސޮއިކުރިއެވެ.ުއެއީ،ުމޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަުވަނަުއަހަރުުމުޙިއްމުުދެުއެމް.އޯ.ޔޫުއެއްގައ1111ުުި
ުއެކެވެ.ު ުއެމް.އޯ.ޔޫ ުކުރި ުސޮއި ުއެކު ުކޭމްއާއި ުމޯލްޑިވްސް ުއޮްފ ުއޮތޯރިޓީ ުކޮމިއުނިކޭޝަންސް ުއަކާއި ުއެމް.އޯ.ޔޫ ސޮއިކުރި

ުޖިނާ ުގުޅޭ ުމީޑިއާއާ ުޕޮލިސްުބްރޯޑްކާސްޓް ުމޯލްޑިވްސް ުފަރާތްތައް ުއެ ުމައްސަލަތަކުގައި ުއެހެނިހެން ުފިޔަވައި ުމައްސަލަތައް އީ
ުބްރޯޮޮ ުމޯލްޑިވްސް ުމައްސަލައެއް ުއެ ުބަދަލުގައި ުހާޒިރުކުރުމުގެ ުފުރަތަމަ ުއަށް ުެދުސަރވިސް ުހިއްސާކޮށް ުކޮމިޝަނާ ޑްކާސްޓިންގ

ުމަސައް ުހައްލުކުރުމަށް ުމައްސަލަތައް ުއެފަދަ ުގުޅިގެން ުއެއްގައިުފަރާތް ުއަންޑަސްޓޭންޑިންގ ުޮއފް ުމެމޮރެންޑަމް ުބެހޭ ކަތްކުރުމާ
ުގައިުސޮއިކޮށްފައެވެ.1111ުމާޗ11ުުްސަރވިސްއާއިުމޯލްޑިވްސްުބްރޯޑްކާސްޓިންގުކޮމިޝަނުންުވަނީުުސްލިމޯލްޑިވްސްުޕޮ

ކޮމިޝަނާއިުކޮމިއުނިކޭޝަންުއޮތޯރިޓީުުބްރޯޑްކާސްޓިންގމީގެުއިތުރުންުބްރޯޑްކާސްޓްުފްރީކުއަންސީުދޫކުރުމާުބެހޭގޮތުންުމޯލްޑިވްސްު
ު.ގައިުސޮއިުކުރެވުނެވ1111ުުެޖުލައ11ުުިއެމް.އޯ.ޔޫުއެއްގައިުުއޮފްުމޯލްޑިވްސްުއާއިުދެމެދު

ުބަލައިގަތުމުގެު ުޝަކުވާ ުހުށެހެޅުމަށާއި ުޝަކުވާ ުގޮތުން ުގުޅޭ ުމައްސަލަތަކާއި ުހުރި ުގުޅުން ުއާއި ުބްރޯޑްކާސްޓްދާއިރާ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ
ުދަށުންު ު 2012ނިޒާމުގެ ުޖުމްލަ ުއަހަރު ުުހށަހެޅިފަެއވ61ުެވަނަ ުކޮމިޝަނަށް ުވަނީ ުއެއް ު .ޝަކުވާ ތެރެއިްނުުގެޝަކުވ61ުާމި

ު.ޝަކުވާުމިހާރުުދަނީުބަލަމުންނެވ11ުުެމައްސަލައެއްުބަލައިނިންމާފައެވެ.ުއަދިުާބކ11ުުީކޮމިޝަނުންުވަނީު

ު ުދާއިރާ ުބްރޯޑްކާސްޓް ުޚިދުމަތްުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ުޓެރެސްޓީރިއަލް ުބޭނުންކުރާ ުރާއްޖޭގައި ުގޮތުން ތަރައްގީކުރުމުގެ
ވަނ1111ުުައެނެލޮގްއިންުޑިޖިޓަލްުޓެްކނޯލޮީޖއަށްުހިޖުރަކުރުމަށްޓަކައިުމިކަންުކުރާނޭުގޮތުގެމަގުުޗާޓެއްުއެކުލަާވލުމުގެުމަސައްކަތްު

ުބޭނު ުމީގެ ުވަނީފަށައިފައެވެ. ުތެރޭގައި ުޓެކްނޯލޮޖީއެއްުއަހަރު ުވަކި ުހިޖުރަކުރާނޭ ުބައިވެރިވުމާއެކު ުބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ުހުރިހާ މަކީ،
ުކަމަށްު ުމި ނޑައެޅުމާއި ުކަ ުާތރީޚެއް ުހުއްޓާާލނޭ ުބޭުނންކުރުން ުބްރޯޑްކާސްިޓން ުއެނެލޮގް ުއަދި ނޑައެޅުމާއި ުކަ ުފެންވަރެއްގައި ޤައުމީ

ނޑަ ު.އެޅުމެވެުވާސިލްވުމަށްުކަޑައްތުކުރަންުޖެހޭުމަރުހަލާތައްުކަ

ުކުރުމުގެު ުއެހީތެރިކަމާއިއެކު ުގެ ުޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ުދިރާސާއެއް ުބެޭހ ުތަޢާރަފްކުރުމާ ުބްރޯޑްާކސްޓިންގ ުކޮމިއުނިޓީ ރާއްޖޭގައި
ު ުވަނީ ުކޮމިޝަނުން ުމ1111ުުިމަސައްކަތްވެސް ުރާއްޖޭގައި ުހެދުމުގެބޭނުމަކީ، ުދިރާސާއެއް ުމި ުފަށާފައެވެ. ުތެރޭަގއި ުއަހަރު ވަނަ

ުތަޢާރަފް ުގޮތްތައްޚިދުމަތް ުމިންވަރާއި ުއެކުލަވާލުމަްށުުކުރެވިދާނޭ ުޤަވާއިދުތައް ުބެހޭ ުޚިދުމަތާ ުމި ުއަލީގައި ުމިކަންކަމުގެ ދެނެގަތުމާއި
ުމަގުފަހިކުރުމެވެ.

ު ުކޮމިޝަނުން ުކުރުމަށް ުތަރައްޤީ ުދާއިރާ ުބްރޯޑްކާސްޓް ުހިންގާފައެވެ.1111ުުރާއްޖޭގެ ުވަނީ ުޕްރޮގްރާމެއް ުތަމްރީން ުދެ ުއަހަރު ވަނަ
ކޮންވާރޖެންސް"ުވާރކްޝޮޕަކީުއޭޝިޔާުޕެސިފިކްުުލީގަލްުއެވެއަރނަސްުއޮފްުޖާރނަލިސްޓްުއިންުއެްނުއީރާުއޮފްުމީޑިއާ"ުމިގޮތުން

ުއޮފްު ުޑިވެލޮޕްމަންޓް ުފޯ ުޕްރޮގްރާމް ުއިންޓަރނޭޝަނަލް ު)އޭ.އައި.ބީ.ޑީ(ުއާއި ުފޮރުބްރޯޑްކާސްޓިންގުޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންސްޓިޓިއުޓް
ު)އައި.ޕީ.ޑީ. ުއޯގަނައިޒޭޝަންުކޮމިއުނިކޭޝަން ުކަލްޗަރަލް ުއެންޑް ުސައިންޓިފިކް ުއެޑިއުކޭޝަނަލް ުނޭޝަންސް ުއާއިޔުނައިޓެޑް ސީ(

ުމަހުގެު ުސެޕްޓެމްބަރު ުައމާޒުކޮށްގެން ުނޫސްވެރިންނަށް ުޤައުމުތަކުގެ ުސަރަޙައްދުގެ ުމި ުގުޅިގެން ުކޮމިޝަާނއި ުމި ުއާއި )ޔުނެސްކޯ(
ު.ނިޔަލަށްުކުރިއަށްގެންދިޔަުވާރކްޝޮޕެކެވެ

ު
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ުއި ުބައިނަލްއަގުވާމީުމީގެ ުކަންކަން ުފަދަ ުމުޒާހަރާ ުއަދި ުޙާދިޞާތައް ުހިތާމަވެރި ުކާރިޘާތަކާއި ުޤުދުރަތީ ުދިމާވާ ުޤައުމަށް ތުރުން
ުދިވެހިރާއްޖޭގެު ުކޮމިޝަނާއި ުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުމޯލްޑިވްސް ުވާރކްޝޮޕެއް ުދަސްކޮށްދޭ ުކުރުމަށް ުކަަވރު ުފެތޭގޮތަށް ނޑުތަކަށް މިންގަ

ފަރާތުންުބައިވެރިވިުމ11ުުިވަނީުހިންގައިފައެވެ.ުރާއްޖޭގެުމީޑިއާުއާއިުކަމާުބެހޭުދާއިރާތަކުންުޖުމްލަުރެޑްުކްރެސެންޓްުގުޅިގެންު
އިުއިންޓަނޭޝަަނލްުފެޑެރޭޝަންުއޮފްުއާނަލްުކޮިމޓީުއޮފްުދަުރެޑްުކްރޮސްުވާރކްޝޮޕްގައިުތަމްރީންުދެއްވާފައިުވަނީުއިންޓަރނޭޝަ

ުމާހިރުންނެވެ.ރެޑްުކްރޮސްުއެންޑްުރެޑްކްރެސެންޓްގެު

ުއިތުރުކުރުމުގެ ުހޭލުންތެރިކަން ނޑަށް ުމިންގަ ުސުލޫކީ ުުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ުމޯލްޑިވްސ1111ުުްހަވީރެއް ޑިސެމްބަރގައި
ުގުޅިގެން ުޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ުކޮމިޝަނާއި ުނަސަންދުރަުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުވެއެވެ. ުހަްފލާގައިުުބާއްވައިފައި ުމި ުއޮްތ ުހޮޓެލްގައި ުޕެލަސް

ުބައެ ުފަރާތްތަކުންުސަރުކާރުގެ ުއެހެން ުކަމާގުޅޭ ުއަދި ުއެން.ޖީ.އޯތަކާއި ުމުއައްސަސާތަކާއި ުމިނިވަން ުއޮފީސްތަކާއި އް
ު.ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ

ުތެރޭގައ1111ުުި ުހަލަބޮލިކަމުގެ ުސިޔާސީ ުދިމާވެފައިވާ ުޤައުމަށް ުއަހަރަށްެވފައި ުއޮންނަ ުއިންތިހާބު ުރިޔާސީ ުއަހަރަކީ ވަނަ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންުހަރަކާތްތެރިވާނެުއަހަރެއްުކަމުގައިވާއިރުކޮމިޝަނުގެުތަސައްވަރަކީުޒިންމާދާރުުބްރޯޑްކާސްޓަރުންު ވާދަވެރިކަމާއެކުު
ގާނޫނާިއުޤަވާއިދުތައްުަތންފީޒުކުރުމަށާިއުުތަކެއްުބިނާކުރުމެވެ.ުމިޮގތުންުޮކމިޝަނުންުބޮޑަށްުމަސައްކަތްކުރާނީުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ާވުމީހުްނިބނާކުރުމަށްުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމްަތއްުރާވައިުހިންގުމަށާއިުބްރޯޑްާކސްޓްދާއިރާުތަރައްގީުކުރުމަށެވެ.ުމިުމިުދާއިރާއަށްުބޭނުން
ު ުބޮޑު ުއެންމެ ުކުރިމަތިވެފައިވާ ުކޮމިޝަނަށް ުމި ުގޮތުގައިކުރުމަށް ުފުރިހަމަ ުއެންމެ ުންގޮކަންކަން ުއަހަރެކ1111ުުޭޖެހުމަކީ ވަނަ

ުނުލިބުމެވެ.ުންުހިންގުމަށްުޭބނުންވާުބަެޖޓްއެއްފަދައިންުކޮމިޝަނަށްުކަންކަު

ު 1111ުުނަމަވެސް ުފަދައިން ުއެއް ުއަހަރެކޭ ުބްރޯޑްކާސްޓްވަނަ ުރާއްޖޭގެ ުކުރަންހުރިުުކޮމިޝަނުން ުކުރިއަރުވަން ުތަރައްގީކޮށް ދާއިރާ
ު ުކަން ުގެންދާނެ ުކުރިއަށް ުގުޅިގެން ުމުއައްސަސާތަކާއި ުއެކި ުމަސައްކަތްތައް ުކަމެއްކަމުގަިއުއެންމެހާ ުއުނދަގޫ ަކށަވަރުކޮށްދެމެވެ.

ުޅަ ުއަކީ ުއިންޑަސްޓްރީ ުބްރޯޑްކަސްޓް ުރާއްޖޭގެ ުއަދި ުތަކެއްހުރިުުވީނަމަވެސް ުގޮންޖެހުން ުގިނަގުނަ ުވެފައި އިންޑަސްޓްރީއަކަށް
ު ުވީނަމަވެސް، ުއެއްކަމުގައި ުބްރޯޑްކާސްޓ1111ުްއިންޑަސްޓްރީ ުއަހަރިކީވެސް ުބެސްުވަނަ ުއެންމެހައި ުޕޮރެކްޓިސްތަކަށްުދާއިރާގެ ޓް

ުނަމޫނާު ުވެސް ުފެންވަރުގައި ުދުނިޔޭގެ ުއަދި ުސަރަހައްދީ ުތަޖުރިބާިލބިަފއިވާ، ުތަމްރީނާއި ުދާއިރާގައި ުމި ުއަދި އިހްރިތާމްކުރާ
ުބްރޯޑްކާސްޓްުއިންޑަސްޓްރީއެއްުގާއިމްކުރެވިފައިވާުގައުމަކަށްުހެދުމަކީުކޮމިޝަންގެުމަގްސަދެވެ.ު
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ުދެއްވުންުުއިސްތިޢުފާުުރައީސްުުފުރަތަމަުުކޮމިޝަންގ1.1ުުެ
 

ު ުބަދުރުއް ުރައީސް ުފުރަތަމަ ުކޮމިޝަނުގެ ުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުކޮމިޝަނުގެުޞީނަމޯލްޑިވްސް ުރައީސްކަމުންނާއި ުކޮމިޝަނުގެ ުވަނީ ރު
ުފާުދެއްވާފައެވެ.ޢުއިސްތިވަނަުދުވަހ1111ުުުޖުލައ19ުުިމެންބަރުކަމުންު

ގައެވެ.ުބްރޯޑްކާސްޓިންގުކޮމިޝަނުެގ1111ުުއޭޕްރިލ11ުުްުުކރެއްވީއްޔަންޢަރާއްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުކޮމިޝަނަށްުމެްނބަރުންު
ު ުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ުމެދުގައި ުބަދުރުއްނަޞީުރުޤާމެންބަރުންގެ ުރައީސަކަށް ުކޮމިޝަނުގެ ުލުމަށްފަހު ުވޯޓް ުމަތިން ުގޮތުގެ ނޫނުގައިވާ

ުހޮވިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ު

ރަށްުވުރެުއަހ11ުަމިދާއިރާއިންުުގިރާކުރައްވާުއަދިކެއްުފަތްތަސްހަރުއުކީުދިވެހިރާއްޖޭގެުބްރޯޑްކާސްޓިންގުދާއިރާގައިުރަބަދުރުއްނަޞީ
ވަނަުއަހަރ1967ުުުޖުރިބާުލިބިފައިާވުބޭފުޅެކެވެ.ުބަދުރުއްނަޞީރުުބްރޯޑްކާސްޓިންގެުދާއިރާއާއިުގުޅިވަޑައިގެންނެވީުގިނަުދުވަހުގެުތަ

ުރޭޑިއޯުމޯލްޑިވްސްގެުއޮޕަރޭޓަރެއްގެުގޮތުގައެވެ.

ުދިވެހިރާއްު ުއަކީ ުބަދުރުއްނަޞީރު ުއަޑުގެ ުީމގެުޖޭގެ ުބޭފުޅެކެވެ. ުއަދާކުރެއްވި ުއިސްރޯލެއް ުއެންމެ ުޑިޖިޓަލްކުރުމުގައި ުލައިބްރަރީ އޯޑިއޯ
ުޕްރޮޑިއުސަރުން ުއިުއިތުރުން ުއެންމެުުރާތިޔާރުކުޚްއަމިއްލައަށް ުހުޅުވާލަދިނުމުގައި ުފުރުސަތު ުހެދުމުގެ ުޕްރޮގްރާމްތައް މަޢުލޫތަކަށް

ު ުއެންޑް ު"ިނއުސް ުފަށްޓަވައިދެއްވި ުގައި ުއެމް.އެން.ީބ.ސީ ުބަދުރުއްނަޞީރެވެ. ުއެއްބޭފުޅަީކ ުހުންނެވި ރޒްުުކަރަންޓްއިސްކޮށް އެފައަ
ުޤަވާއިދާއިު ުއައު ުއެމް.އެން.ބީ.ސީ ުކުރެއްވިުުޑިޕާރޓްމަންޓް"ުއާއި ުބަދުރުއްނަޞީރު ުކުރަންފެށުްނުއެއީ ުއަމަލު ނޑުތަކަށް ސުލޫކީމިންގަ

ުކަންތައްތަކެވެ.ު ުފާހަަގކޮށްލެވޭ ުތެރެއިން ުދުވަސްތަކުގައމަސައްކަތްތަކުގެ ުކުރެއްވި ުހޭދަ ުކޮމިޝަނުގައި ުބްރޯޑްކާސްޓިންގް ުޯމލްޑިވްސް
ުއެވެ.ުއިވެކޮމިޝަނަށްުވަރަށްުގިނަގުނަުއަުގހުރިުމަސައްކަތްތަކެއްުކޮށްދެއްވާފަ
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ުހޮވުންުުރައީސްުުނައިބުުުއަދިުުކޮމިޝަންގެުރައީސ1.1ުުް

 ނައިބު އަދި ޝަހީބު މުޙައްމަދު ހުންނެވި މަޤާމުގައި ރައީސްގެ ނައިބު ކުރީގެ ރައީސްކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް

 .އެވެފައިންތިހާބުކޮށްވަނަދުވަހު  11ބަރ މްްނޮވެ 1111ވަނީ  ޢުޖާޝު هللاއަބްދުކޮމިޝަނަރ  ކަމަށް ރައީސް

 މެދުގައި މެންބަރުންގެ ކަމަށްވާތީ، އެކަނި އޭނާ އްވީކުރިމަތިލެ އެކަމަށް ކޮށްފައިވަނީ، އިންތިހާބު ރައީސްކަމަށް ޝަހީބު މުޙައްމަދު

 ނައިބު .ލިބިވަޑައިގަތެވެ ވޯޓު 1ކަމަށް  ލިބިވަޑައިގެންނެވެ. ނުފެންނަ ވޯޓު 1ފެންނަކަމަށް  ވޯޓުގައި ސިއްރު ފެންނަ/ނުފެންނަ ނެގި

 ނެގި މެދުގައި މެންބަރުންގެ ކަމަށްވާތީ، އެކަނި އޭނާ ލެއްވީއެކަމަށްކުރިމަތި ހޮވިވަޑައިގަތީވެސް ޖާޢުޝު هللاއަބްދު މަޤާމަށް ރައީސްގެ

 .ލިބިވަޑައިގަތެވެ ވޯޓު 1ކަމަށް  ލިބިވަޑައިގެންނެވެ. ނުފެންނަ ވޯޓު 1ފެންނަކަމަށް  ވޯޓުގައި ސިއްރު ފެންނަ/ނުފެންނަ

 

ުކުރުގޮތަކަށްުުބައްދަލުވުންތައްުުކޮމިޝަންގ1.1ުުެ
 

ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ  ކޮށްގެންއެޖެންޑާުމެއް ބައްދަލުވ 111ެ ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަނަރުންގެ 2012

ނިންމަން ޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަ ލްކުރުމަށްޓަކައި ޞިިޙާމަޤްސަދުތައް 

 ވަނީއެވެ.ކޮށްފައިމިމަޢުލޫތަކާއި ކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންދެކެވިފައިވާ މުޙިއްމު 

 

 ފްރިކުއެންސީ ލައިސަންސް އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސްގެ ތާވަލް އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން -

 AIBDޖަރނަލިސްޓުން ލީގަލް ދާއިރާއިން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕެއް މިކޮމިޝަނުން ހޯސްޓްކޮށްދެއްވުމަށް  -

 އިން އެދިފައިވާތީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 މީހުންގެ އަބުރުގެއްލޭގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ މައްސަލައާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން -

 އާއަށް ކޮމިޝަންގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރެއްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުންމީޑި -

 ތަފާތު މައްސަލަތަކާއެކު ފޮނުވާ ވީޑިއޯތައް ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން -

ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމަށް އެފަރާތަށް ހުށަހެޅުމުން އެއަށް އަގު ނަގަން  -

 މަޝްވަރާކުރުން

 ރާއްޖެ މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި މިކޮމިޝަންގެ ދައުރާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން -

ރާއްޖޭގެ މިހާރު ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދާ މައްސަލައާއި ބެހޭ ގޮތުން  -

 މަޝްވަރާކުރުން

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުންމޯލްޑިވްސް  -

ރައްޖޭގެ އެކި އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް  -

 ލައިސަންސް ދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
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 އެންސީ ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު ކޮމިޝަންގެ މޭޒުން އެންޑޯސް ކުރުމަށް ހުށަހެޅުންރޭޑިއޯ/ ޓިވީ އަށް ފްރިކު -

 ދައުލަތުގެ ބާރުތައް އެދުމުން ބްރޯޑްކާސްޓާރުންގެ އަތުން ކޮންޓެންޓް ހޯދައި ދިނުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން  -

ހަމަވިފަހުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް  ށް ލައިސަންސް އަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުގެނިޔަލަ 19ޑިސެމްބަރ  1111 -

 މަޝްވަރާކުރުންއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން

.އެން.ބީ.ސީ މްޗެނަލް ކަމަށްވާއެ 11ކޮމިޝަނުން އެމް.އެން.ބީ.ސީ އަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދީފައިވާ  -

ޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ނުދާތީ އާއި ރާއްޖެ އެފް.އެމް އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ވަން، ޔޫތު ޓީވީ އަދި ރާއްޖެ ރޭ

 މައްސަލައާއި ބެހޭ ގޮތުން އެމް.އެން.ބީ.ސީ ގެ ބޯޑް އާއި ބައްދަލުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

 ންއެފް.އެމް ރޭޑިއޯ ފްރީކުއެންސީ ބިޑް އުސޫލުން ހުޅުވާލުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމު 11 -

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް އަށް އެދޭ ފޯމް އެންޑޯޒް ކުރުން -

 މޮނިޓަރިން ސިސްޓަމެއް ހޯދުމުގައި ޚަރަދު ކުޑަ ވަގުތީ އޮޕްޝަނަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން -

 ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު އެންޑޯޒް ކުރުން -

 ންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުންބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަ -

 ޤަވާއިދުތައް ރިލީސް ކުރުމާއި ބެހޭ މީޑިއާ ކަވަރޭޖް އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން -

 ގެ މަސައްކަތް ފެށުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުންބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް -

 ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލުތަކެއް ހަމަޖެއްސުންޕަބްލިކް ސަރވިސް  -

މާއެކު އެފަރާތްތަކުގެ ހުރުުުވަކި ވަކި ސަރަހައްދުތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނަގާފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތައް  -

 އަހަރީ ލައިސަންސް ފީ ކަނޑައެޅުން.

 ންޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރު -

 ބެހޭ މަޝްވަރާކުރުންކޮމްޕްލޭންސް މެކޭނިޒަމް ބަލަހައްޓާނެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ތައްޔާރުކުރުމާ -

 ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިން ނެރެފައިވާ ސިޔާސަތު ބަޔާނާ ބެހޭ  -

 ފްރީކުއެންސީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮސީޖަރ އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން -

 އެންޑޯސްކުރުން ޓާރމް ރިވިއު-ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ މިޑް -

 މާލެ ސަރަހައްދާއި މުޅި ރާއްޖެ ފިޔަވާ އެހެން ރަށް ރަށަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ދޫކުރުން -

ގައި މާލެއާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގި  2ފެބްރުއަރީ  1111ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން،  ހިއުމަން -

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙްޤީޤީ ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 އެކަށައެޅުން ލިޓީ ހިފެހެއްޓުމުގެ މިންގަނޑުކޮބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ އޯޑިއޯ  -

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާނިންމުން ތަކަށް ކޮމިޝަންގެ ބާރެއްނެތި  -

 ބަދަލުއަންނަން މަޖުބޫރުވާ ހާލަތުގައި ކަންތައްކުރާނޭ ގޮތެއް ނިންމުން

 މުޒާހަރާތައް ކަވަރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލުން -
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 ޯޑްކާސްޓަރަކުބްރސްޓަރަކަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ރާއްޖެއަށް ދޭ ހައްޖު ދަތުރުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާ -

 ބައިވެރިކުރުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް

ގައި މާލޭގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން  7 ،6ފެބްރުއަރީ  1111 -

 ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި މި ކޮމިޝަނުން އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ފާހަގަކޮށްފައި ވާތީ އެކަން ހައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ދިވެހި މީޑިއާގައި އެތިކްސްގެ މައްސަލަ ބޮޑުކަން ކޯނީގެ ރިޕޯޓުގައި  -

 ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

މިހާރު ލައިސަންސް ދީފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާފައިވާ އެ ސްޓޭޝަންތަކުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ދިރާސާކުރުމަށް  -

 ފަހު އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓް

ފްރީކުއެންސީތައް ޤަވާއިދަށް ފެއްތުމާ ގުޅޭގޮތުން  MMDSބޭނުންކުރަމުންދާ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް މިހާރު -

 މަޝްވަރާކުރުން

 ލައިސަންސް ނުނަގާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރުން -

- AIBD  ަޖެއިން ހޯސްޓްކުރެވިދާނެތޯ ގެ އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް ރާއް 1111ގެ އެނުއަލް ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ ނުވަތ

 ގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާތީ އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން AIBDބެލުމަށް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަހެއް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން -

މަސެއްކަތް އިތުރު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކާއި ކޮމިޝަން ގެ ޤާނޫނުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ހިލޭ އެހީ ހޯދުމުގެ  -

 ބައްދަލުކޮށް، އެހީ ހޯދާ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށާއި ކޮމިޝަންގެ ކުރިއެރުމަށް މަސެއްކަތްކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން

ބެހޭ ގޮތުން  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ކޮމިޝަނާއެކު ސޮއިކުރެވޭ މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އާ -

 މަޝްވަރާކުރުން

ފާސްކުރުމާމެދު  ތައްކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި ގައިޑްލައިން ،ޤަވާއިދާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްބްރޯޑްކާސްޓް އަދި  -

 މަޝްވަރާކުރުން

ކުޅިވަރު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ނުވަތަ ހުރެދާނެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިވެންޓްތަކާއި އެފަދަ  -

މުބާރާތްތަކާއި ޙަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ލިބިދޭން ޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިވެންޓްތައް 

 ލިސްޓްކޮށް އެންޑޯސްކުރުން
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ުކުރުގޮތަކަށްުުއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުންތައްުުކޮމިޝަނަރުންނާއިުސްޓާފުންނ1.1ުުާ
 

ު

ު

 

އި ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން ބައްދަލު ގެ މެމްބަރުންނާކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ކޮމިޝަން

ބައްދަލު ވުންތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުގެ އިސްމުވައްޒަފުން އެ ސެކްޝަނަކުން ކުރާ ކުރާދުވަހެވެ. މި 

އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މި ހުށަހެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ޕަވަރޕޮއިންޓް ޕްރެޒެންޓޭޝަންއެއް ހުށަހަޅައެވެ. އަދި 

މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ކޮމިޝަންގެ އެކަމާއި މަޝްވަރާކުރެވެއެވެ.  މި ބައްދަލު ވުމުގައި ސުވާލެއްވާނަމަ

ފުންގެ އެކި އެކި ހުށަހެޅުންތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމަކީވެސް މި ބައްދަލު ވުމުގެ ބޭނުމެކެވެ. މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން އަދި ސްޓާ

 ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. 11ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަން މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި އެކު  1111
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 މަސައްކަތްތައްުުކުރިުރުދަނާކުރުމަށްުޚަުހިންގުންުުއިދާރީުއަދިުުއިދާރާުުކޮމިޝަންގެުު.1
 

 
ުބަދަލުތައްުުގެނެވުނުުުއޮނިގަނޑަށްުުއިދާރީުުގެުންުކޮމިޝ1.1ުުަ

 ައެއް މަޤާމްތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް:ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ބަ

ކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަޤާމުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި 

ލިޔުމުން  އިދާރީ އޮނިގަނޑަށާއި ބައެއް މަޤާމްތަކުގެ ނަމަށް ބަދަލުތައް ގެނެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް

 ގެނެވުނު ބަދަލުތަށް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.އެ ބަދަލުތަކުގެ ތަފްސީލް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 

( ގެ މަޤާމުގެ ނަން، 1ކުރިން އޮނިގަނޑުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް ލައިސެންސިންގ އޮފިސަރ )ގރ  -

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ އަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

މަޤާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފު، ލައިސެންސިންގ އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ކަމުގެ  -

ބަދަލުކޮށް، ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޕްލޭނިނގް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމު، އޮނިގަނޑުގައި ހުސް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައި 

 ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.

ގެ ދަށުން އޮންނަ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްސެންސިންގ ލީގަލް އެފެއަރޒް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ލައިކޮމިޝަންގެ 

ޑް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ލީގަލް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގެ ނަން ލީގަލް އެން އްކަމުގައިވާާމެމަޤގެ ސެކްޝަން

 އޮފިސަރގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.
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ުމުވައްޒަފުންުުހޯދުނުުުމަޤާމްތަކާއި،ުއިތުރުކުރެވުނުުުގޮތުންުުހަރުދަނާކުރުމުގެުުހިންގުންުުމިޝަނުގެުކ1.1ުުޮ
 

 ކޮމިޝަނުން އަލަށް ވަޒީފާދިން މަޤާމްތައް:

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި  1111ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން 

މިޑްލް މުވައްޒަފާއި އަދި  1އެކްޒެކަޓިވް ލެވަލްގެ  މި ގޮތުން ކޮމިޝަންގެައެއް މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުނެވެ. އޮތް ބ ހުސްކޮށް

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.އް މި މަޤާމްތައްޒަފުން ހޯދާފައެވެ. ވަމަކަށް ވަނީ މުޤާމަ 1މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގެ

 ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސްޑައިރެކްޓަރ  .1

 ހިއުމަން ރިސޯސް ކޯޑިނޭޓަރ .1

 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޑިނޭޓަރ .1

 އެކައުންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ .1

 ލައިސަންސިންގ ކޯޑިނޭޓަރ .1

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ .6

ވަނައަހަރު ކޮމިޝަނުގެ އޮނިގަނޑަށް ވަނީ  1111މަޤާމެއްކަމަށް ދެކި، ންމު ހިމި މަޤާމްތަކުގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނަށް ކޮންމެހެން މު

 މަޤާމްތަކެއް އަލުން އިތުރުކޮށްފައެވެ.

ޑެޕިއުޓީ ހިންގުމަށް  ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި ގާނޫނީ ކަންކަމަށް ލަފާދީއިދާރީ އޮނިގަނޑަށް އިތުރުކުރެވުނު މަޤާމްތަކުގެ ތެރޭގައި

. މި މަޤާމަކީ އޮނިގަނޑުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ދަށުން ހުންނަ އިސްވެރިޔާ އުފެއްދުނެވެކައުންސިލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު 

ަށް ލަފާ ޑިޕާޓްމަންޓލީގަލް އެފެއަރޒް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ލައިސެންސިންގ ކޮމިޝަންގެ އްޞަކޮށް ޚާކަމުގައި ހަމަޖައްސާ، 

މަށް ޤާވަނަ އަހަރު މި މ 1111 ވެސްްގެންލާނުކޮށްޢުއެކި ފަހަރު މަތިން އިދެއްވާނޭ ބޭފުޅާ ކަމުގައި ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. 

 ތިލާފައެއް ނުވެއެވެ.ރިމަން ކުުއެއްވެސް ފަރާތަކު

 

ުމަސައްކަތްުުއިސްލާޙްގެނައުމުގެުުވާއިދަށްުޤަުުހިންގާުުކޮމިޝަނުގ1.1ުުެ

 1111މާޗް  6އާންމު ކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަނަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 

ވާއިދަށް ގިނަ އިސްލާޙްތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭކަން އެޗް.އާރ ސެކްޝަނުން ފާހަގަކޮށް، އެ ޤަނަމަވެސް މި ގައެވެ.

 ކޮމިޝަނަރުންގެ މޭޒުން ފާސްވެ، ހިންގާ ބައެއް އިޞްލާޙްތައްފެށުމަށް ރޭވި، އިޞްލާޙްތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް 

 ގެނެފައިވެއެވެ. މި ބަދަލުތައް ޤަވާއިދަށް 
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 ގެނެވުނު ބަދަލާއި އިޞްލާޙްތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 : ހިންގާގަވައިދަށް ގެނައި ބަދަލުތައ1ްތާވަލް 

 

 

 

 

 

 ގެނެވުނުއިޞްލާޙް ކުރިންއޮތްގޮތް މާއްދާ ބާބު

. 116 މަސައްކަތުގަޑި

 )ހ(

ޢާންމުގޮތެއްގައި ކޮމިޝަންގެ 

ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑީގެ 

)އަށެއް( ގަޑިއިރެވެ.  2ދިގުމިނަކީ 

 2:11ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 

އަށެވެ.  1:11ން ހަވީރު 

ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި 

އެހެންމަސްމަހުގައި މެންދުރު 

 1:11މެންދުރު ފަހު ން  11:11

އަށް އެއްގަޑި އިރުގެ 

ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދޭންވާނެއެވެ. 

އަށް  1:11ން  11:11މެންދުރު 

ދެވޭ ހުސްވަގުތުކޮޅުގައި 

ޢާންމުންނަށް ކޮމިޝަނުން ދޭ 

އަސާސީ ޚިދުމަތް ހުއްޓުމަކަށް 

ނާންނާނެ އިންތިޒާމެއްގެ މަތިން 

މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުން 

ޢާންމުންނަށް ބޭރަށްދެވޭނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނުންދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް 

ދިނުމަށް އެ ހުސްވަގުތުކޮޅުގައި 

ކޮމިޝަންގައި ތިބޭ 

މުވައްޒަފުންނަށް މެންދުރުފަހު 

އަށް  1:11ން  1:11

ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑި:   ހެނދުނު 

 11:11އަށް )  1:11ން ހަވީރު  2:11

 11ވަގުތުގެ އަށް ނަމާދު 11:11ން 

މިނެޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެއްގަޑި އިރުގެ 

މިގޮތަށް ( ބްރޭކެއް ލިބޭގޮތަށް

ބަދަލުކުރުމުން މުވައްޒަފުން 

ހަފްތާއެއްގެތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ 

 11ޖުމްލަ މަސައްކަތު ގަޑިއިރަކީ  

ގަޑިއިރު ކަމުން މުވައްޒަފަކަށް އިތުރުގަޑީގެ 

ލިބޭނީ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރައެއް 

ވަނަ މާއްދާގެ  11ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށް ފައިވާ ފަދައިން 

 12ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެގިނަވެގެން 

އެއްވެސް  ށްގަޑި އިރައް ވުރެ އިތުރަ

މުވައްޒަފަކު ލައްވާ މަސައްކަތެއް ކުރުވަން 

 ޖެހިއްޖެނަމައެވެ. 
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 ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދޭންވާނެއެވެ.

 ބޭރަށް ކޮމިޝަނުން

 ރަށުން ދިޔުމާއި

 ދިޔުން ބޭރަށް

119 .

 )ހ(

ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީގަޑީގައި 

އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި މުވައްޒަފުން 

ކޮމިޝަނުން ބޭރަށްގޮސްގެން 

ނުވާނެއެވެ. ރަސްމީ މަސައްކަތު 

ގަޑީގައި މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ 

ބޭނުމެއްގައި ކޮމިޝަނުން 

ކޮންމެހެން ބޭރަށްދާންވާނީ، 

ނުގޮސް ނުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، 

އެކަމެއްގެ މުހިންމުކަން ބަޔާންކޮށް، 

ކޮމިޝަންގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ 

ލިބިގެންނެވެ. އަދި އަމިއްލަ 

ކަންކަމުގައި މުވައްޒަފުން 

ބޭރަށްގޮސް، ކޮމިޝަނުން ބޭރުގައި 

ހޭދަކުރާ ވަގުތު ސަބަބާއެކު، 

 ރިކޯޑުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

މީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ރަސް

މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި  

ކޮމިޝަނުން ބޭރަށްދާންވާނީ، 

ކޮންމެހެން ނުގޮސް ނުވެއްޖެ 

ހާލަތެއްގައި، އެކަމެއްގެ  މުހިންމުކަން 

ބަޔާންކޮށް، ކޮމިޝަން ވެރިއެއްގެ 

ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. މިގޮތުން 

މުވައްޒަފުން އޮފީހުން ބޭރަށް ދާންވާނީ 

ޕްޝަނުގައި ބާއްވާފައިވާ" ބްރޭކް ރިސެ

ގަޑި އަދި ރަސްމީ ބޭނުންނޯޓްކުރާ" 

ފައިލް އަދި "ޒަރޫރީ ބޭނުން ނޯޓްކުރާ" 

ފައިލްގައި އެދާ ބޭނުމެއް ސާފުކޮށް 

ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އޮފީހަށް 

އެނބުރިއައުމަށްފަހު އެއައި ގަޑިއެއް 

 ނޯޓްކޮށް ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ރަސްމީގަޑީގައި ކޮމިޝަން  .)ނ(111 ގަޑިޖެހުން

 ހުޅުވުމަށް އެފަހަރަކު ޙަވާލުވެތިބި 

މުވައްޒަފުން އޮފީސް ހުޅުވަން ޖެހޭ 

ވެ. އެެ 7:16ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 

އަދި އެމުވައްޒަފެއް ގަޑިޖެހޭނީ، 

ހިނގުމުންނެވެ.  2:11ހެނދުނު 

ންމަހު އޮފީސް ހުޅުވަން ރަމަޟާަ

 2:16ޖެހޭ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 

ރަސްމީގަޑީގައި ކޮމިޝަން ހުޅުވުމަށް 

އެފަހަރަކު ޙަވާލުވެތިބި މުވައްޒަފުން 

އޮފީސް ހުޅުވަން ޖެހޭ ގަޑިއަކީ 

އެވެ. އަދި  7:50ހެނދުނު 

އެމުވައްޒަފެއް ގަޑިޖެހޭނީ، ހެނދުނު 

ހިނގުމުންނެވެ. ރަމަޟަންމަހު  2:11

އޮފީސް ހުޅުވަން ޖެހޭ ގަޑިއަކީ 

އެވެ. އަދި ހުޅުވާ  8:50ހެނދުނު 
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އެވެ. އަދި ހުޅުވާ މުވައްޒަފެއްގެ 

 9:11ގަޑިޖެހޭނީ ހެނދުނު 

 ހިނގުމުންނެވެ.

މުވައްޒަފެއްގެ ގަޑިޖެހޭނީ ހެނދުނު 

 ހިނގުމުންނެވެ. 9:11

ކޮމިޝަންގެު
މުވަްއޒަފުންގެު
 މަސައްކަތުުަގޑިު

ޤުދުރަތީކަމެއް ދިމާވެގެން،  )ހ(111

މުވައްޒަފަކަށް ކޮމިޝަނަށް ގަޑިއަށް 

ޙާޟިރުނުވެވޭގޮތް 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ 

އެމުވައްޒަފަކު  ޙާޟިރުވާންޖެހޭ 

)ފަނަރަ( މިނެޓް  11ގަޑީގެ 

ކުރިން ވާރޭވެހިގެން ނުވަތަ ދަތުރު 

ނުކުރެވޭވަރަށް ކަނޑު ގަދަވުމުގެ 

ސަބަބުން ކޮމިޝަނަށް 

ވެވިއްޖެނަމަ، އެދުވަހަކު ޙާޟިރުނު

ގަޑިއެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. މިފަދަ 

ދުވަސްތަކުގައި ގަޑިޖެހޭނެ ގަޑި 

ކަނޑައަޅާނީ މޫސުމާބެހޭ 

އިދާރާއިން ރިޕޯޓެއް ހޯދުމަށްފަހު 

ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގެވުމާ 

 ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އިސްވެރިޔާއެވެ.

ޤުދުރަތީކަމެއް ދިމާވެގެން، 

ށް ގަޑިއަށް މުވައްޒަފަކަށް ކޮމިޝަނަ

ޙާޟިރުނުވެވޭގޮތް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، 

ނުވަތަ އެމުވައްޒަފަކު  ޙާޟިރުވާންޖެހޭ 

)ފަނަރަ( މިނެޓް ކުރިން  11ގަޑީގެ 

ބޯކޮށް ވާރޭވެހިގެން ނުވަތަ ދަތުރު 

ނުކުރެވޭވަރަށް ކަނޑު ގަދަވުމުގެ 

ސަބަބުން ކޮމިޝަނަށް 

ޙާޟިރުނުވެވިއްޖެނަމަ، އެދުވަހަކު 

ށް ޙާޟިރުވާން ގަޑިޖެހޭނީ އޮފީހަ

މިނިޓު ފަހުންނެވެ.  11އޮންނަ ގަޑީގެ 

ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވާ އެހެނިހެން 

ގެ ފަހުން، އަދި  2:11މަސްމަހު 

ގެ ފަހުންނެވެ.  9:11ރަމަޟާން މަހު 

މިފަދަ ދުވަސްތަކުގައި މިފަދައިން 

ގަޑިނުޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ 

ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ 

 އިސްވެރިޔާއެވެ. ހުންނެވި

ކޮމިޝަންގެު
މުވަްއޒަފުންގެު
 މަސައްކަތުުަގޑިު

 )ށ(111
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ހާލަތްތައް 

ފިޔަވައި އެހެން ހާލަތެއް 

ދިމާވެގެން  ގަޑިނުޖެހޭގޮތަށް 

ހަމަޖެއްސުމުގެ މައްސަލަ 

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ހާލަތްތައް 

ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ފިޔަވައި އެހެން 

ގަޑިނުޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ 

މައްސަލަ ނިންމާނީ، ކޮމިޝަންގެ 
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 އެޗް.އާރ ޕެނަލުންނެވެ. ނިންމާނީ، ކޮމިޝަނުންނެވެ.

މިއީ ހިނގާ . 11

ޤަވާއިދުގައި ކުރިން 

ނެތް ނަމަވެސް 

ވަނަ ބާބު  11

ވަނަ  167/162)

މާއްދާ( އަށް 

އިތުރުކުރުމަށް 

އެޗް.އާރ އިން 

ހުށަހަޅައި 

ކޮމިޝަނަރުންގެ 

 މޭޒުން

ފާސްވެފައިވާ 

 މާއްދާއެކެވެ.

މުވައްޒަފުން އެގްޒާމްތަކަށް ވީއްލުން:  - -

މުވައްޒަފުން އެގްޒާމަކަށް ދާންޖެހޭކަން 

އެ މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި 

އިސްވެރިޔާ )ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑް( 

ގާތުގައި ބުނެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، 

)ފަސް( ދުވަސްކުރިން  1ރަސްމީ 

ލިޔުމަކުން ކޮމިޝަންގެ އެޗް.އާރ 

ންވާނެއެވެ. ސެކްޝަނަށް އަންގަ

މިލިޔުމާއިއެކު މުވައްޒަފު އެގްޒާމަށް 

 -ދާންޖެހޭކަން އެނގޭނޭފަދަ ލިޔުމެއް 

އެގްޒާމް ޓައިމް ޓޭބަލް 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

އަދި މިފަދައިން އެމުވައްޒަފެއް 

ވީއްލުމާއިމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްނަމަ 

މުވައްޒަފު ވީއްލިފައިވާކަން އަންގާ 

އް އެޗް.އާރ ސެކްޝަނުން ލިޔުމެ

އެމުވައްޒަފަކަށް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. 

އަދި މިފަދައިން ވީއްލޭނީ ހަމައެކަނި 

 އެގްޒާމަށް ދާންޖެހޭ ދުވަސްތަކުގައެވެ.

މިނޫން ސަބަބަކަށް މުވައްޒަފު 

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުން 

ވީއްލައިދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެކަން 

ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުގެ އެޗް.އާރ 
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 162ބާބުގެ ޕެނަލުންނެވެ. އަދި މި 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ 

 ފަދައިންނެވެ.

މުވައްޒަފު ނުވަތަ އޭނާގެ  .)ހ(161 ސަލާމުގެޗުއްޓީ

ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު، 

ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން 

އެމުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ގަޑިޔަށް، 

ނުކުތުމަށް އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ، 

މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީގަޑި އެ 

)ދޭއް( ގަޑިއިރުގެ  1ފެށޭތާ 

ތެރޭގައި އެކަން އެމުވައްޒަފެއްގެ 

ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ 

އުޞޫލަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

)ދޭއް( ގަޑިއިރުގެ 1މިގޮތުން 

ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ނާންގައި 

ޗުއްޓީ  ސަލާމުގެ

ނުޖައްސައިފިނަމަ، އެދުވަހެއް ހަމަ

ބެލެވޭނީ، ޙާޟިރުނުވާ 

 ދުވަހެއްކަމުގައެވެ.

 

 

މުވައްޒަފު ނުވަތަ އޭނާގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ 

ދަށުގައިވާ މީހަކު، ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން 

އެމުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ 

މަސައްކަތުގެ ގަޑިޔަށް، ނުކުތުމަށް 

އެދުވަހެއްގެ ހެނދުނު އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ، 

ގެ ކުރިން އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް  9:11

ގުޅާ ސަލާމް ބުނަންވާނެއެވެ. ބަލިހާލު 

ބޮޑުވެ ސަލާން ނުބުނެވޭ ހާލަތެއްގައިވާ 

މުވައްޒަފަކު ފިޔަވާ އޮފީހަށް 

ސަލާންބުނެވޭނެ އެންމެ ލަސްގަޑިއަކީ 

އެވެ. އިސްވެދިޔަ ފަދަ  9:11ހުނދުނު 

މެނުވީ ހެނދުނު  ހާލަތެއް މެދުވެރި ވެގެން

ގެ ފަހުން ބުނެވޭ ސަލާމް ބަލައެއް  9.11

ގެ  9:11ނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި ހެދުނު 

ކުރިން ސަލާން ނުބުނެ އެ ދުވަހުގެ 

ގެ ކުރިން ހާޒިރީގައި  11:11

ސޮއެނުކުރާނަމަ އެދުވަސް ބެލެވޭނީ 

އޮފީހަށް ނާންނަ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ވައްޒަފު އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މު

ސަލާމް ބުނާނަމަ އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 

ގެ ކުރިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  7:11

އޮފިސަރ އަށް ފޯނުކޮށް އެކަން 

އަންގަންވާނެއެވެ. ސަލާމްބުނާ މުވައްޒަފުން 
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ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ  

ސަލާމް ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ފަހު 

އިދާރީ  ގެ ކުރިން 11.11އެދުވަހުގެ 

ސެކްޝަނަށް އެފޯރމް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މައުލޫމާތައްޓަކައި މިފޯމަކީ އެމުވައްޒަފެއްގެ 

ޕާސަނަލް ފައިލަށް ލެވޭނެ ލިޔުމެކެވެ. 

މިހެން ހަމަޖެހުނުކަމުގައިވިއަސް 

ވިދިވިދިގެން ދެދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް 

ސަލާމް ބުނާނަމަ ޑޮކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް 

 ެއެވެ.ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ

 

ބަދަލުކުރުމަށް އަށް  11:11އިން  2:11އޮތް އޮތުން  16:11އިން  12:11މީގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ގަޑި 

މުވައްޒަފުންނަށް  އަކުންމެމޯގައި ވަނީ ބަދަލުކޮށް  1111ޖޫން  11 ނިންމާކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާއަކުން 

 މިގެނެވުނު ބަދަލަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެހައި އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަށް އައި ބަދާލާއި އަދި މިނިވަންފައެވެ.އަންގާ

 ކެވެ.ގެނައި ބަދަލެކޮމިޝަނުން  ގުޅިގެންކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމާއި ސަސާތަކުގެ ރަސްމީގަޑި ބަދަލުކުރުމާއިއްމުއަ
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ުއިމްކުރުންުޤާުުނިޒާމެއްުުބެލެހެއްޓުމުގެުުހިންގައިުުހަލުއިކަމާއިއެކުުުމަސައްކަތްތައްުުއިދާރީުުމިޝަންގެުކ1.1ުުޮ 
 

އެކުވެރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަފާތު ފަންނުގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން 

ތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިންގުމަށްޓަކައި  ކޮމިޝަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްމާހައުލެއްގާއިމް

ވަނަ  1 އަދި 1ހިންގަމުންދާ ޢިމާރާތުގެ )ކުރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ޢިމާރާތް ( 

ފަންގިފިލާގެ އިންޓީރިއަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހުނެވެ. މި ގޮތުން  ފުރަތަމަ ފަންގިލާގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް 

އެކު އެއްބަސް ހޯދުމަށްދެފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާން ކޮށްގެން ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ވައިޓް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

އާއި ކޮމިޝަނަރޒް ކޮމިޝަނަރުން ތިއްބަވާނެ ކޮޓަރި 1ގެ ރައީސް ގެ ކޮޓަރީއާއި ނައިބްރައީސް އަދި  ވެވިގެން ކޮމިޝަން

 ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނެވެ.  ބިއުރޯ

ރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ޓުއަމިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިޝަނުގައި ހުރި ކުރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަނުގެ ބައެއް ތަކެތި 

ގޮތުގައި މުވައްޒަފުން ތިބޭނެ އެކަށީގެންވާ ވޭދަތިކަން ހުރިގޮތުން އެންމެ އެދެ ގެގެންގޮސްފައި ނުވާތީ، ޖާގައި އިންކަލްޗަރ

 ޖާގަ ހަމަޖައްސައި ދެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަދި ކުރެވިފައިވާ ހިއްސާކުރަމުންގެންދާ މައުލޫމާތުއެކިފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރުމަށާއިހަލުއި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް 

ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނާނެ ގޮތް ހެދުމުގެ ބޭނުމުގައި އިންޓަރނަލް އީމެއިލް ސިސްޓަމެއް  ށްފަހަ އުލޫމާތުމަމުއާމަލާތުތަކުގެ 

 މަލު ކުރަން ފެށުނެވެ. ޢަޤާއިމް ކުރެވި އެއަށް 

ބޭނުން ކުރަމުންގެންދާ އިންޓާނަލް މެމޯއަށް ނަންބަރު ދިނުން   ކައިމުވައްޒަފުންނަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުމަށްޓަ

ސަރުކާރުގެ އީ ގަވަމަންޓް ނިޒާމުގެތެރެއަށްފައްތާ އެނިޒާމުގެތެރެއިން ނަންބަރު ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާ 

 އެގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލު ކުރަން ފެށުނެވެ.

ރުމުގެ ގޮތުންނާއި އޮފީހުގެ ބަޖެޓަށް ލުއި ކުރުމުގެ ގޮތުން  މުވައްޒަފުން އޮފީހުގެ ކަރަންޓަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ކުޑަކު

ނުރަސްމީ ގަޑީ ގައި ނުކުމެ ނުކުރުމަށާއި ހަވާލު ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ތައްއްކަތްރަސްމީ ގަޑީ ގައި ކުރަން ޖެހޭ މަސަ

 މެމޯއަކުން އެންގުނެވެ. ނާއި ވާހަކަދައްކާރަސްމީ ގަޑީގައި ކޮށްނިންމުމަށް މުވައްޒަފުން

އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ހަލުއި ކުރުމުގެ ގޮތުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީގެ ކަންތައް އެންމެ 

 ގެންދިއުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ނަގަންގަސްދުކުރާ ދުވަސް ތައް އެނގޭގޮތަށް  ލީވްކުރިއަށްއެދެވޭ ގޮތެއްގައި 

 ކަލަންޑަރެއް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ.
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ުއެޕްރައިސަލްުުޕާރފޯމަންސ1.1ުުް

ޑިގްރީ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިސަލް ގެ  161މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހު ފެށިފައިވެއެވެ.  1111މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން 

ލައިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމްތަކެއްކަމުން، އެޕްރައިސަލްއަކީ "އިންފޯ ޕާތް" ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮން އަދި މި

ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް މި ފޯރމް ފުރާނޭ ގޮތާއިމެދު އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސެޝަނެއް އެޗް.އާރ 

ކޮންމެ މުވައްޒަފެއް  ފޯރމަންސް އެޕްރެއިސަލް އަކީޑިގްރީ ޕާރ 161ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 

. މީގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރާ ސިސްޓަމެކެވެ ފޯމެއް ފުރަންޖެހޭ އެޕްރެއިސަލް 1 އެޕްރެއިސް ކުރުމަށް

އެޗް.އާރ  ،(1)ޕިއަރ ފުރާ ފޯމް ފަރާތުންއޭނާ އެޕްރެއިސްކުރަން ހޮވާ  ކުމުވައްޒަފައެ ،)ސެލްފް އެޕްރެއިސަލް(ފޯމް

އަދި އެމުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރު  (1)ޕިއަރ ޕެނަލްއިން އެމުވައްޒަފަކު އެޕްރެއިސް ކުރުމަށް ހޮވާ މުވާއްޒަފު ފުރާ ފޯމް

 ފުރާ ފޯމް ހިމެނެއެވެ.

. މުޅި މަސައްކަތް ނުނިމި ފައެވެވަނީ ނިމި 91ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު، އެޕްރައިސަލްގެ މަސައްކަތުގެ % 1111

ހުރިހާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކުގައި އިންފޯ ޕާތު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ފޯރމްތައް ކޮމިޝަންގެލަސްވި ސަބަބަކީ، 

 ތިއްބެވުމެވެ.ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ޗުއްޓީގައި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުކަމުން ފުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލައާއި 

ވަނަ އަހަރު ގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ ކުރީކޮށް މުޅި އެޕްރައިސަލްގެ މަސައްކަތް ނިމި، މުވައްޒަފުންނާއި  1111ނަމަވެސް 

 އެކު، ވަކި ވަކީން ނަތީޖާ މަޝްވަރާ ކުރަން ފެށޭނެއެވެ.

 

ުކޮމިޝަންގެުރެކްރިއޭޝަންުކްލަބްކަމުގައިވާުފާންުރެކްރިއޭޝަންުކްލަބ1.6ުުް
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަން ދިރުވާ އާލާކުރުމަށްުމޯލްޑިވްސްުބްރޯޑްކާސްޓިންގުކޮމިޝަންގެ -

ި ވަނީ ގައ1111ުއޭޕްރީލ11ުުްމްުއެފެއާޒްގައިުހޯދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއި

 ރަސްމީގޮތުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައެވެ.ފާން ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް 

 މިކްލަބްގެބާއްވައި  ި ވަނީ ކޮމިޝަންގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ މެދުގއި އިންތިޙާބެއްގައ1111ުޑިސެމްބަރ12ުުއަދި  -

 ހޮވާފައެވެ.ންގާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން ހި
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 މެމްބަރުންގެުގޮތުގައިުހިމެނެީނ، -

ު)ހިއުމަންުރިސޯސްުކޯޑިނޭޓަރ(ުސުހާ،އާއިޝަތު  ރައީސް - 1    

ު(ބިއުރޯުއޮފިސަރ)،ުއާއިޝަތުުއަޙްމަދުުރައީސްުުނައިބުުު-1ުު

ު(ބިއުރޯުއޮފިސަރ)،ުއާނިސާުމުޙައްމަދުުފާއިޒްުއަމީންުއާންމުުު-1ުު

ު(މޮނިޓަރިންގުއެންޑްުއިންިޖނިއަރިންގުއޮފިސަރ)،ުމުޙައްމަދުުޒައީމްުޚަޒާންދާރުު-1ުު

ު(ޕަބްލިކްުރިލޭޝަންސްުކޯޑިނޭޓަރ)،ުއަންވަރުއީމާންުުސެކްރެޓަރިއޭޓްު-1ުު

 

 ުބައިވެރިވިުސެމިނަރ،ުވޯރކްޝޮޕްުއަދިުޓްރެއިނިންގތައ1.7ުުް
 

 ރައިޓް ޓު އިންފޮމޭޝަން ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުން -

 ބައިވެރިވުން ޑިއާ ފޯރަމްގައިމީއްޤުތަކާމެދު އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޙަރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ  ޞައްޚާ -

ޖަންސް ރރާ އޮފް މީޑިއާ ކޮންވާއީއެން ނަލިސްޓްސް އޮން ލީގަލް އެވެއަރނެސް އިން ާރއޮފް ޖ ޓްރެއިނިންގ -

 ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުން 

 ން މީޓިންގައި ބައިވެރިވުންވަނަ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭ 17 -

އަމަލު މީޑިއާއިން ދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި އިމަޖަންސީ ސިޓުއޭޝަންތަކުގައި ޤުޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓުން ބާއްވާ  -

 ކުރާނެ އެސް.އޯ.ޕީ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
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ުމަސައްކަތްތައްުުމުހިއްމުުުފައިވާުކޮށްުުކުރިއެރުވުމަށްުުދާއިރާުޑްކާސްޓްކުރުމުގެުބްރޯ.1ު
 

 

ުޢާއްމުކުރުންުުއިުއެކުލަވާލަު(R-11ު/1111ނަންބަރު:ުއިދުު)ޤަވާުުޑްކާސްޓްކުރުމުގެުބްރ3.1ުުޯ
 

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ޢާންމު ކުރުމުގެ ކުރިން،  އިގައި އެކުލަވާލ1111ައޮކްޓޯބަރ 

ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ް އެޑްވައިސަރީކޮމިޓީ އަދި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށ ބްރޯޑްކާސްޓް

ބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ސެނަކޯ މާލަމުގައި ވަނީ  1111މާޗް  17އިންތިޒާމްކޮށްގެން 

އިތުރުން މިކަމުގައި ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނީ  ވަތު ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެއުބައްދަލުވުމަށް ދަ

ޔާލުތަކާއި ބަދަލުތަކެއް ގެނެއުމަށް ޚިއިދުގެ މާއްދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވާޤަފައެވެ. މި ފަރާތްތަކުންވަނީ ބައިވެރިވެ

 ހުށަހަޅާފައެވެ.

ފުރިހަމަ އިދުޤަވާމި ކާއި އެކުޔާލުތަޚިއިދުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓަށް ވަނީ އެކި ފަރާތްތަކުގެ ވާޤަބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ގެނެސްފައެވެ. މި މަރުހަލާތަކަށްފަހު ތަކެއްބަދަލުއެދެވޭ ކުރުމަށްޓަކައި ކަޑައްތުކުރި އެކި މަރުހަލާތަކުގައި 

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއުކުރުމުންނެވެ. ގައި  1111މާޗް  11ވުޖޫދަށް އައީ އިދުޤަވާބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 ހަވާލުކޮށްފައެވެ.ވަނީ ވުމެއްގައިދަލުއްބަ ޞައްޚާު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި އިދުޤަވާއަދި މި 

 

ު)ުޤަވާއިދުުދޫކުރުމުގެުފްރީކުއެންސީުުބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށްުޑިއޯ/ޓީވީރ1.1ުޭ (R-10ު/1111ނަންބަރު:
ުޢާއްމުކުރުންުުލައިއެކުލަވާ

 

ރީ ކޮމިޓީއާއި ހިއްސާކޮށް އެ ޒަބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައި، އިދުޤަވާރޭޑިއޯ/ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ފްރީކްއެންސީ ދޫކުރުމުގެ 

ފާސްކޮށް ގައި 1111މާރޗް  11މަރުހަލާތަކަކަށްފަހު މަޝްވަރާ އިތުރު ޔަތްކޮށް ޢާހުށަހެޅުންތަކަށް ރފަރާތްތަކުގެ 

 އެވެ. އިވެމަލުކުރަން ފަށާފަޢަކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއު
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ުއުސޫލުންުފްރީކްއެންސީުދޫކުރުމަށްުބޭނުންވާުބިޑްޑޮކިއުމެންޓްުތައްޔާރުކުރުންލަމުގެުބ1.1ުީ
 

އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި އުސޫލެއް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރޭޑިއޯ/ޓީވީ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ފްރިކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ 

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ރުންނާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.ބަަބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެމް

މިއުސޫލުގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ބައިތައް އަދި އުސޫލެއް ކަނޑައެޅި ދޫކުރުމުގެ  މަޝްވަރާގެ މަތިން ފްރީކުއެންސީ

 ނެވެ.ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައި ހިމެނު

 މިއުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ފްރީކުއެންސީ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާކޮށްފައިވަނީ 

 

ުބީލަމުގެުއުސޫލުންުފްރީކްއެންސީުދޫކުރުނ1.1ުުް
 

ގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  1111މާޗް  12ުއެންސީ ދޫކުރުމަށް ކރޭޑިއޯ/ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ފްރީ

ގައި ކޮމިޝަނުން ބިޑް  1111އެޕްރީލް  2ބިޑެއް އިވޭލުއޭޓްކުރުމަށްޓަކައި  9ހުޅުވާލި ބީލަމަށް ހުށަހެޅުނު  ނުންްކޮމިޝަ

ދުވަހު  1111އެޕްރީލް  9އަދި  2އެއް އެކުލަވާލިއެވެ. ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓްކުރުމަށްޓަކައި އިވޭލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

 ން މާލަމުގައި މި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވެ ހުރިހާ ބިޑްތަކެއް އިވޭލުއޭޓްކުރިއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ފާ

 

 އިވޭލުއޭޝަން ކޮމިޓީ ފްރީކުއަންސީ ބިޑް)ހ( 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގައި ކޮމިޝަނުން ބޭރުގެ  7ފްރިކުއެންސީގެ ބީލަން އިވޭލުއޭޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލި 

 މެންބަރުން ހިމެނުނެވެ. އެއީ: 1ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މެމްބަރުންނާއި  1

 )ޗެއަރ ޕަރސަން( ގ.ޝީން، އަޙްމަދު އިނާޒް -

 ވ.ސަހާ ،ފާޠިމަތު ޝަފީޤާ -

 ވަށިނާކުމ. ،ޝިހާމްهللا ޢަބްދު -

 ގ.ގުލްޝަން ވިލާ ،މުޙައްމަދު ނަޒީފް -

 ހަމއ.އުރަ ،ޢަލީ ޚާލިދު -

 (ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ،)ކޮމިޝަނުންނޫރާ ޢަލީ  -

 (ރެކްޓަރ ޖެނެރަލްޑި ،މުޙައްމަދު ނާޞިޙު )ކޮމިޝަނުން -
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 އޮފިސަރުން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. 1ސެކްރެޓޭރިއަޓް ސަޕޯޓް ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ތިރީގައިވާ 

 )ކޮމިޝަނުން، ފައިނޭންސް އޮފިސަރ( ޖީޒާ މޫސާ -

 )ކޮމިޝަނުން، ސްޓްރެޓަޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ( އާމިނަތު ނުހާ އަޙްމަދު -

 

 ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު)ށ( 

ގައި ކޮމިޝަނުން  1111މާޗް  12އިވޭލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތެއް ގޮތުގައި ހަވާލުކުރެވިފައި ވަނީ 

ސީ ގެ ބީލަމަށް ހުށަހެޅުނު ބިޑްތަށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހުޅުވާލި ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ދޫކުރުވޭ ފްރިކުއެން

ޤާނޫނާއި ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ފްރިކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާއި ބީލަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެހާ 

 މަށެވެ.ލު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުޞީއުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އިވޭލުއޭޓްކޮށް، ތަފު

އިވޭލުއޭޓްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތަކަށް އިންސާފުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނޭ ތަފުސީލު މިންގަޑުތައް 

 ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިވޭލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވެއެވެ.

 އިވޭލުއޭޝަންގެުނަތީޖ1.1ުުާ
 

އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާއިވޭލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތް 

ފްރިކުއެންސީއަކަށް ވެސް އެންމެ މަތީން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް ތިރީގައި 

 އެވަނީއެވެ.

 ފްރިކުއެންސީ( 1) ޕޮއިންޓްތައް : ރޭޑިއޯ ފްރިކުއެންސ2ީތާވަލް 

 ޕޮއިންޓް ކުންފުނި # 

 219.71 އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .1

 619.11 ލޭންޑް އެފް.އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕިކްޗަރ .1

 116.91 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަސްނާ މޯލްޑިވްސް  .1

 119.11 ފާރަވޭ ހޮލިޑޭޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .1
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 ފްރިކުއެންސީ( 1)ޕޮއިންޓްތައް : ޓީވީ ފްރިކުއެންސީ 3ާވަލް ތ

 ޕޮއިންޓް ކުންފުނި #

 717.11 ލޭންޑް އެފް.އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕިކްޗަރ .1

 611.11 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  .1

 116.17 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .1

 

 

ބްލިކްުސަރވިސްުބްރޯޑްކާސްޓަރަށްުޑިޖިޓަލްުޓެކްނޯލޮޖީއަށްުހިޖުރާކުރާުމުއްދަތުގައިުބޭނުންކުރާނޭުއިތުރުުޕ1.6ުުަ
ުފްރިކުއެންސީއެއްުދޫކުރުންު

 

ބޭނުންކޮށްގެން "ޓީވީ މޯލްޑިވްސް" ޗެނެލްގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން މި ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޯލޮޖީ 

 ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ހިޖުރާކުރާ މުއްދަތުގައި ބޭނުންކުރާނޭ އިތުރު ފްރިކުއެންސީ އަކަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ލޮޖީ މައިގްރޭޓްވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ފުރަތަމަ ޯނކޯޕަރޭޝަނުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކް

ޔަތްކުރުމަށް ވަކި ޢާކޯޕަރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގްރޭޝަން ޕްލޭނަށް ރި އެހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެވެ. މި މުއްދަތުގައި 

ފްރިކުއެންސީއެއް ދޫކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން  އުސޫލުތަކާއި ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ޔޫ.އެޗް.އެފް ބޭންޑުން

މި ފްރީކުއެންސީ ދޫކޮށްފައިވަނީ ގެ އޯގަސްޓް މަހު އެފަރާތައް އަންގާފައެވެ. މިގޮތުން ކޮމިޝަނުން 1111ވަނީ ނިންމާ 

އިގްރޭޝަން ޕްލޭންއާ ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށެވެ. މި މުއްދަތު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެފަރާތުން ހުށަހެޅި މ1117ަ

)ދެ ލައްކަ ފަންސާސް  ރ-/250,000ގޮތުގައި، ގެއެއްގޮތުގެމަތީންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަހަރީފީ

ވާއިދުގައިވާ ޤަދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރޭޑިއޯ/ ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ  ހާސް ރުފިޔާ(

ޑިޖިޓަލް  ނީށްފައިވަގޮތުގެމަތީން މި ފީއަކީ މުޅިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީ ކަމުގައިވާތީއެވެ. މި ފްރީކުއެންސީ ދޫކޮ

 މަށްސްމިޝަނަށް މިހާރު ބޭނުންކުރާ ފްރިކުއެންސީ ދޫކޮށްލުންޓެކޮނޯލޮޖީއަށް މުޅިން ހިޖުރަކޮށް ނިމުމުން އެނެލޮގް ޓްރާ

 ޝަރުތުކޮށްފައެވެ.
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ނޑު(ުއެކުލަވާލާުޢާއްމުކުރުނ1.7ުުް ުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެުކޯޑްުއޮފްުޕްރެކްޓިސްު)ސުލޫކީުމިންގަ
 

ފަހު މި  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލުމަށް

މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި މި ކޮމިޝަންގެ މީ ގައި އިސްލާ 1111މާރޗް  12އަދި  17މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ކަރުދާހާމެދު 

 ބޭއްވުނެވެ. އެއްމަޝްވަރާ މަޙާސިންތާގެ ދުވަހު 1ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 

ތަކުގެ ދާއިރާއެކި ކަމާގުޅުންހުރި އަދި  ނާއިމި މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން، ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން

 11ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނެވެ. މި މަހާސިންތާ ކުރިއަށް ދިޔައީ ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި 

ބޭފުޅުންގެ ކަށް ނިސްބަތްވާ ގުރޫޕަކަށް ބަހާލެވިގެން، ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާއި ގައިޑްލައިން އެ ގްރޫޕަ

ލިބިފައިވާ ކޮމެންޓްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯޑް އޮފް  ންތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެންނެވެ. މި ގުރޫޕްތަކު

 ފާސް ކުރެވުނެވެ. ހަޅާ ޕްރެކްޓިސްއަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު ކޮމިޝަންގެ މޭޒަށް ހުށަ

 ވަނަ ދުވަހެ އެވެ. 1111ޖޫން  17ރެކްޓިސް ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕް

 

ުއަދިުބ1.2ުް ުއެކުލަވާލި ުދަށުން ނޑު( ުމިންގަ ު)ސުލޫކީ ުޕްރެކްޓިސްގެ ުއޮފް ުކޯޑް ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ުއެކުލަވާލަމުންދާުގައިޑްލައިންތައް

 

ޑުތަކެއް ގެންގުޅުމަށް ނެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ސަމާލުވެ ވަކި މިންގަބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގ

އެކުލަވަލާފައެވެ. މި ގައިޑްލައިންތައްވަނީ ތަކެއް ވަނީމުހިއްމު ތިން ދާއިރާއަކަށްވަނީ ކޮމިޝަނުން ގައިޑްލައިންކަނޑައަޅާ 

މި މަރުހަލާތަކަށްފަހު ވިފައެވެ. ޔާލަށްވެސް ހުޅުވާލެޚިންމުންގެ އާބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށް، އަދި 

ު ،އެއްފަދައިން ޑާނސުލޫކީ މިންގަ ުޢާުަގއިޑްަލއިންތައް ުޢައްމުކޮށް ގައެވެ. ތިރީގައި 1111 ޖޫން 17މަލުކުރަންފެށީ

 އެވެ.ގައިޑްލައިނ1ްއްމުކޮށްފައިވާ ޢާވަނީ މިކޮށްފައިންބަޔާ

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ކުޑަކުދިން ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ޢަމަލު ކުރަންވީ ގައިޑްލައިން  -

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ޢަމަލު ކުރަންވީ ގައިޑްލައިން  -

 ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކާއި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގައިޑްލައިން  -
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ގެ އޯގަސްޓްމަހު ވަނީ "މުޒާހަރާއާއި 1111މުހިއްމުކަމަށްފެނި ގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަން ތަކުމި ގައިޑްލައިން

 ފައެވެ.އިއެކުލަވާލަ ހަލަބޮލި ޙާލަތްތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ޢަމަލަކުރަންވީ ގައިޑްލައިން"ގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް

 

ުމުޒާހަރާއާއިުހަލަބޮލިުޙާލަތްތައްުކަވަރުކުރުމުގައިުޢަމަލަކުރަންވީުގައިޑްލައިންުއެކުލަވާލުނ1.9ުުް
 

ުކޮިމޓީމި ގައިޑްލައިންގެ ފުރަތަމަ ދެލި ކޮޕީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް އެ ުްޑވަިއޒަރީ ޓީމުންނެވެ. މި  ރިސޯސްގެ

އެކުލަވާލުމަށްފަހު ކޮމިޝަންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ގައިޑްލައިންގެ ފުރަތަމަ ދެލި ކޮޕީ 

ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ކޮމެންޓްތަކާމެދު ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  އެކޮމެންޓަށްވަނީ ފޮނުވާ

ންގައި ހިމަނާ، ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް މި މުޙިއްމުކަމަށް ފެންނަ ނުކުތާތައް ގައިޑްލައި

 ގައިޑްލައިނާމެދު ކޮމެންޓް ހުށަހެޅުމަށް ފޮނުވުނެވެ. 

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ  1111ޑިސެމްބަރ  16ކުރުމަށް މި ގައިޑްލައިނާ މެދު މަޝްވަރާ

 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ.ކޮމިޓީއާއެކު މަޝްވަރާ 

ުކޯޑްުއޮފްުޕްރެކްޓިސްުއެވެއާނަސްުއީވްނިންގއެއްުބޭއްވުންުޓްކުރުމުގެުބްރޯޑްކާސ1.11ުް
 

 1111ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ( ގެ އިންޓަރގްރޭޓަޑް ގަވަނަންސް ޕްރޮގްރާމް  ސްޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން

" އެންހޭންސްޑް ކެޕޭސިޓީ އޮފް ދަ މީޑިއާ ޓު 1.1ގެ މީޑިއާ ހަރަކާތްތެރިވާ ނަންބަރު ވަނައަހަރު 1111ން 

ތަކުގެ ތެރެއިން " ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޑް އޮފް ހަަރަކާތްކޮންޓްރިބިއުޓް ޓު ޑިމޮކްރެޓިކް ޑިސްކޯސް" ގެ ދަށުން ހިންގާ 

ވަނަދުވަހުގެ ރޭ ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްސްގައި  16ޑިސެމްބަރުމަހުގެ  1111 ޕްރެކްޓިސް އެވެއާނަސް އީވްނިންގ" 

 ބޭއްވުނެވެ. 

އަހުލިވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން  ެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއަށްހަފްލާ ބޭއްވުނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ މުގެތެރިކުރުންްހޭލ މި

އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ކެމްޕޭނެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. މި ކެމްޕޭންގައި އާންމު ރައްޔިތުން ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ގެޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ

މުއައްސަސާ،އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކާއި ކުންފުނިތައް އަދި އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި މިނިވަން 

ޔުނިވާސިޓީތަކާއި ކޮލެޖްތައް އަހުލުވެރި ކުރުވުންހިމެނެއެވެ. މި އެވެއާނަސް އީވްނިންގ ޙާއްސަކޮށް އަމާޒުކުރެވިފައިވާނީ 

ސާތަކުގެ ވެރިންނަށާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކަށާއި އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަ

ކޮލެޖްތަކުގެ ވެރިންވެސް  /ގުޅޭ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޔުނިވާސިޓީއާ ާއމީޑި

 ހިމެނެއެވެ.
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ގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ސެގްމަންޓްގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ައިބަހާލ ޓަށްސެގްމަންދެ  ރުގެޑިއިގަ އެއްވަނީ ިފައބާއްވާ ގމި އީވްނިން

ގައި ސެގްމަންޓްތަފްސީލް ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް ކޮމިޝަނުން ހުށައެޅުމައްފަހު ދެވަނަ  އޮފް ޕްރެކްޓިސް ކޯޑްކުރުމުގެ 

ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ވަޑައިގެންތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް 

ކޯޑާއި ކޯޑުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ބައެއް މި ބައިވެރިވިފަރާތްތަކުން ވުނެވެ.އެރުފުރުސަތު

 ޔާލު ހުށައެޅިއެވެ. ޚިހޭގޮތުން ސުވާލުކޮށް މިންގަނޑުތަކާބެ

 

ުސްޕޮޓްުޓީވީުއަދިުރޭޑިއޯުުގެުދަށުންުތައްޔާރުކުރާކޯޑްުއޮފްުޕްރެކްޓިސްުއެވެއާނަސްުުޓްކުރުމުގެބްރޯޑްކާސ1.11ުް
 

ން  1111ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ( ގެ އިންޓަރގްރޭޓަޑް ގަވަނަންސް ޕްރޮގްރާމް  

" އެންހޭންސްޑް ކެޕޭސިޓީ އޮފް ދަ މީޑިއާ ޓު ކޮންޓްރިބިއުޓް 1.1ވަނައަހަރު ގެ މީޑިއާ ހަރަކާތްތެރިވާ ނަންބަރު  1111

ވަނައަހަރު  1111ށް ހިންގަމުންދާ އަދި އަަތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނަހަރަކާތްހިންގާ ޓު ޑިމޮކްރެޓިކް ޑިސްކޯސް" ގެ ދަށުން 

ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އެވެއާނަސް ޓްކުރުމުގެކީ ބްރޯޑްކާސްހަރަކާތަކުރިއަށްދާނެ 

އަދި ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދިނުމެވެ. މި އިސްތިހާރުތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން މަސައްކަތް  ވީއިސްތިހާރު ސްޕޮޓްތައް ޓީ

އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދި ފަރާތާއި ޕްރޮޖެކްޓް  ކޮށްލާންޢުގައި ބިޑް އި 1111ޑިސެމްބަރ  17ކުރާނޭ ފަރާތެއްހޯދުމަށް 

 ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. 

 

1.11ުު ުރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުއަދި ުފޮތެއ1111ުުްބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުހިމެނޭ ުޖަވާބު ުސުވާލައި ުނަމުގައި ގެ
ުޝާއިޢުކުރުންު

 

ލޫމާތުގެ ލުއިފޮތެއް ވަނީ ޢުބެހޭ މަޓްކުރުމާ ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި އާންމު ފަރުދުންނަށް ބްރޯޑްކާސް

އި އަލި ފޮތުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގަކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމު ކުރެވިފައެވެ. މި 

ާއި ޓްކުރުމާއަޅުވާލާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ބްރޯޑްކާސް

ނުވާ އެއްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓްދާއިރާއިން ފޮތެރޭގައި ތަކަށެވެ. މީގެ ޢުޟޫޢުިބެހޭ އެކިއެކި މަޓްކުރުމާއިރީބްރޯޑްކާސް

ލޫމާތުވެސް ވަނީ ޢުކޮންޓެންޓަކާއި މެދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތުގެ މަ

 ހިމެނިފައެވެ.

 



 32 

ުކަނޑައަޅައ1.11ުުި ުމިންގަނޑު ުކޮލިޓީގެ ުވިޝުއަލް ުއޯޑިއޯ ުކުރުމުގެ ުރީބްރޯޑްކާސްޓް ުކުރުމާއި ބްރޯޑްކާސްޓް
ުޢާއްމުކުރުންު

 

 ،ވަނަ މާއްދާގައި 11ގެ ވަނަ މާއްދާއާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 17ގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު

ންސް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ސިގްނަލްތަކުގައި ހިމެނޭ އަޑާއި ސަލައި

ޑައަޅާފައިވާ ނފެންވަރު )އޯޑިއޯ ވިޜުއަލް ކޮލިޓީ( ހުންނަން ވާނީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކަމަންޒަރުގެ 

ޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓް ސިގްނަލްގެ އޯޑިއޯ ވިޜުއަލް ކޮލިޓީގެ ނމިންގަ

 ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. ކަންއެކަނޑައަޅައި ކޮމިޝަނުންވަނީ ޑުތައް ނމިންގަ

 ޑަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ.މި މިންގަނހުންނަންވާނީ އަލް ކޮލިޓީ ޜުއޯޑިއޯ ވިސިގްނަލްގެ  ޓްކުރާބްރޯޑްކާސް

 ވާނެއެވެ.އިނާފަހިމަ ގައ1ި އެޕެންޑިކްސް ޓީޑިއޯ ވިޜުއަލް ކޮލިބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސިގްނަލްގެ އޯ

ުކުރުންުލާނުުޢުުއިުުއިވެންޓްސް"ުލިސްޓެޑްު"ުއިވެންޓްތައް،ުހިމެނޭުުޝައުޤެއްުުޚާއްސަުުރައްޔިތުންގެުުދިވެހ1.11ުުި
 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ނުވަތަ ހުރެދާނެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިވެންޓްތަކާއި އެފަދަ ކުޅިވަރު 

މުބާރާތްތަކާއި ޙަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ލިބިދޭން ޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިވެންޓްތައް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ލިސްޓްކޮށް

 ވަނަ 12ޤަވާއިދުގެ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އަދި މާއްދާ ވަނަ 11މިގޮތުގެ މަތިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެޤަވާއިދުގެ 

ގައި ވަނީ  1111އެޕްރީލް  11އިވެންޓްތައް ހިމެނޭ ޝައުޤެއް ޚާއްސަ ރައްޔިތުންގެ ދިވެހި މަތީން، މާއްދާގައިވާގޮތުގެ

 ލާނުކޮށްފައެވެ.ޢުއަންނަނިވި ގޮތަށް އާންމުކޮށް އިި

 ؛ކަޕް ވޯލްޑް ފީފާ -

 އިވެންޓުތައް މެޗުތަކާއި ބައިވެރިވާ ޓީމުތައް ޤައުމީ ދިވެހި ގޭމްސްގައި ސާފް -

 މެޗުތައް ކުޅޭ ޓީމު ޤައުމީ ދިވެހި ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ސާފް -

 މެޗުތައް ކުޅޭ ޓީމު ޤައުމީ ދިވެހި ކަޕްގައި ޗެލެންޖް އޭ.އެފް.ސީ -

 ހުރި ޝައުޤުވެރިކަން ޚާއްޞަ ރައްޔިތުންގެ ދިވެހި މަޤްޞަދަކީ ލިސްޓްކުރުމުގެ އިވެންޓްތައް މިފަދަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

 އިންތިޒާމެއް ލިބިދޭނޭ ހިލޭ ރައްޔިތުންނަށް މުބާރާތްތައް ކުޅިވަރު އެފަދަ އިވެންޓްތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހުރެދާނެ ނުވަތަ

 ހަމަޖެއްސުމެވެ.
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 ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު އެއްވެސް ޙައްޤު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އިވެންޓެއް ލިސްޓެޑް ވާގޮތުން ޤަވާއިދުގައި

 ގެބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު އިވެންޓެއް ލިސްޓަޑް އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ސަރވިސް ޕަބްލިކް ހޯދައިފިނަމަ، ބްރޯޑްކާސްޓަރަކުރީ

 .ވާނެއެވެ ފޯރުކޮށްދޭން އަގަކާނުލައި ރީބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ނުވަތަ އެބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ޙައްޤު

 އެންޑް ޔޫތް އޮފް މިނިސްޓްރީ މިވަނީ ކަނޑައަޅައިފައި ފަރާތުން ކޮމިޝަނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިވެންޓްތައް ލިސްޓެޑް

 މަޖިލިސް( އާއެކު ގައުމީ ކައުންސިލް )ކުޅިވަރުގެ ސްޕޯޓްސް ނެޝަނަލް ކޮމިޓީއާއި އޮލިމްޕިކް މޯލްޑިވްސް އާއި ސްޕޯޓްސް

 ލަފަޔާއެކީގައެވެ. އެފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާކޮށް،

 

ުރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެުދުވަހެއްުޤައުމީުފެންވަރުގައިުފާހަގަުކުރުންުބ1.11ުުް
 

ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ކުރުމުގައި ޤައުމުބިނާކުރުމާއި، ޑިމޮކްރަސީ ޢާލާކުރުމާއި، 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދާކުރާ މުޙިއްމު ދައުރުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމާއި، މި ސިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން 

އިފައިވާ 'ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަހެއް ޤައުމީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި  ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަ

ވަނަ ދުވަހު  1111އޮކްޓޯބަރ  7ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުން' ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހުގެ ފުރަތަމަ ދެލި ކޮޕީ ވަނީ 

 .އެވެފަވާއެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ކޮމެންޓަށް ފޮނު ޓްބްރޯޑްކާސް

 

ބްރޯޑްަކސްޓްކުރުމުެގުޤައުމީު ކޮށް،ފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓްތަކާމެދު ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާމި ކަރުދާހަށް ކޮމެންޓް ހުށަހެޅުއްވި 

އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ  ޓްވަނަ ދުވަހު ބްރޯޑްކާސް 1111ޑިސެމްބަރ  16ދުވަހެއްުފާހަަގުކުރާނެުތާރީެޚއްުަކނަޑއެޅުމަށްު

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ގިނަ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި އިއްޠިފާޤުވެވުނީ ،ގޮތުންބޭފުޅުންނާއެކު ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މި

ކުރުމުގެ ޤައުމީ ޓްތީ ބްރޯޑްކާސްރި ދުވަސްކަމުގައިވާފުރަތަމަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުއެންމެ ރާއްޖޭގައި އެއީ 1961 އޮކްޓޯބަރު 11

އަދި 'ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހުގެ ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހަށް' ކޮމެންޓް  ފާހަގަކުރުމަށެވެ. އޮކްޓޯބަރު 11ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި 

ފާހަގަކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ދުވަސްކަމަށް ބުރަވެ  ގައިގޮތު ގެބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހެއް ގިނަ ފަރާތްތަކުންވެސްފޮނުވި 

 ވަޑައިގެންފައިވަނީ މި ތާރީޚަށެވެ.

 

މެމްބަރުންގެ ބައެއް ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެދު ގެ ސައްހަކަމާމި ތާރީޚު (1961އޮކްޓޯބަރ  11)ނަމަވެސް 

 އުފެދިފައިވާތީ މިކަން އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ. ޚިލާފްމެދުގައި 
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ުބްރޯޑްކާސްުުއްޖޭގެުރ1.16ުުާ ުުކުރުމަށްުޤީުތަރައްުުދާއިރާުޓްކުރުމުގެ ުކޮމިޝަނުން ުޕްރޮޕޯސަލްުއެކި ފަރާތްތަކަށް
ުހުށަހެޅުންު

 

 ޔޫ.އެސް. އެމްބަސީއަށް ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލް)ހ( 

ުމުގެ ތަމްރީން އަހުލުވެރިކުރުވ މީޑިއާބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް  ގެނެސްދިނުމުގައިޚަބަރުތައް  ާބާ ގުޅޭއިންތިޚ

އިލެކްޝަންސް"ގެ  ފޮރ ފްރީ އެންޑް ފެއަރ އޮފް މީޑިއާ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގއެދި " މަށްދެއްވުބާއްވައި ޕްރޮގްރާމެއް

 ހަޅާފައެވެ.ހުށަ ވަނީ ގައި ޔޫ.އެސް. އެމްބަސީއަށ1111ްތައްޔާރުކޮށް އޭޕްރީލް  އްޕްރޮޕޯސަލެނަމުގައި

 

 ޖީ.އެމް. އާރ. އަށް ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލް)ށ( 

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާކުރިއަށްދާގޮތް ބަލާ ތަޖުރިބާ 

 އިހޯދައިދިނުމަށާ ގެ ފުރުސަތުހޯދުމަށާއި، އަދި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިންޑިއާއިން އިތުރު ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ

 އެހީތެރިވެދިނުމަށް އެދިސްކޮލަޝިޕް ހޯދުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އަދި ތަމްރީން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެޓޭޗްމަންޓް 

 ހަޅާފައެވެ.ލްތަކެއް ހުށަޕްރޮޕޯސަ ވަނީއާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެފަރާތަށ ޖީ.އެމް.އާރް

 

 އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލް)ނ( 

އިންޑިއާގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާކުރިއަށްދާގޮތް ބަލާ ތަޖުރިބާ  ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި

ހޯދުމަށާއި، އަދި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިންޑިއާއިން އިތުރު ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެ 

ންސީ މަސައްކަތްތަކަށް ޓަކޮންސަލްކުރުމުގެ ޤާވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޓްރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސް ،ދިނުމަށާއި

އަހަރުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލާވާލުމަށް އެހީތެރިކަން  11ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ  ،މާއިއެހިތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު

ވަނީ އްތަކެޕްރޮޕޯސަލްއިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރ އާއި އެކިފަހަރު މަތީން ބައްދަލުކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި 

 ހުށަހަޅާފައެވެ.
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 ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލް .އެން އަށްޔޫ)ރ( 

ޕްރޮޕޯސަލް ގެ ނަމުގައި  "ންގ ކޮމިޝަންޓިމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސް އޮފް އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ސްޓްރެންގތަނިންގ"

އެ ޕްރޮޕޯސަލް  ޔޫ.އެން ރެސިޑަންޓް ކޯޑިނޭޓަރ އެންޑްރޫ ކޮކްސްއާއި ބައްދަލުކޮށް ވަނީނުންކޮމިޝަރުމަށްފަހު ތައްޔާރުކު

އްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގަރާމްތައް ހޯދުމާއި، ބްރޯޑްކާސްޓް ލަކީ ރާސަރޮޕޯހުށަހަޅާފައެވެ. މި ޕް

ބްރޯޑްކާސްޓް ުމާއި، އިމުކުރޤާއިމްކުރުމާއި، ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރާއްޖޭގައި ޤާމޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް 

ގެ  ޔޫ.އެން މުގައިއިތުރުކުރުއަދި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ކެޕޭސިޓީ  އެވެއާރނަސް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމާއި

 އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލެކެވެ.

 

 ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްޒަށް އެފެއާރފޮރިން  މިނިސްޓްރީ އޮފް)ބ( 

ކޮމިޝަންގައި މޮނިޓަރިން ސިސްޓަމެއް ނެތުމުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް 

އަދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންޓެންޓާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބަލަން ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން، ދަތިތަކާއި ދިމާވެ 

ް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ހުށަހަޅާއަދި މޮނިޓަރިން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް

 ވަކިވަކިންެރާސްޓޭޓް މިނިސްޓައަދި އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒާއި މިނިސްޓަރ ސިސްޓަމެއް ހޯދުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗައް 

ވަނަ  1111އަދި  1111މޮނިޓަރިން ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަށް ވަނީ  އެވެ.ފަކޮށްމަޝްވަރާބައްދަލުކޮށް 

 ނުލިބިއެވެ.ވަނީބަޖެޓްވަރަށް މިންއެކަށީގެންވާ އަހަރުގައިވެސް 

 

 ޕްރޮޕޯސަލް އަށް ހުށަހެޅިރީެޜަޓްރ ޑްނޭންސް އެންފިމިނިސްޓްރީ އޮފް )ޅ( 

ކޮމިޝަނަށް  ވަނަ އަހަރުގައިވެސް 1111އަދި  1111ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަށް  ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލްތައް މޮނިޓަރ ކުރާނެ

ބައްދަލުކޮށް  ނޭންސް މިނިސްޓަރާފިިއެކި ފަހަރު މަތިން  ،ކޮމިޝަނުން ބަޖެޓު ލިބިފައި ނުވާތީމިންވަރަށްއެކަށީގެންވާ 

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  މިނިސްޓްރީވަނަ އަހަރު  1111 މަޝްވަރާކޮށް އަދި މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަށް

 ޕޯސަލްއެއްޕްރޮއެ މިނިސްޓްރީއަށް އެދުމުގެ މަތިން ބޭރު ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޓްރެޜަރީގެ 

 ހުށަހަޅާފައެވެ. ތައްޔާރުކޮށް
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ުމަސައްކަތްތައްުުމުހިއްމުުކުރެވިފައިވާުުކުރިއެރުވުމަށްުުދާއިރާުުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެުު.1
 

 

ުޢާއްމުކުރުންުުއެކުލަވާލާު(R-20ު/1111ނަންބަރު:ުއިދުު)ވާުޤަުުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ1.1ުުެ
 

ގައެވެ.  1111އޭޕްރީލް  11( އެކުލަވާލާ ޢާއްމުކޮށްފައިވަނީ R-20/2012ނަންބަރު: ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު )

ކޮމިޓީގެ ވެސް އާންމުކޮށްފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ  ޤަވާއިދު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިޤަވާއިދުއެހެން 

 ް ހޯދާ މި މަރުހާލާތައް ނިމުމަށްފަހުއެވެ. އްގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު އާންމުންގެ ކޮމެންޓްތ1111ަމަޝްވަރާތަކާއި ޑިސެމްބަރ 

 

ުއިޞްލާޙުގެނެއުންުުވަނ1ުުައިދަށްުވާޤަުުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ1.1ުުެ
 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ފޯރަމްގެ ބައިވެރިން ހުށަހެޅި ޚިޔާލުތަކާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 1111ޖުލައި  16

ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިސަރީ ކޮމިޓީއަށް ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަނުންވަނީ "ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ވަނަ ދުވަހުވަނީ  1111ސެޕްޓެމްބަރ  17ވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް ބިނާކޮށް ގެ ރިޕޯޓް" ހުށަހަޅާފައެފޯރަމްެ

 އިސްލާހުކޮށް އާންމު ކޮށްފައެވެ.   ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވައިދު

މިޤަވާޢިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާޙްތަކަކީ ލައިސަންސަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، އަސާސީ ޕެކޭޖް އަދި 

ޚިދުމަތުގެ އަގު ފާސްކުރުމެވެ. މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 

ތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ޗެނަލްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅުއްވާއިރު އަސާސީ ޕެކޭޖްގެ ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް

ޗެނަލެއް ހިމެނުމަށް  1ޗެނަލް ތަކުގެ ތެރޭގައި ޕަބްލިކް ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ މައި ޓީވީ ޗެނެލްގެ އިތުރުން 

ހިމަނާފައިވާ ބޭސިކް ޕެކޭޖް ގެ ބަދަލުގައި  މިއީ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގައި  ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ.

އިސްލާޙްކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޕެކޭޖް ތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް 

 ޤަބޫލު ކުރެވެއެވެ.
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ުބްރޯޑްކާސްޓިންގުފޯރަމްުބޭއްވުންުރ1.1ުުީ
 

ށް އިދަޤަވާފަރާތްތަކުން ދިޔައީ މި  އެކިތަންފީޒުކުރަން ފެށުމާއެކު އިދު އެކުލަވާލާ ޤަވާރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ގައި "ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފޯރަމް"ގެ ނަމުވީމާ، ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.ދަތިތައް ކޮމިޝަނާ ޢަމަލުކުރުމުގައި ދިމާވާ 

 އެވެ.ވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްތަކާއެކު މަޝްތްފަރާއެ

ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފޯރަމަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންގެންދާ 

ފަރާތްތަކާއި، ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ޝައުޤު ވެރިވާފަރާތްތަކާއި، ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި އުޅޭފަރާތްތަކަށް 

ގައެވެ. މި ފޯރަމްގައި  1111ޖުލައި  16އްވި ފޯރަމެކެވެ. މި ފޯރަމް ބޭއްވުނީ އަމާޒުކޮށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާ ބޭ

 ބައިވެރިވިއެވެ. މާލޭންނާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުން

އިދުގެ ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލުކުރަންފެށުނު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާ 1111އޭޕްރީލް  1ފޯރަމްގެ މައިގަޑު މަޤްސަދަކީ 

ޔާލާއި ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ރިބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ، މިކަމުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ޚިދަށުން 

 މެވެ.ހުށަހެޅުންތައް ހޯދު

 

އަމަލުކުރާނޭުއުސޫލެއްުމެދުުުއަށްުބޭނުންކުރަމުންދާުއެމް.އެމް.ޑީ.އެސްުފްރިކުއެންސީތަކާުުބްރޯޑްކާސްޓިންގރ1.1ުުީ
ުޤައިމްކުރުމަށްުމަސައްކަތްކުރުންު

 

 11 ޤަވާއިދުގެ ދޫކުރުމުގެ ފްރިކުއެންސީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ޓީވީ/ރޭޑިއޯ ފެށި ޢަމަލުކުރަން ގައި 1111 މާޗް 11

 ފްރިކުއެންސީތަކާމެދު އެސް.ޑީ.އެމް.އެމް ބޭނުންކުރަމުންދާ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ،ރިއާޔަތްކޮށް އަށް މާއްދާ ވަނަ

 އިސް ގެ(ކޭމް) މޯލްޑިވްސް އޮފް އޮތޯރިޓީ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ގުޅޭގޮތުން ކުރުމާ ޤައިމް އުސޫލެއް އަމަލުކުރާނޭ

 އަލީގައި މިމަޝްވަރާގެ ގައެވެ.ސެޕްޓެމްބަރމެއް ބޭއްވީ ބައްދަލުވު މަޝްވަރާ އެންމެފުރަތަމަ އެކު ރާތްތަކާއިފަ

 މިކޮމިޝަނުން ކުރެވޭނީ ބޭނުން ފްރީކުއެންސީތައް ބޭނުންކުރާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން މިހާރު ކޮމިޝަނުންވަނީ

 ،އިހަވާލުކުރުމާމެދުގައާ ކޮމިޝަނާ އެފްރިކުއެންސީތައް ކަމަށްވާތީ ތެރެއިން ގެ ޕްލޭން ފްރިކުއެންސީ އެކުލަވާލައިފައިވާ

 ފަރާތްތަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ މިހާރު ،ވިސްނަވާނަމަ ބޭނުންކުރުމަށް ށްކަކަމަ އެހެން ބޭންޑް މިފްރީކުއެންސީ

 އުފެއްދުމަށްޓަކައި މާހައުލެއް ވާދަވެރި ކުރިމަގުގައި ،އިކަނޑައެޅުމަށާ މުއްދަތެއް މަށްކުރުފްރިކުއެންސީދޫ

 ބޭނުންކުރުމަށް މިފްރީކުއެންސީ ،ހަމަޖެއްސުމަށާއި ތަކެއް ބޭންޑް ފްރިކުއެންސީ ބޭނުންކުރެވޭނޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް

 އަހަރު ވަނ1111ަ ދަށުން ގެޢުޢުޟޫމިމަ. އެދިފައެވެ ލަފައަކަށް ގެކޭމް ގެނައުމަށްޓަކައި އިސްލާހު ނަގާފީއަށް މިހާރު
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 އަދި ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަނަށް ނިންމެވިގޮތް  ިންކޭމްއ މިބައްދަލުވުމުގައި .ގައެވެރުޑިސެމްބަ ބޭއްވީ ބައްދަލުވުމެއް އެއްމެފަހު

 .ފައެވެހިއްސާކޮށް ވަނީ ކޭމްއާއި ކަންކުރަންއެދޭގޮތް ކޮމިޝަނުން ގުޅިގެން ކާއިމިނިންމުންތަ

 

ުތެރެއަށްުގެނައުންުުގެއިދުުޤަވާުއިފަރާތްތައްުޤާނޫނާުކުރާުރީބްރޯޑްކާސްޓ1.1ުް
  

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގައި 1111 ،އެކުލަވާލާ އާއްމުކުރުމަށްފަހު ޤަވާއިދުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އާ

އިދަށް އަމަލުކުރުމަށްޓަކާ ފުރިހަމަކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޤަވާފަރާތްތަކަށް މި  ދޫކޮށްފައިވާ

. މީގެ އިތުރުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެލަތެއް ދުވަހުގެ މުހު 91 ވަނަ މާއްދާގައި 11ގެ  ޤަވާއިދުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

އެދި ހުށަހެޅުމަށް  ތްތަކުން ލައިސަންސަށްރާފަ ލައިސަންސެއްނެތި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރާގެ އޮކްޓޯބަރގައި 1111

ގޮތުގެމަތީން ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅުއަޅާނެކަން ގައިވާ ޤަވާއިދުޤާނޫނާއި ތަކާމެދު މިއާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްކޮށް ސްތިމާލްއި

 މައުލޫމާތުފަރާތްތަކުގެ ސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އަދި ލައިސަން ފައެވެ.ލާނެއްކޮށްޢުއިވަނީ ގައިއާއްމުކޮށް އަން

 ލޫމާތުޢުމަގޮތަށް ކޮމިޝަނުން އެދިފައިވާ އަންގާފައެވެ. ލްތަކަށް ކައުންސި ރަށުވަނީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްކޮމިޝަނަށް 

 ކުންނެވެ.ކައުންސިލްތަކަ ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ރަށު

 

ޝަކުވާތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ލައިސަންސްއެއްނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާއި ގުޅުންހުރިރީބްރޯޑްކާސްޓް

 ކުރާފަރާތްތަކާއި ޗެނެލްގެ ހުއްދަނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ހަމަހަމަ އަދި ހާމަކަން ބޮޑު

ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަނުން ލައިސަންސެއްނެތި  ،އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާ ޢަމަލުކުރަން ފެށުން މުހިއްމުކަމަށް ފާހަގަވެ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޗެނެލްގެ ހުއްދަނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ކޮންސެޕްޓް 

 އިވެއެވެ.ލަވާލާފަކަރުދާހުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް އެކު

ންސެއްނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ބާރު ސަލައި ،މީގެ އިތުރުން

 ރވިސްގެ އިސް ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުވުމެއް އިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަލިބިދީފަ

ލައިސަންސް ނެތި ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިއްވާ، ބާމަހުގައި ނޮވެމްބަރ

ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ މޯލްޑިވްސް މަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ކަރުދާހެއްގެ ދެލިކޮޕީ މި ޢަރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު 

ވޭނެ ހުށަހަޅާފައެވެ. މިކަމަކީ ޤާނޫނީ ލަފާގެމަތިން ކުރެ ް ހަމަ އެމަހު ވާނީޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ކޮމެންޓްކުރުމަށް

މަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޢައެ ކަރުދާހަށް ފަހު  ނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށްޤާކަމެއްކަމުގައިވާތީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން 

 ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.ކޮމެންޓް ފޮނުވާނެކަމަށް 
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ުމުޅިރާއްޖެއަށްުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެުފުރުސަތުުހުޅުވާލުނ1.6ުުް
 

ި ރު މުޅިރާއްޖެ އަދި މާލެ ސަރަޙައްދަށް އިރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލި

ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ވަނީ  1111އޯގަސްޓް  11ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުވެސް 

ކަނި މީޑިއާ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ފުރުސަތުގައި މާލެ ސަރަހައްދަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދިފައިވަނީ ހަމައެ

ހަމައެކަނި  ފައިވަނީފާޅުކޮށް ވެރިކަންނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެވެ. އަދި މުޅިރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޝައުގު

 ޓެޑުންނެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމި

ގައި އާއްމުކުރުމުން ދެވަނަ 1111ސެޕްޓެމްބަރ  17ތަމަ އިސްލާހު ފުރަގެނައި އިދަށް ވާޤަރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 12ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 1111ސެޕްޓެމްބަރ  19ފަހަރަށް މުޅިރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ 

ރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުއާ ހަމައަށެވެ. މި މުއްދަތުގައިވެސް މުޅި ރާއްޖެއަށް 1111ނޮވެމްބަރ 

 މިޓެޑުންނެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހަމައެކަނި 
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ު

ުޕްރ1.1ުުި ުބޭނުންވާ ުއެކުލަވާލުމަށް ުޤަވާއިދު ުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުހެދުމާއިުލިުކޮމިއުނިޓީ ުރީސާރޗް މިނަރީ
ުކޮންސަލްޓެންސީުހޯދުންު

 

ވަނަ އެކްޝަން ކަމަށްވާ"ކޮމިއުނިޓީ 2ވަނަ ސްޓްރެޓީޖީ ގެ  1ގެ ދަށުން  1ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ޕޮލިސީ 

ކުރިއަށް ވަނަ އަހަރު  1111ވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުން" ޤަބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

 އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ގަވަރނަންސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިލޭ އެހީ ވަނީ ލިބިފައެވެ..ޔޫގެންދިއުމަށްޓަކައި 

އި ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާ މުޅިން އާގވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންރތުން ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަކީ ޕަބްލިކްސަމިގޮ

ދުމަތް އެންމެ ރަގަޅު ގޮތުގައި ތަޢާރަފް ޚިވާއިދު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ޤަަދުމަތެއް ކަމުން ޚިތަފާތު 

 ލިމިނަރީ ރީސާޗެއް ހެދުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.ރިހަތަރު ކަންކޮޅެއްގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ޕް ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ

ކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން އްއެން.ޑީ.ޕީ ގެ ގަވަރނަންސް ޔުނިޓުން މިމަސަ.އެހެންކަމުން ޔޫ

 ގްރީން ހަމަޖައްސަވާދެއްވިއެވެ. އެޑްވައިސަރ ޑރ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީޑިއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި ލީގަލް ޕޮލިސީ

ވަނަ ދުވަހަށެވެ. މި  11އިން  11ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޑިސެމްބަރު  1ގްރީން ރާއްޖޭގައި މި ރިސާޗް ހެއްދެވީ  ޑރ.

އްޒަފަކާއެކު ދަތުރުކުރިއެވެ. ވަައްމުލަކަށް ކޮމިޝަންގެ މުވަފުސިޓީއަށާއިތަކަށާއި، އައްޑޫށްރަބައެއް އަތޮޅުގެ  ވ.މުއްދަތުގައި 

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރާއްޖޭގެކާއި ތައިތުރަށް މާލޭގެ މިކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާ، މިނިސްޓްރީ އަދި ޖަމާއަތް މީގެއަދި 

 ތަޖުރިބާކާރުންނާ ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދިއެވެ. ދާއިރާގެ

 މާލޭގެ ބައްދަލުވުންތައް)ހ( 

މަހުގެ މިކަމާ ގުޅުން ހުރި އެކި ފަރާތްތަކާ ޑިސެމްބަރު ރާއްޖޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި 

ގެ އެކިއެކި ރުމިގޮތުން ސަރުކާ ފައެވެ.އްވާބައްދަލުވުންތަކެއް ބާޑރ. ގްރީންގެ އެދުމުގެ މަތިން ވަނީ އި ތެރޭގަ

ވަރާ އިދާރާތަކާއި، މިދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ވަނީ ކާމިޔާބު މަޝްަ

ފައެވެ. މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ޑރ. ގްރީން ވަނީ ރާއްޖޭގައި މިކަން ފެށުމަށް ވާން ޖެހޭ އްވާބައްދަލުވުންތަކެއް ބާ

 މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހޯއްދަވާފައެވެ.  ގިނައްޔާރީތަކާބެހޭ ތަ
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 އައްޑޫ ސިޓީ ދަތުރު)ށ( 

ވަސީލަތްތައް ހުރި އައްޑޫ ސިޓީގައި މިދިރާސާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ނިންމުނީ އެއީ އާބާދީ ބޮޑު، އަދި 

ށް ކުރެވުނު މިދަތުރުގައި ޑރ. ގްރީން ވަނީ އައްޑޫގެ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، 6ން 1އަތޮޅަކަށްވާތީއެވެ. ޑިސެމްބަރު 

ރަށު ފެންވަރުގެ ކޮމިޓީތަކާއި، އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި ޢާންމު ރައްޔިތުންނާވެސް ބައްދަލުކޮށް، ކޮމިއުނިޓީ 

ންގއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާފައެވެ. މިދަތުރުން، ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓި

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާއި ދޭތެރޭ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދާއި ތަރުޙީބު އޮތްކަން ހާމަވެގެންދިޔައެވެ.

 

 ދަތުރު ކުފުވައްމުލަ)ނ( 

ކައި ޓަފުވައްމުލަކުގައިވެސް ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަޢާރަފްކުރުމަށްށް  9ން  2އަށްފަހު، ޑިސެމްބަރ ސިޓީ އައްޑޫ

މިދަތުރުގައިވެސް ޑރ. ގްރީން ވަނީ ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، ރަށު ފެންވަރުގެ  އެވެ.ތަކެއް ކުރިދިރާސާ

ކޮމިއުނިޓީ  ،ކޮމިޓީތަކާއި، އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި ޢާންމު ރައްޔިތުންނާވެސް ބައްދަލުކޮށް

ވާފައެވެ. މިދަތުރުގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއް

 ނެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހޫނު ތަރުޙީބެއް ލިބު

 

 އަތޮޅު ދަތުރު ވ.)ރ( 

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރާއްޖޭގައި ތަޢާރަފްކުރުމަށް ކުރެވޭ ދިރާސާ މަސައްކަތުގައި، އާބާދީ ކުޑަ އަތޮޅެއްގައި މިކަމަށް 

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ . އެވެއަތޮޅަށް ދަތުރެއް ކުރި ވ.ތަރުޙީބު އޮތްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި 

ޝުޖާއުއާއި، ކޮމިޝަނަރ އިބްރާހީމް އަޝްރަފާއި، މިމަސައްކަތުގެ هللا ޢަބްދުކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް ،މުޙަންމަދު ޝަހީބު

އެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު އަރުޝަދު ޢަލީނާއި ކޮމިޝަންގެ ކޮންސަލްޓަންޓް ޑރ. މަރީ ގްރީ

 މިދަތުރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނީ ވ. ކެޔޮދޫގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 

ބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ކެޔޮދޫ ކައުންސިލާއި ރަށު ފެންވަރުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މެން

ދޫއަށްވެސް ދަތުރުކޮށް ޢާންމު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ކެޔޮދޫއަށްފަހު، ޑރ. ގްރީންވަނީ ވ. ފުލިދޫއާ އަދި ތިނާ

 .ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ
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 ޙިއްސާކުރުން ގއާ ބެހޭ ހޯދުންތައްކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިން)ބ( 

 

 މަޝްވަރާކޮށް ބެހޭގޮތުން އާ ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް

ރިފައިނަލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުޑރ. ގްރީންގެ ހޯދުންތައް ޙިއްސާކުރިއެވެ. އަދި ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް 

 ހުށަހެޅިއެވެ. މި ރިޕޯޓްގައި ތިރީގައި މިވާ ބައިތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް ގައި  11ޑިސެމްބަރު ޑރ. ގްރީން 

 މުހިންމުތޯ ބެލުންއަށް ތަޢާރަފުކުރުން ޖެދުމަތް ރާއްޚިކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ  -

 އްޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ސަރަހައްދުތަކާއި އާބާދީތަ މި -

 ދަތިތައްދިމާވެދާނެ ށް ކުރުމަދުމަތް ތައާރަފުޚިމި  -

 ގޮތްތައްހިފާނެ ކޮމިއުނިޓީސްތަކުން އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި ބޭނުން ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ -

 ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް.މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މަށް ތައާރަފްކުރުދުމަތް ޚިިމި  -

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ކް ހެދުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ރކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމްވާ -

 ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓަންސީ
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 ވަނަުއަހަރުުދޫކޮށްފައިވާުލައިސަންސ6ު.1111ުުް

 

ުލައިސަންސްުުކުރުމުގެބްރޯޑްކާސްޓ6.1ުް
 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މުޅި ރާއްޖެއަށް ގައި އާއްމުކުރުމާގުޅިގެން  1111މާޗް  11 ޤަވާއިދުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 އާ ހަމައަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 1111އި މެ 17އިން ފެށިގެން  1111މާޗް  17ލައިސަންސަށް އެދި 

ކުރުމުގެ ޓްވަނީ ބްރޯޑްކާސްތަކަށް ފަރާ 11އެދި ހުށަހެޅި  ށްގައި ލައިސަންސަތެރޭ ގެހުޅުވާލެވުނެވެ. މިގޮތުން މި މުއްދަތު

ލައިސަންސަކީ ޓީވީ  11ލައިސަންސަކީ ރޭޑިއޯ ލައިސަންސް، އަދި  11ދޫކޮށްފައެވެ. މީގެތެރެއިން ލައިސަންސް 

ވަނަ އަހަރު ދޫކުރި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ 1111ލައިސަންސެވެ. އަންނަނިވި ތާވަލްގައި އެވަނީ 

 ތަފްސީލެވެ. 

 1111ރާތްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާފަ: 1ތާވަލް 

 ފަރާތްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގައި 2102

 ޗެނަލް ކުންފުނި #
 ދޫކުރި ލައިސަންސް

 ތާރީޚް
 މީޑިއަމް

1 
 ސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަންބްރޯޑްކާ މޯލްޑިވްސް

ޓެލެވިޜަން 

 މޯލްޑިވްސް
 ޓީވީ 1111ފެބްރުއަރީ  19

 ޓީވީ 1111އެޕްރީލް  12 1ޓީވީ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1ޓީވީ  1

1 

ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ވަލް އްޖި ޙަ މީޤާތުލިލް

 ލިމިޓެޑް
 ޓީވީ 1111 މެއި 11 އެމްވީޓީވީ

 ޓީވީ 1111 މެއި 11 ރާއްޖެޓީވީ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރާއްޖެ 1

1 

 މޯލްޑިވްސް()  އިންވެސްޓްމަންޓް އެޓޯލް

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 ޓީވީ 1111 މެއި 16 އެޓޯލްޓީވީ

 ޓީވީ 1111 މެއި 11 9ޗެނަލް  އަންލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މީޑިއާ 6

 ޓީވީ 1111 މެއި 17 ސަން ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .އެމް.ލޭންޑް އެފް ޕިކްޗަރ 7
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 ޓީވީ 1111 މެއި 17 ސަން ޓީވީޕްލަސް ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕިކްޗަރ 2

 ޓީވީ 1111 މެއި 11 ޗެނަލްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރާސްޓް 9

11 

އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން  އައިލެންޑް

 އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 ޓީވީ 1111 ޖޫން 11 އައިސްޓީވީ

11 
 ޓީވީ 1111 ޖޫން 11 ދިވެހިޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން މޯލްޑިވްސް

11 
 ޓީވީ 1111 ޖޫން 17 ދި އެފްއެމް ޕްލަސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް

11 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް
 ޓީވީ 1111 ޖޫން 12 ޗެނަލް ސެވަން

11 

އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން  އައިލެންޑް

 އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 ޓީވީ 1111 ޖޫން 12 އަލްކުރާން

11 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް  ޑިޖިޓަލް

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 ޓީވީ 1111 ޖުލައި 11 އޯކިޑްޓީވީ

16 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް  އައިލެންޑް

 ލިމިޓަޑް
 ޓީވީ 1111 މާރޗް 11 ވީޓީވީއެކްސްޓްރާ

17 
 ޓީވީ 1111ސެޕްޓެމްބަރ  16 އައި ޓީވީ މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އިންޓޯން

12 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް  އައިލެންޑް

 ލިމިޓަޑް
 ޓީވީ 1111 މާރޗް 11 ވީ ޓީވީ

19 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

 ލިމިޓެޑް
 ޓީވީ 1111 މާރޗް 11 ދި ޓީވީ

 ޓީވީ 1111އޯގަސްޓް  11 ޔެލް ޓީވީ ކްރޮސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޒީބްރާ 11

11 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

 ލިމިޓެޑް
 ޓީވީ 1111އޮކްޓޯބަރ  12 ދި ޓީވީސްޕޯޓްސް

 ޓީވީ 1111އޮކްޓޯބަރ  11 ފިއުޗަރޓީވީ މީޑިއާރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 11
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 ރޭޑިއޯ 1111ފެބްރުއަރީ  19 ދިވެހިރާއްޖޭގެއަޑު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން މޯލްޑިވްސް 11

 ރޭޑިއޯ 1111 މެއި 11 ދިވެހިއެފް އެމް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން މޯލްޑިވްސް 11

11 
 ރޭޑިއޯ 1111 މާޗް 11 91.1ދި އެފްއެމް  މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް

 ރޭޑިއޯ 1111 މާޗް 11 ރޭޑިއޯއެޓޯލް އެޓޯލްވޭވް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 16

 ރޭޑިއޯ 1111 މާޗް 11 91.6 އެޗް.އެފް.އެމް ވޭވްނެޓްވޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 17

12 
 ރޭޑިއޯ 1111 މެއި 11 ރޭޑިއޯއެފް އެ މް އިމޭޖް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބިޒްނަސް

 ރޭޑިއޯ 1111 މާޗް 11 ކެޕިޓަލް ރޭޑިއޯ 91.6 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަސްނާ 29

 ރޭޑިއޯ 1111 މާރޗް 11 ސަން އެފްއެމް ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕިކްޗަރ 11

11 

 ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވޭފާރަ

 .އެމްއެފް ވޭފާރަ

 11މިނިވަންއަށް  97

ގައި  1111އޯގަސްޓް 

 އިކޮށްފަބަދަލު

 ރޭޑިއޯ 1111 މާރޗް 11

11 

ޕްރައިވެޓް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އައިލެންޑް

 ލިމިޓަޑް
 ރޭޑިއޯ 1111 ޖޫން 12 ވީއެފް.އެމް

 މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޓެކްނޯ 11

ޗެނަލް  17ޗެނަލް 

 11 އަށްވޭވް

ސެޕްޓެމްބަރ 

ގައި 1111

 ބަދަލުކޮށްފައި

 ޓީވީ 1111 މެއި 19



 46 

 10 ރޭޑިއޯ ޗެނެލްތައް ޖުމްލަ     
 23 ޗެނެލްތައް ޖުމްލަ ޓީވީ  
   

 

ުބަދަލުތައްުުގެނައިުލައިސަންސަށްުުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެުދޫކޮށްފައިވާއަހަރުުުވަނ6.1ު1111ުަ
 

ފަރާތްތަކުގެ  ބަދަލެއް ލައިސަންސް ދުކޮށްފައިވާ 1ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް ވަނީ  1111

 ގެ ތަފްސީލެވެ. ބަދަލުތަކުއެދުމުގެމަތީން ގެނެސްދީފައެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މިގެނައި 

ޓެކްނޯ މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ޓެކްނޯ މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްއަށް ބަދަލުގެނައުން:  -

ސެޕްޓެމްބަރ  11"އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ވް"ޗެނަލް ވޭއިން " 17"ޓީވީ ނަންގެ ޓީވީ ޗެނެލްދޫކޮށްފައިވާ ލިމިޓަޑަށް

 ގައެވެ. 1111

ވޭ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ފާރަދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްއަށް ބަދަލުގެނައުން:  ޑަށްަވޭ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެފާރަ -

 11މިނިވަން" އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  97"ފާރއަވޭ އެފް.އެމް" އިން "ޗެނެލްގެނަން ދޫކޮށްފައިވާ ލިމިޓަޑަށް 

 ގައެވެ.1111އޯގަސްޓް 

ޔޫ ހިންގުމަށް "ޗެނަލް ސެވަން" ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްއަށް ބަދަލުގެނައުން:  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް ޓުއަރސްޔޫ  -

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  ަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓީވީ ޗެނެލް ލައިސަންސްޑަޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ޓުއަރސް

 ގައެވެ.1111ޑިސެމްބަރ  11ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 

 

ުބްރޯޑްކާސްޓިންގުލައިސަންސްުރ6.1ުުީ
 

 ރާއްެޖެއަށްމުޅި ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓްކުރުމާގުޅިގެން 1111އޭޕްރިލް  1އެކުލަވާލާ  ޤަވާއިދުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި  ގައ1111ިއޭޕްރިލް   19މުގެ ފުރުޞަތު ވަނީރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅު

އިދަށް އަމަލުކުރުމަށްޓަކާ ވާޤަފަރާތްތަކަށް މި  ދޫކޮށްފައިވާ ގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް 1111

ގެ ދަށުން ޤަވާއިދުލަތެއް ދީ އާދުވަހުގެ މުހު 91ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރިހަމަކުރަން 
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ވަނަ އަހަރު  1111ލާޒިމްކުރެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ  އިވަނަ މާއްދާގަ 11ގެ ޤަވާއިދުލައިސަންސް ނެގުމަށް މި

 ލެވެ.ޞީދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ ތަފްް

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ގައި 1:1111ތާވަލް 

 ފަރާތްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގައި 2102

 ސަރަހައްދު ރަށް ކުންފުނި #
 ލައިސަންސް

 ތާރީޙް ދޫކުރި

 މުއްދަތު ލައިސަންސްގެ

 ތާރީޙް ހަމަވާ

1 
މީޑިއާ ނެޓް 

 ލިމިޓެޑްޕްރައިވެޓް
 މާލެ

މާލެ، މާލެ 

 ސަރަޙައްދު
 1111މެއި  16 1111މެއި  17

2 
މެދުއަވަށު ރައްޔިތުންގެ 

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
 1111 މެއި 16 1111މެއި  17 ލ.ފޮނަދޫ ލ.ފޮނަދޫ

3 
އަލިދޭހިޔާ ކޮމިއުނިކޭޝަން 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 1111 ޖޫން 11 1111ޖޫން  11 ނ.މަގޫދޫ ނ.މަގޫދޫ

4 
ވޯލްނަޓް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓިޑް
 1111 ޖޫން 11 1111ޖޫން  11 ރ.މަޑުއްވަރީ ރ.މަޑުއްވަރީ

5 
ޕްރައިވެޓް  ރަމް ލަސްޓް

 ލިމިޓެޑް
 1111 ޖުލައި 17 1111ޖުލައި  12 މާއުނގޫދޫށ.  ށ. މާއުނގޫދޫ

6 
ޓީވީ  ފުވައްމުލަކު

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 ޏ.ފުވައްމުލަކު ޏ.ފުވައްމުލަކު

އޯގަސްޓް  11

1111 
 1111އޯގަސްޓް  11

 ޅ.ކުރެންދޫ ޅ.ކުރެންދޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަލަކު 7
އޯގަސްޓް  16

1111 
 1111އޯގަސްޓް  11

8 
ހިޓްވިނަރ ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް
 ބ.ތުޅާދޫ ބ.ތުޅާދޫ

އޯގަސްޓް  16

1111 
 1111އޯގަސްޓް  11

9 

އިނޮވޭޝަން  މޯލްޑިވްސް

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް

 ގއ.ވިލިގިލި ގއ.ވިލިގިލި
ސެޕްޓެމްބަރ  11

1111 
ސެޕްޓެމްބަރ  11

1111 
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10 
ކުރި ކޯޕަރޭޓިވް  ފިޔޯރީ

 ސޮސައިޓީ
 ގދ.ފިޔޯރީ ގދ.ފިޔޯރީ

ސެޕްޓެމްބަރ  11

1111 

ސެޕްޓެމްބަރ  11

1111 

11 
ޕްރައިވެޓް  ތަނބުރުމާ

 ލިމިޓެޑް
 ހއ.ދިއްދޫ ހއ.ދިއްދޫ

އޮކްޓޯބަރ  17

1111 
 1111އޮކްޓޯބަރ  16

12 
ސަރިވިސަސް  އެންޓިކް

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 މ.ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށި

އޮކްޓޯބަރ  17

1111 
 1111އޮކްޓޯބަރ  16

13 
ޕްރައިވެޓް  ގޮފި ދެވަރު

 ލިމިޓެޑް
 ހދ.ނޮޅިވަރަން ހދ.ނޮޅިވަރަން

އޮކްޓޯބަރ  17

1111 
 1111އޮކްޓޯބަރ  16

14 
ހޯލްޑިންގް ޕްރައިވެޓް -ޖޭ

 ލިމިޓެޑް
 ނ.މަނަދޫ ނ. މަނަދޫ

އޮކްޓޯބަރ  12

1111 
 1111އޮކްޓޯބަރ  17

15 
އިންވެސްޓްމެންޓް  ޖަންބެ

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހއ. 

 އިހަވަންދޫ
 ހއ.އިހަވަންދޫ

އޮކްޓޯބަރ  12

1111 
 1111އޮކްޓޯބަރ  17

16 
ހޯލްޑިންގްސް  ނެރު

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް
 މ.މުލި މ.މުލި

އޮކްޓޯބަރ  11

1111 
 1111އޮކްޓޯބަރ  11

17 
ކޭބަލް ވިޝަން  ސްޕައިރަލް

ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް

 ބ.ގޮއިދޫ ބ.ގޮއިދޫ
އޮކްޓޯބަރ  11

1111 
 1111އޮކްޓޯބަރ  11

18 
ނެޓްސްކީ ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް
 ށ.ފޭދޫ ށ.ފޭދޫ

އޮކްޓޯބަރ  11

1111 
 1111އޮކްޓޯބަރ  11

19 
ކޯ  ލައިފް ސްކައި

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 ހއ. ހޯރަފުށި ހއ.ހޯރަފުށި

އޮކްޓޯބަރ  11

1111 
 1111އޮކްޓޯބަރ  11

20 
ކޮމްޕެނީ  ލިލީ ސަން

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 ހދ. ނޮޅިވަރަން ހދ.ނޮޅިވަރަން

އޮކްޓޯބަރ  11

1111 
 1111އޮކްޓޯބަރ  11

21 
ކޭބަލް ނެޓްވާރކް  އޭދަފުށި

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 ބ. އޭދަފުށި ބ.އޭދަފުށި

 ނޮވެމްބަރ 11

1111 
 1111ނޮވެމްބަރ  11

 1111ނޮވެމްބަރ  11ނޮވެމްބަރ  11 ފ. ނިލަންދޫ ފ.ނިލަންދޫކޮމްޕެނީ  އެން.ޖޭ.އޭ 22
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 1111 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

23 
ނެޓް ޕްރައިވެޓް  އެޓްއޯލް

 ލިމިޓެޑް
 ޅ. ނައިފަރު ޅ.ނައިފަރު

ނޮވެމްބަރ  11

1111 
 1111ނޮވެމްބަރ  11

24 
ސްޕާއާމްސް ޓްރޭޑް 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 ބ.ދަރަވަންދޫ ބ.ދަރަވަންދޫ

ނޮވެމްބަރ  11

1111 
 1111ނޮވެމްބަރ  11

25 
ޕްރައިވެޓް  ސެޓްލިންކް

 ލިމިޓެޑް
 ސ.ހުޅުދޫ ސ.ހުޅުދޫ

ނޮވެމްބަރ  19

1111 
 1111ނޮވެމްބަރ  12

26 
ޕްރައިވެޓް  ސެޓްލިންކް

 ލިމިޓެޑް
 ގދ.ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ

ނޮވެމްބަރ  19

1111 
 1111ނޮވެމްބަރ  12

27 
ޕްރައިވެޓް  ސެޓްލިންކް

 ލިމިޓެޑް

ގދ. ފަރެސް 

 މާތޮޑާ
 ގދ.ފަރެސް މާތޮޑާ

ނޮވެމްބަރ  19

1111 
 1111ނޮވެމްބަރ  12

28 
އިންވެސްޓް މަންޓް  ކޮމަން

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 ރ.އިންނަމާދޫ ރ.އިންނަމާދޫ

ނޮވެމްބަރ  19

1111 
 1111ނޮވެމްބަރ  12

29 
އިންވެސްޓް މަންޓް  ފެމެލީ

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 ގދ.މަޑަވެލި ގދ.މަޑަވެލި

ނޮވެމްބަރ  19

1111 
 1111ނޮވެމްބަރ  12

30 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ކޮރަލް

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 ގއ.މާމެންދޫ ގއ.މާމެންދޫ

ނޮވެމްބަރ  19

1111 
 1111ނޮވެމްބަރ  12

31 
އައިޑިއަލްނެޓް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް
 ނ.ލަންދޫ ނ.ލަންދޫ

ނޮވެމްބަރ  19

1111 
 1111ނޮވެމްބަރ  12

32 
ޕްރައިވެޓް  ސެޓްލިންކް

 ލިމިޓެޑް
 ސ.މީދޫ ސ.މީދޫ

ޑިސެމްބަރ  11

1111 
 1111ޑިސެމްބަރ  11
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ުދޫކުރުންުުލައިސަންސްޑިއޯ/ޓީވީުބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށްުފްރީކުއެންސީުރ6.1ުޭ
 

ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓް ކުރުމާގުޅިގެން 1111މާޗް  11ރޭޑިއޯ/ޓީވީ އަށް ފްރީކުއަންސީ ދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު 

އާހަމައަށް  1111އޭޕްރީލް  11އިން ފެށިގެން 1111މާޗް  12ފްރީކުއަންސީއަށް އެދި ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

 1ދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރާ އެފް.އެމް ރޭޑިއޯ ޚިމުޅި ރާއްޖެއަށް  ލާފައިވަނީހުޅުވާތުގައި ޞަހުޅުވާލިއެވެ. މި ފުރު

ފްރީކުއަންސީއެވެ. އެފް.އެމް ރޭޑިއޯ  1ދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރާ ޓީވީ ޚިފްރީކުއަންސީ އާއި، މުޅި ރާއްޖެއަށް 

އެވެ. އަދި ޓީވީ ފްރީކުއަންސީގެ (ރުފިޔާ )ފަންސާސް ހާސް ރ110111/-ފްރީކުއަންސީގެ މިނިމަމް އެކުއިޒިޝަން ފީ އަކީ 

 .އެވެ(ރުފިޔާ )އެއް ލައްކަ ރ111,111/-މިނިމަމް އެކުއިޒިޝަން ފީ އަކީ  

 ންމި ބީލައަންނަނިވި ތާވަލްގައި އެވަނީ ފަރާތަކުންނެވެ.  9ތެރޭގައި ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  މި މުއްދަތު

 ލެވެ.ޞީރޭޑިއޯ/ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ފްރީކުއެންސީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފް ކާމިޔާބަށް

 ފްރީކުއެންސީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް  ކޮށްބުފްރީކުއެންސީ ކާމިޔާގައި 1111: 6ތާވަލް 

 ފަރާތްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ފްރީކުއެންސީ ގައ2102ި

# 
 މީޑިއަމް ލައިސަންސްދޫކުރިތާރީޚް ޗެނަލް ކުންފުނި

1 
ޕްރައިވެޓް  އަސްނާ މޯލްޑިވްސް

 ލިމިޓެޑް
 ރޭޑިއޯ 1111ޖޫން  11 ކެޕިޓަލް ރޭޑިއޯ 91.1

 ރޭޑިއޯ 1111 ޖޫން 11 މިނިވަން 97   ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވޭރަަފާ 2

3 
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ  އައިލަންޑް

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 ރޭޑިއޯ 1111 ޖޫން 11 99ވީ އެފްއެމް 

4 
ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް  ޕިކްޗަރ

 ލިމިޓެޑް
 ރޭޑިއޯ 1111 ޖޫން 11 ސަންއެފް.އެމް

5 
މޯލްޑިވްސް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 ޓީވީ 1111 ޖޫން 11 ދި ޓީވީ

 ޓީވީ 1111 ޖޫން 11 ވީޓީވީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ  އައިލަންޑް 6
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 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

7 
ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް  ޕިކްޗަރ

 ލިމިޓެޑް
 ޓީވީ 1111 ޖޫން 11 ސަން ޓީވީ

 

 4 ޖުމްލަ ރޭޑިއޯ ޗެނެލްތައް

 3 ޗެނެލްތައް ޖުމްލަ ޓީވީ
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ުބަލައިފައިވާުުކޮމިޝަނުންުުއަދިުުހުށަހަޅާފައިވާުުކޮމިޝަނަށްުުއަހަރުުުވަނ1111ުުަު.7
 މައްސަލަތައްު

ު

ުކޮމިޝަނަށްުހުށަހަޅާފައިވާުޝަކުވާތައ7.1ުުް
 

)ދޭއް(  1ގިނަވެގެން  ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ހިންގޭ ތަޙުޤީގެއް ޚާއްސަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި، ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމްގައި 

ވަނަ  11ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެނިންމުންތައް ހާމަކުރަންވާނޭކަން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

މިގޮތުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  19ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ   މާއްދާގެ )ހ( އަދި

ކޮމިޝަނުން މިއަހަރު އެޖުޑިކޭޓްކޮށްފައިވާ  އަދިވަނީ ކޮމިޝަނަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެ އިގަ 1 އެޕެންޑިކްސް

ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު އަދި  ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނަލް މޮނީޓަރިންގއިން ފާހަގަވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޝަކުވާތަކާއި،

 އަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްޞީލެވެ.

 

ުއިނގިރޭސިުބަހަށްުތަރުޖަމާކުރުންުުމެކޭނިޒަމްުުކޮމްޕްލެއިންޓްސ7.1ުުުް
 

ކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާވެސް ވަނީ ތެރޭގައި ޝަ ގެއަހަރު ވަނަ 1111

ތަރުޖަމާކުރުމުގެ އެެއްމެ މުހިއްމު އެއް  ހަށްއިނގިރޭސިބަނިޒާމު  މިކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ. 

 ހުށަހަޅާނެމަގު ބިދޭސީންނަށްވެސް ފަހިކޮށްދީ އެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުމެވެ.ބޭނުމަކީ ޝަކުވާ 
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 .ކޮމިޝަންގެުމަސައްކަތްތައްުހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައިުކުރިުމަސައްކަތްތައ2ުް

ު

ުއެކްޝަންުޕްލޭންުމުރާޖާކުރުންުުސްޓްރެޓީޖިކ2.1ުުް
 

އިސްލާހު ތަކެއް ކޮށް ވަނަ އަހަރު މިޑްޓަރމް ރިވިއު 1111 ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ވަނީޓިކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެ

ޑައަޅާފައި ހުރި ވަނަ އަހަރަށް ކަނ 1111ތެރޭގައި ބަޖެޓް އަދި ސްޓާފުންގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން ގެނެވިފައެވެ. މީގެ 

ވަނަ އަހަރަށް  1111 -1111ކޮމިޝަންގެ އެކްޝަންތަކުން އެހެން އަހަރުތަކަށް ބަހާލަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  1111އަދި ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ.ށް ނަަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭޓިރެފައިވާ ސްޓްތައްޔާރުކޮށް

ކޮމިޝަނުން  ަނާޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް އިތުރުކުރަން ފެންނަ އެކްޝަންތައް ވެސް ވަނީ މި ރިވިއުގައި ހިމސްޓްރެޓިަ

އިތުރު ކުރެވުނު އެކްޝަންގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޒްކޮށްފައެވެ. ޑޯއެން

 ތަކެވެ.ހަރަކާތްހުރި ދޭން ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އާއި ގުޅުން

 އި އެވަނީއެވެ.ގ1ަސް އެޕެންޑިކް ރިވައިސްޑް އެކްޝަން ޕްލޭން

 

ުމަސައްކަތްތައްުުކުރިުުހަރުދާނާކުރަންުުމޮނީޓަރިންގުޤާއިމުކޮށްުުޕްރޮސީޖާރއެއްުުމޮނީޓަރިންގުއިންޓަރނަލ2.1ުުް
 

 )ހ( އިންޓަރނަލް މޮނީޓަރިންގ ޕްރޮސީޖާރއެއް ޤާއިމުކުރުން

ރ އެކެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްރޮސީޖ1111ަމި ޕްރޮސީޖާރއަކީ 

ދިނުމުގެ ޝަރުތުތަކުން ކަމަކާ ރކޮށް، އެ ފަރާތްތަކުން  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ނުވަތަ ލައިސަންސް ޓަމޮނީ

ވަނަ 11ކުރަންވާނޭކަން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ކޮމިޝަނުން އެކަމެއް ތަޙްޤީޤު

މާއްދާގެ )ށ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެން ކަމުން ކޮމިޝަނުގެ މި ޤާނޫނީ ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާ 

 ރުމަށް މި ޕްރޮސީޖަރ އަކީ ނުހަނު މުހިއްމު  ޕްރޮސީޖާރ އެކެވެ.ކު

މި ޕްރޮސީޖާރގައި އިންޓަރނަލް މޮނީޓަރިންގ ގެ އާއްމު އުޞޫލުތަކާއި އިންޓަރނަލް މޮނީޓަރިންގ ކުރިއަށް ދާނެ 

ލް މޮނިޓަރިންގ ފޯމް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ އިންޓަރނަ އުޞޫލުތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮސީޖާރގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގައި

މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަންގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލްއަކުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓަކާ ބެހޭ 



 54 

ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މައްސަލަ ބަލާ ނިމުމުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ މުވައްޒަފަށް އަދި މައްސަލަ ރައްދުވާ 

 ށް މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ލިޔުމެއް ފޮނުވޭނެއެވެ.ފަރާތަ

 

 )ށ( އިންޓަރނަލް މޮނީޓަރިންގ ފޯމްއެއް ތަޢާރަފްކުރުން

ރގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮންޓެންޓް މޮނީޓަރ ކުރާ ނުވަތަ ޖައިންޓަރނަލް މޮނީޓަރިންގ ޕްރޮސީ މި ފޯމަކީ

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލްއަކުން ފޮނުވާ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ފޯމެކެވެ. މި ފޯމަކީ 

ހަމައެކަނި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ކޮންޓެންޓަކާ ބެހޭ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި

 ފޯމެކެވެ. 

 

 ޤާއިމްކުރުން ސިސްޓަމެއް)ނ( ވަގުތީ މޮނީޓަރިންގ 

ރކުރަން ލާޒިމް ކުރާއިރު ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ މޮނީޓަ ވަނަ ބާބުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުނ7ްބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

މިއަހަރުގެ މެއި މަހު އެހެންކަމުން އެވެ. ނުވެެޓެއް ލިބިފައެއްބަޖއެކަށީގެންވާ ޤާއިމްކުރުމަށް ސިސްޓަމް މޮނީޓަރިންގ 

 ްކޮށްފައެވެ.ޤާއިމ ވަނީސްޓަމެއްސިވަގުތީ މޮނީޓަރިންގ ކޮންޓެންޓް ރެކޯޑކުރުމަށް ކޮމިޝަންގައި 

 ކެއްޗެނަލްތަ މަދު )ސައްވީސް( ގަޑިއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 11ކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މޮނީޓަރިންގ ނިޒާމުން މިހާރު ޤާއިމު

 )ދޭއް( މަސް ދުވަހުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓް ރައްކާކުރެވެއެވެ. 1މޮނީޓަރކޮށް 

 

 ކުރުމުގެ އާންމު އުސޫލެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްފެށުންބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ )ރ(

 ނޮވެމްބަރ 1111ކަރުދާހެއް ވަނީ ކޮމިޝަނުން  ބަޔާންކުރާބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރުމުގެ އާންމު އުސޫލުތައް 

ކޮމެންޓުކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ  ށްގައި ތައްޔާރުކޮށް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީއާއި ހިއްސާކޮށް އަދި އެ ކަރުދާހަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް  ހާލަތެއްގައި 1ގުޅޭ މިކަރުދާހުގައި އަލި އަޅުވާލާފައިވަނީ މޮނިޓަރިންގއާ ފޮނުވާފައެވެ.ށްމޭޒަ

 ޞައްޙާދުވަހުން ދުވަހަށް މޮނިޓަރ ކުރުމާއި، . އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުރަން ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާނެ ގޮތެވެމޮނިޓަރ

ނުރައްކާވާފަދަ  ށްްއުމީ ސަލާމަތަޤައުމު ހަލަބޮލިވެެފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި މޮނިޓަރކުރުމާއި، އަދި ޤަހާލަތެއްގައި ނުވަަތަ 

މެވެ. މި ކަރުދާހަށް މިހާރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރަން ފަށާއަދި ކޮންޓެންޓް ވަގުތުން ވަގުތަށް މޮނިޓަރ ކުރު

 ތެއްގައި އެންޑޯސްކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.ޞަފުރު އަވަސް
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ުންުބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށްުފިޔަވަޅުުއެޅުމާބެހޭުކޮންސެޕްޓްުކަރުދާސްުތައްޔާރުކުރ2.1ުު
 

ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ބްމި ކަރުދާހަކީ، 

ކެވެ. މި ކަރުދާހުގައި، ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ކަރުދާހެޢަމަލުކުރާނޭ އުސޫލެއް އެކަށައެޅުމާބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

މިންގަނޑާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޚިލާފުވާ ކަންކަން ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ކުރާ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޤަވާއިދާއި ސުލޫކީ 

ޑަ ބޮޑުމިން ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނޭ ގޮތްތައް، ކުށުގެ ބާވަތްތައް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކުށެއްގެ ކު ،ކުށްތައް ގިންތިކޮށް

 ތަކަށް ބަލާލައިފާ ވާނެއެވެ.ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތައް އަދި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އުސޫލު

 

ުލައިސަނ2.1ުުް ުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާުސެއް ުހުއްދަނެތި ުޗެނެލްގެ ުފަރާތްތަކާއި ުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ނެތި
ުންުފަރާތްތަކާމެދުުފިޔަވަޅުުއެޅުމާބެހޭުކޮންސެޕްޓްުކަރުދާސްުތައްޔާރުކުރުު

 

ވާއިދުތަށް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ތެރެއިން ލައިސަންސެއް ނެތި ޤަބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި 

ށްލެވޭ އަދި އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. މިކަމަކީ ހަގަކޮފާރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މައްސަލައަކީ 

ވަނައަށް ފާހަގަވާ  1އްސަލަތައް ފިޔަވާ މިހާތަނަށް ތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންޓެންޓް މަކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ

. މީގެ އިތުރުން ޗެނެލްތަކުގެ ހުއްދައެއްނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކީވެސް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ޝަކުވާ މައްސަލައެވެ

ނެތި ްސެއްދިރާސާތަކާއި ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ލައިސަނކުރި  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޗެނެލްގެ ހުއްދަނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ކޮންސެޕްޓް 

ލަވާލާފައެވެ. މި ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހުގެ މަޤްސަދަކީ އެކުއޮކްޓޯބަރު މަހު  ނީީވަގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ހުކަރުދާ

ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާފަރާތްތަކާއި ޗެނެލްގެ ހުއްދަނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު ެއްސލައިސަން

 އެޅުމުގައި ހަމަހަމަ އަދި ހާމަކަން ބޮޑު އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާ ޢަމަލުކުރަންފެށުމެވެ. 

 

ުވާއިދުތަކާއިުގައިޑްލައިންތައްުއިގިރޭސިުބަހަށްުތަރުޖަމާކުރުންުޤ2.1ުުަ
 

ވާއިދުތަކާއި ކޯޑް އަދި ކޯޑް ގެ ދަށުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ޤަވާލައިފައިވާ ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން އެކުލ1111ަ

ނަލް ޓީމަކުން ވަނީ ދިވެހި ބަހުން އިގިރޭސި ބަހައް ރއިންޓަކޮމިޝަނުގައި ބަޖެޓްނެތުމުގެ ސަބަބުން ތައް ގައިޑްލައިންް

ވަނަ  1111 އިންޓަރނަލް އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ލިޔުންތަކެކެވެ. ތަރުޖަމާތަކަކީތަރުޖަމާކޮށްފައެވެ. އަދި މި 

 .ޔުންތައް ތިރީގައި މި ވަނީއެވެއަހަރު އިގިރޭސި ބަހައް ތަރުޖަމާކުރެވިފައިވާ ލި
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 ޤަވާއިދުކުރުމުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް)ހ(    

 ސުލޫކީ މިންޑަނޑު -ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ށ( )   

 ކުރަންވީ ގައިޑްލައިންޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކުގައި އަމަލު)ނ(    

 

ުމެމޮރެންޑަމްުއޮފްުއަންޑަސްޓޭންޑިންގުކޮށްފައިވާުއިުސޮުުކޮމިޝަނުނ2.6ުުް

 

ވިފައިވާ މެމޮރެންޑަމް ރެސޮއިކު)ހ( މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ދެމެދު 

 އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މައްސަލަތަކުގައި އެފަރާތްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ނުގެންގޮސް މިކޮމިޝަނާ 

ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލާމި ހަވާލުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ބެހޭ މައްސަލަތައް 

މެއި  11މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އެއްގައިއެއްބަސްވުމަކަށް އައިސް ދެމެދު އާއި ކޮމިޝަނާ 

 ފައެވެ.ކޮށްވަނީ ސޮއި ގައ1111ި
 

ފައިވާ ސޮއިކޮށް)ށ( މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ދެމެދު 

 މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ

 ،މޯލްޑިވްސްބެހޭގޮތުން މިކޮމިޝަނާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމާ

މި  ފައެވެ.ކޮށްގައި ވަނީ ސޮއި 1111ޖުލައި  11އާ ދެމެދު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އެއްގައި  (ކޭމް)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ބޭނުންކުރާ ފްރީކުއަންސީތައް މި ދެ ރާއްޖޭގައި އެމް.އޯ.ޔޫގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާފައިވަނީ 

ލީ ކައަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ފްރީކުއަންސީ ޓެކްނިފަރާތުން މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. ކޭމް 

ވެފައި އަދި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ފްރީކުއަންސީ މެނޭޖްކުރާ ފަރާތްކަމަށް

ނޫނުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަނަށް ކަމަށްވާއިރު، މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން މި ދެ ޤާމެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަން 

 ބަޔާންކޮށް އެއްބަސްވެވިފައެވެ.ގެން މިކަން ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްތައް ވަނީ ޅިގު ސަސާއްމުއަ
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2.7ުު ުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުކޮމިޝަމޯލްޑިވްސް ުއޮތޯރިޓީުގަވަރމަންޓްުުލޯކަލްނާއި ުދެމެދުުުތަކާއިކައުންސިލްުއާއި
 ސޮއިކުރުމުގެުމަސައްކަތްފެށުންުުއެއްގައިމެމޮރެންޑަމްުއޮފްުއަންޑަސްޓޭންޑިންގުުއިޓްޕާޓަ-ޓްރައި

 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި ފަރާތެއްގެ މެދުގައި ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެއީ ތިންމި އެމް.އޯ.ޔޫ އަކީ 

މި އެއްބެސްވުމުގެ  އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ލޯކަލް ގަވާރމަންޓް އޮތޯރިޓީއެވެ. ،އަތޮޅު ،ހޮވާލެވިފައިވާ ސިޓީ

ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެހެން ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓމަޤްޞަދަކީ ދިވެހި

އިމްކުރުމެވެ. އަދި ޤާކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ފުރިހަމަ އަވަސް އަދި ރަގަޅު ފެންވަރެއްގައި

ފަރާތުންވެސް މަސައްކަތް ކުރެވެން އޮތް އެންމެ ތިންމި ކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަލުވިކަމާއެކު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށްބްރޯޑްކާސްޓް

ސާފުކޮށް  ލިއްޔަތުއޫދައުރާއި މަސްބައިވެރިވާ ތިން ފަރާތުގެ  އެމް.އޯ.ޔޫގައިމި ފުރިހަމަ ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 

ުބަދަލުތައްުުއައިުހިންގުމަށްުކޮމިޓީގެުބައްދަލުވުންތަކާއިުކޮމިޓީތަކުގެުދާއިމީުމިޝަންގެކ2.2ުުޮު
 

ކުރުމަށްޓަކައި  ައް ހިންގުން ހަރުދަނާތވާއިރު މި ކޮމިޓީ އިއެކުލަވާލާފައަހަރު  ވަނ1111ަކޮމިޝަންގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް 

މެންޑޭޓް އަލަށް  ގެބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގޮތުން އެވެ. މިސްފަގެނެ ތައްލުގައި ވަނީ އެކި އެކި ބަދ1111ަ

މަންރިސޯސް އުއަދި ހި ޕްރައިޒް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓީ،ކޮމްޕްލެއިންސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމައި، ބިޑް ކޮމިޓީ،

މަލުކުރަން ޢަކޮމިޓީތައް ހޮވާ މި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންޑޭޓާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައެވެ. މުރާޖާވެސްވަނީ ތައް މެންޑޭޓު ޕެނަލްގެ

 ކޮމިޝަނުން މެންޑޭޓްތައް ފާސްކުރުމުންނެވެ. ފަށާފައިވަނީީ

 

 މުރާޖާކުރުން އިކޮމިޓީ މެންޑޭޓް އެކުލަވާލަ

ކޮމިޝަންގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ލިއްޔަތުތައް ހިމެނޭ ކަރުދާހެވެ. އޫގެ ދައުރާއި މަސްއެއްކޮމިޓީއެމެންޑޭޓަކީ  ކޮމިޓީތަކުގެ

 ؛ފައިވަނީ އަންނަނިވި އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައެވެލާތައް އެކުލަވާމެންޑޭޓް ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ

 ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާގޮތް -

 މުޤައްރިރު ހޮވުން  -

 ކޯރަމް އެކުލަވާލުން  -

 އެޖެންޑާކުރުން -
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 ކޮމިޓީގެ ލަފާ -

 ހާމަކުރުންސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއި މަޢުލޫމާތު  -

 ކޮމިޓީގެ ރިސޯސް ގުރޫޕް -

 ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ މަސައްކަތްތައް  -

 

 ވެ.ފައިވާ ގޮތެލާކުލަވާމިހާރުގެ ކޮމިޝަންގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

 ބިޑް ކޮމިޓީ)ހ( 

ކޮމިޓީ" އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު އަހަރު އެކުލަވާލާފައިވާ "ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ" ގެ ނަން "ބިޑް  ވަނަ 1111

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އަލުން އައްޔަނުކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން މިކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ؛

 )މުޤައްރިރު( )ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް(ނޫރާ އަލީ  -

 )ނައިބު މުޤައްރިރު(( އެޑްމިން ް އެންޑްއެޗް.އާރ ރރެކްޓަޑި) އަޙްމަދު ރާޝިދު -

 ކޯޑިނޭޓަރ( އެކައުންޓްސްް) އަޙްމަދު ޝަމްޢޫން -

 އޮފިސަރ( ސްޓްރޭޓިވް)އެޑްމިނި އަސްމާ ޙަސަން -

 އޮފިސަރ(އެކައުންޓްސް )ޖީޒާ މޫސާ  -

 )ސެކްރެޓޭރިއެޓް()ރިސެޕްޝަނިސްޓް( ނަޒްމީލާ އަޙްމަދު  -

 )ސެކްރެޓޭރިއެޓް( )ރިސެޕްޝަނިސްޓް( ހުސެއިން ޝިޔާމް  -

 

 ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް)ށ( 

މިކޮމިޓީގައި ކޮމިޝަންގެ އެއްވެސް މެންބަރެއް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް އަލުން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެއްވި. އެގޮތުން މިކޮމިޓީގައި 

 ހިމެނެނީ:

 )މުޤައްރިރު()ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް( ނޫރާ އަލީ  -

 ޕްރޮޖެކްޓްސް( )ނައިބު މުގައްރިރު( ރެކްޓަރ ޕްލޭނިންގ އެންޑްޑި)އާއިޝަތު ޝާޙީން  -

 )ޕީ.އާރ ކޯޑިނޭޓަރ( އީމާން އަންވަރު -
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 )އެޗް.އާރ ކޯޑިނޭޓަރ( އިޝަތު ސުހާޢާ -

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ( ޖިކްޓަ)ސްޓްރެ އައިމިނަތު ނުހާ -

 )ސެކްރެޓޭރިއެޓް()އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ( އަޙްމަދު އަރުޝަދު  -

 

 އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީކޮމްޕްލެއިންސް )ރ( 

 1111ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާ ތަކާއި މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި 

ޝަން ކޮމިޓީގެ ނަން ލިއުރެޒޮފައިވާ ކޮންޓެންޓް އެޖުޑިކޭޝަން އެންޑް ޑިސްޕިއުޓް ލައިވަނަ އަހަރު އެކުލަވާ

ގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް ކޮމިޝަންގެ އެއްވެސް މެންބަރެއް )ސީ.އޭ.ސީ(ން ކޮމިޓީ އެޖުޑިކޭޝަ ކޮމްޕްލެއިންސް

 ނުހިމެނޭ ގޮތަށް އަލުން އެކުލަވާލެވުނެވެ.

 މިކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ؛ -

 )މުޤައްރިރު(( އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ނިޓަރިންގމޮ ރެކްޓަރ ޖެނެރަލްޑި)މުޙައްމަދު ނާސިޙް  -

 )ނައިބު މުޤައްރިރު()ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ( އިބްރާޙީމް ޝަރީފް  -

 އެޑްމިން( އެޗް.އާރް އެންޑް ރރެކްޓަޑި) އަޙްމަދު ރާޝިދު -

 )ލައިސަންސިންގ ކޯޑިނޭޓަރ( ލުބްނާ އާދަމް ސަލީމް -

 އޮފިސަރ( އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ނިޓަރިންގމޮ) މުޙައްމަދު ޒައީމް -

 )ސެކްރެޓޭރިއެޓް()ލައިސަންސިންގ އޮފިސަރ( ޝިމްލާ މުޙައްމަދު ވަހީދު  -

 )ސެކްރެޓޭރިއެޓް( އެވެ.)ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ( ހައްވާ ޒާހިރާ  -

 

 ޕްރައިޒް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓީ)ބ( 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ޚިބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތުގެ 

ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ ފީ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި "ޕްރައިޒް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓީ"ގެ ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް 

 އެކުލަވާލެވުނެވެ. މިކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ:

 )މުޤައްރިރު( )ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް(ޝުޖާއު هللا ޢަބްދު -

 )ނައިބު މުޤައްރިރު( )ކޮމިޝަނަރ( އިބްރާޙީމް އަޝްރަފް -
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 )ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް( ލީޢަނޫރާ  -

 އެޑްމިން( އެޗް.އާރް އެންޑް ރރެކްޓަޑި) އަޙްމަދު ރާޝިދު -

 ކޯޑިނޭޓަރ( އެކައުންޓްސް) އަޙްމަދު ޝަމްއޫން -

 )ސެކްރެޓޭރިއެޓް( އޮފިސަރ( އެކައުންޓްސް) ޖީޒާ މޫސާ -

 .ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ 1 އެޕެންޑިކްސްމި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންޑޭޓްތައް 
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ުފޯރަމްތަކުގައިުު.9 ުބައިނަލްއަގުވާމީ ުއަދި ުޕްރޮގްރާމްތައް ުތަމްރީން ުބޭއްވި ުފަރާތުން ކޮމިޝަންގެ
 ބައިވެރިވުންު

 

ު"ކޮންވާޖަންސްުުމީޑިއާުުއޮފްުުއީރާުުއެންުުއިންުުއެވެއާނަސްުުލީގަލްުުއޮންުސްުޖަރނަލިސްޓްުުއޮފްުުޓްރެއިނިންގ"9.1ު
ުބޭއްވުންު

 

)އޭ.އައި.ބީ.ޑީ( އާއި ޔުނެސްކޯގެ އައި.ޕީ.ޑީ.ސީ އޭޝިއާ ޕެސިޕިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

"ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޖަރނަލިސްޓް އޮން  ކޮށްގެން އިންތިޒާމް އާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން

  1111ލީގަލް އެވެއާނަސް އިން އެން އީރާ އޮފް މީޑިއާ ކޮންވާޖަންސް"ގެ ނަމުގައި ސަބް ރީޖަނަލް ވާކްޝޮޕެއް 

 ވެ.އެވިއަށް މާލޭގައި ބޭއް 17ން  11މަހު ސެޕްޓެމްބަރު 

ނަށް ދިމާވާ ލީގަލް ދަތިތަކާއި ންމުގެ މަޤްސަދަކީ މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަނަލިސްޓުވުމި ވާކްޝޮޕް ބޭއް

ޑެއްގައި ލީގަލް ޗެލެންޖުތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވާނެ ނލިއްޔަތު ދެނެގަނެ އެތިކަލް މިންގައޫސްތަކާއި މަޤުއްޙަޖާނަލިސްޓުންގެ 

 ވަނީއެވެ.މިގޮތް އުގަންނައިދިނުމެވެ. މި ވާކްޝޮޕްގައި ކިޔަވާދެވުނު ބައިތައް ތިރީގައި 

 ޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ބޭނުންވާނޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ ގެ ބޭސިކް ޕްރިންސިޕަލްސް އެގުން.ޚި)ހ( 

ވާއިދުތައް ޤަނޫނާއި ޤާއުމުގެ ލީގަލް ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން ޕްރެސް، ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި އިންޓަރނެޓް ޤަ)ށ( 

 .ފަރުމާވާ ގޮތް ދެނެގަތުން

ފައިވާ އެއްޗެއް އެ ށްކޮޝާޢިއުތައް ދެނެގަތުމާއި މިންގަނޑުގޮތުން ހުރި ޤާނޫނީ ދިފާޢުކުރުމަށްޑިފަމޭޝަނާ )ނ( 

 .އުމުތަކުގައި އެއީ ޑީފެމެޓޮރީކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަންނަން އެގުންޤައުމުގައި އަދި އެހެން ޤަމީހެއްގެ 

އުމުތަކުގެ ސަގާފީ ތަފާތުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ދީނުގެ ތަފާތުތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ޤައެހެން )ރ( 

 ކަންކަމަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއްދިނުންގާނޫނު ލާޒިމްވާ 

ނޫނީ ރިކުއެސްޓް ޤާމި މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށް އެނގުމާއި ރަސްމީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް)ބ( 

 ހުށައަޅާނެ ގޮތް ދެނެގަތުން

މާޔަތްކުރުމުގައާއި ކޯޓުގެ ހުށަހެޅުމަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލިބިދޭ ޙިމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތް )ޅ( 

 ތައް ދެނެގަތުންޤުއްޙަ
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ރާނެ ހައްލުކު އްނޫނީ މައްސަލަތަޤާއުމުތަކުގެ މީހުންނަށް ދިމާވާ ޤަނެޓް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގައި އެކި ޓަރއިން)ކ( 

 ޒިންމާނެގުން ގެކޮންޓެންޓްއެ ފަރާތުންޝާޢިއުކުރާ ގޮތާއި

 އިންޓަލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ، ކޮޕީ ރައިޓްސް އަދި ފެއަރ ޔޫސް ގެ ބޭސިކް ޕްރިންސިޕަލްސް އެގުން)އ( 

 

 އަދި އިންޑޮނޭޝިޔާ ،ބޫޓާން ،ނޭޕާލް ،ބަންގްލަދޭޝް ،ސްރީލަންކާ ،އިންޑިއާި މިވާކްޝޮޕްގައ ބައިވެރިވި ފަރާތުން 81 ޖުމްލަ

 އެމެރިކާގެ ދެއްވީ ތަމްރީން ގައިވާކްޝޮޕު މި. ހިމެނެއެވެ ފަރާތްތަށް އްކަތްކުރާމަސަ ދާއިރާގައި ގެމީޑިއާގެރާއްޖޭ

 ޑީގެ.ބީ.އައި.އޭ ހަމަޖެއްސުމައްޓަކައި ކަންތައް ގެވާކްޝޮޕް އަދި  .މޯލްޑެވެ ޑޭވިޑް. ޑރ ޕްރޮފެސަރެއްކަމަށްވާ

 އަވައްޓެރި ނަށްބައިވެރިން ސަބަބުން ވާކްޝޮޕްގެ  .ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ ކޫރޭ މަނިލް މިސް ކަމަށްވާ ރެކްޓަރެއްޑި

 . ހިއްސާކުރެވުނެވެ ލޫމާތުޢުމަ ދަތިތަކުގެ ދިމާވާ ސަބަބުން ރެގިއުލޭޝަންގެ ނޫނުތަކާއިޤާ މީޑިއާއާއި އުމުތަކުގެޤަ

  

ުވޯކްޝޮޕްުުޒޭޝަންސެންސިޓައި"9.1ު ންުއެމެޖެންސީސްުއެންޑްުސިޓުއޭޝަންސްުއިުންުރިޕޯޓިންގުއޮފޮުމީޑިއާ
 ބޭއްވުންު"ުއޮފްުވަޔަލެންސްު

 

 ޑިސެމްބަރ 81 ކޮމިޝަންގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް އާއި (ސީ.އާރު.އެމް) ރެޑްކްރެސެންޓް ލްޑިވިއަންމޯ

 އެންޑް އެމެޖެންސީސް އިން ރިޕޯޓިންގ ންއޮ މީޑިއާރ ފޮ ވާކްޝޮޕް ސެންސިޓައިޒޭޝަން"ވިބޭއް ދުވަހު ވަނަ 2182

 88 ނިންމުނީ ބޭއްވުމައް މިވާކްޝޮޕް. ވިއެވެބޭއް ޕްރޮގްރާމެއް ތަމްރީން ނަމުގައި ގެ"ވަޔަލެންސް އޮފް ސިޓުއޭޝަންސް

 އަސަރު ސުނާމީގެ ގުޅިގެން ބިންހެލުމާ ބާރުގަދަ ކައިރިންއައި ސުމަޓްރާގެ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ގައި 2182 އެޕްރީލް

 އެންމެ ވަނީ ގެނެސްދީފައި ފަރާތްތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ބައެއް ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު ކޮށްފާނެކަމުގެ ރާއްޖެއަށް

 ވިބޭއް ތުންމިކަމާބެހޭގޮ ކޮމިޝަނާ ންގބްރޯޑްކާސްޓި ކުރައްވާގަފާހަ ސީއިން.އާރު.އެމް ނޫންކަން ޒިންމާދާރުގޮތަކަށް

 ހިނދު ކުރިމަތިވާ ޙާދިސާއެއް ހިތާމަވެރި ނުވަތަ ކާރިޘާއެއް ޤުދުރަތީ މިބައަދަލުވުމުގައި  .ފަހުގައެވެ ބައްދަލުވުމަށް

 ނެޝަނަލް އެއްހަމައެއްގައި ފަރާތްތަކުން ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ގެނެސްދޭ އިން މީޑިއާ ބްރޯޑްކާސްޓް

 މަޢުލޫމާތުތަކަކަށްވުން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ މެދުވެރިކޮށް( ސީ.އެމް.ޑީ.އެން) ސެންޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޓަރޒާސްޑި

 ގުޅިގެން ކޮމިޝަނާއި ސީއާއި.އާރު.އެމް ގެންދިޔައީކުރިއަށް މިވާކްޝޮޕް މިގޮތުން  .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ މުޙިއްމުކަމުގައި

 އާއި (ސީ.އާރު.އެފް.އައި) ސޮސައިޓީ ެންޓްކްރެސރެޑ އެންޑް ރެޑްކްރޮސް އޮފް ފެޑެރޭޝަން އިންޓަނޭޝަނަލް

    .ގެންނެވެވައިކޮށްދެއް ފެސިލިޓޭޓް( ސީ.އާރު.ސީ.އައި) ރެޑްކްރޮސް ދަ އޮފް ކޮމިޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް
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 ނީ. ތިރީގައި މިވަވަޑައިގަތެވެ މިވާކްޝޮޕަށް ނަރުންރެއިޓް ތިން ފަރާތުން ސީގެ.އާރު.ސީ.އައި އާއި ސީ.އާރު.އެފް.އައި

 .ތަފްސީލެވެ ބޭފުޅުންގެ އެތިން

 އިންޑިއާ.ދިއްލީ، އައި.ސީ.އާރު.ސީ ގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް އިންޗާޖް.  -މަރެކް ރްއިސްޗް  -

ލީ، ދިއްއައި.ސީ.އާރު.ސީގެ ޕޮލިޓިކަލް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެޑްވައިސަރ.  –ސުރިންދަރ އޮބަރޯއި  -

 އިންޑިއާ.

ސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން )ޑީ.ޑީ.އާރު( އެޑްވައިސަރ. ޒާސައުތް އޭޝިއާގެ ޑި –ކޮލިން ފާނަންޑޭސް  -

 ކޮލަންބޯ، ސްރީލަނަކާ.

 ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި؛ ްދިނމި ވާކްޝޮޕް ގައި ކިޔަވާ

ރަކާތްތެރިވާގޮތާއި އެފަރާތްތަކުގެ ޙައައި.ސީ.އާރު.ސީ އަދި އެމް.އާރު.ސީ ގެ މެންޑޭޓް،  ،އައި.އެފް.އާރު.ސީ (ހ)  

 އުސޫލު އަދި ވެލިއުސް

 ނިޓޭރިއަން ލޯމެނޭޝަނަލް ހިއުޓަރއިން)ށ(   

ގަމުންދާ ވަގުތުތަކުގައާއި އަނިޔާވެރި ނނުރައްކާތެރި އަދި ހަމަނުޖެހުން ހި –ކޮންފްލިކްޓް ރިޕޯޓިންގ )ނ(   

ލަތްތަކުގައި މީޑިއާގެ ދައުރު، ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއި އެތިކްސްގެ ތެރެއިން ފެކްޓްސް ޙާ

 އޮޅުވާނުލައި ރިޕޯޓުކުރާނެ ގޮތް

 ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އެތިކްސްގެ ތެރެއިން ރިޕޯޓް ކުރުމުގައި މީޑިއާގެ ދައުރު، –އެމެޖެންސީ ރިޕޯޓިންގ )ރ( 

ބަރެއްތޯ އަދި ޚަޖެހޭނެގޮތް، އެތިކަލް ގޮތުގައި ރިޕޯޓް ކުރާނީ ކޮން  މީޑިއާގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަހައްޓަން

ފެކްޓްސްގެ އަލީގައި ރިޕޯޓްކުރުމާއި ސިއްރު  ދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކުގައިޤުނޫންތޯ، 

 ހިފެހެއްޓުން.

ގަމުންދާ ވަގުތުތަކުގައި ޖާނަލިސްޓްގެ ނން ހިނުރައްކާތެރި ހަމަނުޖެހު –ނިޓޭރިއަން ލޯ ނޭޝަނަލް ހިއުމެޓަރއިން)ބ( 

 ކަރާމާތް ރައްކާތެރިކުރުންއިންސާނީ ، ޤުއްޙަބައިވެރިވުން، ރިޕޯޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ 

ގެ ގްރޫޕް ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ )ޅ(   

 މަސައްކަތް 
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ުތަމްރީންުބޭސިކްުބޭއްވިުގޮތުންުރިޕޯޓިންގުއާުބެހޭުމިޝަންގެުމުވައްޒަފުންނަށްުކ9.1ުުޮ
 

ުނަމުގ1111ުަ ުެގ ުޖަރނަލިޒަމް" ުއޮން ު"ވޯރްކޝޮޕް ުމުަވއްޒަފުންނަށް ުކޮމިަޝނުގެ ުއަހަރު ުވޯރކްވަނަ ުކުރު ޝޮެޕއްުއި
ުއެހެނިހެންުުއެެވ.ބޭއްވިު ުއަޕްޑޭޓްތަާކއި ުޚަބަރުތަާކއި، ުބައެއް ުޖެހޭ ުލިޔަން ުކޮމިޝަނުން ުމަޤްޞަދަކީ، ުވޯރކްޝޮޕްެގ މި

ު ުބާްއވާފަިއވަނީ ުވޯރކްޝޮޕް ުމި ުދިނުމެވެ. ުއުނގަންނައި ުލިޔާޭނގޮތް ުގޮތުަގއި ުފުރިހަމަ ުއެންމެ 1111ުލިޔުންތައް
ުފ12ުާޑިސެމްބަރު ުކޮމިޝަންގެ ުދުވަހު ުމާލަމްގައެވެ.ުއަވަނަ ުވޯރކްޝޮޕްުން ުދި ުުޓަރައިަނރގެ ުަރއީްސުއަކީ ކޮމިޝަންގެ

 އެވެ.ުބުުމުޙައްމަދުުޝަހީ

 

 ބައިވެރިވުންުުސަމިޓުގައިުުމީޑިއާުުއޭޝިއ9.1ުުާ
 

ރވިސް ވަނަ އަހަރުގެ އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓްގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ސަ 1111

ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅާ އެ މައުލޫއަށް ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. ކޮމިޝަންގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭގޮތުން 

 މެމްބަރޝިޕް އޮންނަ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވާ އެޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

)އޭ.އައި.ބީ.ޑީ( އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބައްވާ މި ސަމިޓަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ މީޑިއާ  ،ޑިވަލޮޕްމަންޓް

އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުން ބައިވެރިވާ ސަިމިޓެކެވެ. ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ކޮމަންވެލްތް 

ތިޒާމްކުރި ޕެރަލަލް ސެޝަންއެއް ކަމުގައިވާ "ޕަބްލިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން، )ސީ.ބީ.އޭ(އިން އިން

)ޕީ.އެސް.ބީ(" ގެ މައުލޫގެ މައްޗަށް ބޭއްވުނު އިވެންޓްގައެވެ. އޭޝިއާގެ ގިނަ ގައުމު  ،ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ބީއެއް ގާއިމްކޮށް ތަކަކުން ބައިވެރިވި މި މިސެޝަންގައި ކޮމިޝަންގެ ޕްްރެޒެންޓޭޝަންގައި އަލިއަޅުވާލާފައި ވަނީ ޕީ.އެސް.

ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި ޕީ.އެސް.ބީއެއް ހަރުދާނާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. މި 

ސެޝަންގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލްކޮށްފައި ވަނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނޫރާ އަލީއެވެ. ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކްގައި ބޭއްވުނު 

 ވުމުގެ އެންމެހައި ހަރަދު ދީފައިވަނީ ސީ.ބީ.އޭ އަދި އޭ.އައި.ބީ.ޑީގެ ފަރާތުންނެވެ.އި ބައިވެރިމި ސަމިޓްގަ
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 ދިރާސާތައްުުކޮށްފައިވާުުކޮމިޝަނުންުުއަހަރުުުވަނ1111ުަު.11
 

ުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެުދާއިރާގެުޓެކްނިކަލްުމާސްޓަރުޕްލޭންުއެކުލަވާލުނ11.1ުުުް
 

 ހިޖުރަކުރުމަށް ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ޑިޖިޓަލް އެނެލޮގްއިން ޚިދުމަތް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބޭނުންކުރާ ރާއްޖޭގައި

  .ފަށާފަވެއެވެ ވަނީ ތެރޭގައި މަހުގެ ނޮވެމްބަރ މަސައްކަތް އެކުލަވާލުމުގެ މަގުޗާޓެއް މިކަންކުރާނޭގޮތުގެ ޓަކައި

 އެހީގެދަށުން ޔޫނިއަންގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނޭޝަނަލްރއިންޓަ ގޮތުން އެހީތެރިވެދިނުމުގެ އެކުލަވާލުމަށް މިމަގުޗާޓް

 ގެމަގުޗާޓުމި  .އެވެއިވެކުރައްވާފަ މަސައްކަތް ންވަޑައިގެ މާލެ މޮހޮޓީ ތަރަކަ ކަމަށްވާ ރެއްމާހި ފަންނީ މިކަމުގެ

 މޯލްޑިވްސް އޮފް އޮތޯރިޓީ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް މަސައްކަތްކުރުމަށް

 ނެޝަނަލް" ހިމެނޭގޮތަށް ބޭފުޅުން މޯލްޑިވްސްގެ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ޓެރެސްޓްރިއަލް ރާއްޖޭގެ އާއި

 .ލިއެވެކުލަވާއެއެއް  "ޓީމް މެޕް ރޯޑް

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ހުރިހާ ،ބޭނުމަކީ އެކުލަވާލުމުގެ މަގުޗާޓެއް ހިޖުރަކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ޓަލްޖިޑި

 ގބްރޯޑްކާސްޓިން އެނެލޮގް އަދި އެޅުމާއި ކަނޑަ ފެންވަރެއްގައި ޤައުމީ ޓެކްނޯލޮޖީއެއް ވަކި ހިޖުރަކުރާނޭ ބައިވެރިވުމާއެކު

 .ކަނޑައެޅުމެވެ މަރުހަލާތައް ޑައްތުކުރަންޖެހޭކަ ވާސިލްވުމަށް މިކަމަށް ކަނޑައެޅުމާއި ތާރީޚެއް ހުއްޓާލާނޭ ބޭނުންކުރުން

 އަލީގައި ދިރާސާގެ މަޝްވަރާތަކާއި ވިބޭއް ރާއްޖޭގައި އެހީގައި ކޮންސަލްޓަންޓްގެ ޔޫގެ.ޓީ.އައި އަދި ޓީ.އާރ.އެން އަދި

 2181 ފައިވަނީކޮށްމަޝްވަރާ ހުށަހެޅުމަށް ފަރާތުން ޔޫގެ.ޓީ.އައި ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯޓް ޑްރާފްޓް މިކަމާއިގުޅުންހުރި

 .ޖެނުއަރީގައެވެ

 

ުދިރާސާުުފުރަތަމަުުހަދާުުބެހޭގޮތުންުުފެށުމާއިުުބްރޯޑްކާސްޓިންގުމިއުނިޓީުކ11.1ުުޮ
 

ރީ މަޕީގެ އެހީގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ތަޖުރިބާކާރެއްކަމަށް ވާ ޑރ. ޑީ.ޑިސެމްބަރ ގައި ޔޫ.އެން.ނޮވެމްބަރ އަދި  2182

ރާއްޖޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފެށުމާއި ބެހޭގޮތުން ޕްރިލިމިނަރީ  ކުރައްވައިގްރީން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް

ފައެވެ. މި ދިރާސާއާއި ކޮށްވަނީ ފާސްރިޕޯޓް ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކޮށްމި ރިސާރޗްގެ ރިސާރޗްއެއް ހައްދަވާފައެވެ. އަދި 

 އެކުލަވާލުމަށް ޤަވާއިދު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިއުނިޓީ"ވަނަ ޕޮއިންޓްގެ ދަށުން  5 މި އަހަރީ ރިޕޯޓުގެލް ޞީބެހޭ ތަފް

 ހިމަނާފައެވެ.ގެ ދަށުގައި ވާނީ ޚީއާއި ބެހޭ ސުރި "ހޯދުން ކޮންސަލްޓެންސީ ހެދުމާއި ރީސާރޗް ޕްރިލިމިނަރީ ބޭނުންވާ
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ުރވޭުބްރޯޑްކާސްޓްުޕަބްލިކްުސ11.1ުުަ
 

ދާއިރާ ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތްތަކާ  ގރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާއަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިން

އެއް ހެދުމަށްވަނީ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ޕަބްލިކް ސަރވޭ ގންއަދި ދެކޭ ގޮތް އޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓި

 ހަމަޖެހިފައެވެ. 

ރެސްޓައުރަންޓް އަދި މި ސަރވޭ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މުޢައްސާސަތަކަށް ފޯމް ފޮނުވައިގެންނާއި، 

 1111 ކެފެޓީރިއާ ފަދަ ތަންތަނަށް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ޒިޔާރަތްކޮށް އާންމުން ލައްވާ މި ފޯމް ފުރުވައިގެންނެވެ.

މި ފައިވާއިރު، ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި އަދި ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމުން ށާފަރވޭކުރަން ސަވަނަ އަހަރު މި 

ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 1111ނަމަވެސް ވަނީ މަޑުޖައްސާލެވިފައެވެ. ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުންރވޭގެ ސަ

 ހިފައެވެ.ޖެމިސާރވޭ ހަދާ ނިންމާ އަދި ރިޕޯޓް އާންމުކުރުމަށްވަނީ ހަމަކުއާރޓަރުގައި 
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ުގައިުބާއްވާފައިވާުފާހަގަުކޮށްލެވޭުބައްދަލުވުންތައ1111ުްު.11ު

 

ުއެދުމުގެުމަތިންުބޭއްވިުބައްދަލުވުންުޕްރައިވެޓްުބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއިުއެކުުއެފަރާތުގ11.1ުުެ
 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އެފަރާތުގެ ޝަކުވާތައް ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން 

 .ގައި ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވ1111ެޖެނުއަރީ  12

 

އެންޑްުކޮމިއުނިކޭޝަންުކޮމިޝަނާއިުބައްދަލުކުރައްވާ،ުމަޝްވަރާކުރެއްވިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓްރާންސްޕޯޓ11.1ުުް
ުކަންތައްތައްުބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއިުހިއްސާކޮށްލުމަށްުބޭއްވިުބައްދަލުވުންު

 

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ރެގިއުލޭޓް ނުކުރެވޭ ނަމަ، ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފްރިކުއެންސީ 

ހިފަހައްޓަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދެއްވި އިންޒާރާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން 

މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަންކަން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޖެނުއަރީ މަހު  އަލްފާޟިލް އާދިލް ސަލީމް، އެމިނިސްޓްރީގައި

 .ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެކު ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ

 

ުފުވައްމުލަކުުރަށުުއަދިުއަތޮޅުުކައުންސިލްގެުމެންބަރުންނާއިުއެކުުބޭއްވިުބައްދަލުވުނ11.1ުުް
 

ފުވައްމުލަކުގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފެށުމާއި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން މިކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ފުވައްމުލަކުގެ 

ފުވައްމުލަކު ރަށު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި އެކު ޔާލުފާޅުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ޚިރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 .ފައެވެވާބާއްއެކު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއިމަހުގެ ތެރޭގައިމެއި 
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ުޤ11.1ުަ ުބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއިުއުމުގެ ުގޮތުން ުބެހޭ ުދައުރާ ުބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ުގުޅިގެން ހާލަތާއި
ުތައްުމަޝްވަރާކުރުމަށްުބޭއްވިުސިލްސިލާުބައްދަލުވުން

 

ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ދައުރާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ސިލްސިލާ  1111ކުރެވިގެން ހިންގާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކާއެކު 

މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ސްޓޭޝަންގެ އިސްފަރާތްތަކާއި ވަކި ވަކިން ބައްދަލުކޮށް، .ވެވިއެބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއް

 ފައެވެ.ކޮށްއްށްދެވޭނެ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ވަނީ މަޝްވަރާތަކެއެފަރާތްތަކާއި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އަދި ކޮމިޝަނަށް ކޮ

 

ުބެހޭުގޮތުންުމަޢުލޫމާތުުދިނުމަށްުބާއްވާުބައްދަލުވުންުޓްކުރުމާުބްރޯޑްކާސްކައުންސިލަރުންނަށ11.1ުުް
 

ކައުންސިލްތަކަށް ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބާއްވަމުންގެންދާ ގަވަރނެންސް އެންޑް ރަށު އަދި އަތޮޅު 

ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ބެހޭ ވޯކްޝޮޕުގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ އާއި ބެހޭގޮތުން 

ސެޝަންގައި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ  އްވާފައެވެ. މިސެޝަނެއް ވަނީ ބާ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައިއަހުލުވެރިކުރުމަށް 

 ހުށަހެޅިއެވެ.އިޑްލައިންތަކާއި ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ގަޤަވާއިދުތަކާއި 

 

11.6ުު ުކައުންސިލަށް ުމީޑިއާ 11ުުމޯލްޑިވްސް 1111ުޖުލައި ުއައްޔަންކޮށްފައިވާ ުބޭއްވިުގައި މެންބަރުންނާއިއެކު
ުބައްދަލުވުންު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އަލަށް އިންތިޙާބުކޮށްފައިވާ ބޯޑް މެމްބަރުންނަށް މަރުޚަބާ ދަންނަވައި، ކޮމިޝަނާއި 

މަޝްވަރާ  އެފަރާތްތަކާއެކު އިޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައެކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި 

 ވިއެވެ.ބައްދަލުވުމެއް ބޭއް
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ުރުކީުވިލާތުގެުޑެލިގޭޝަނާއިއެކުުބޭއްވިުބައްދަލުވުންުތ11.7ުު
 

ތުރުކީ ވިލާތުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި 

 11ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މެދުވެރިކޮށް ތުރުކީގެ މީޑީއާ ޑެލިގޭޝަންގެ 

 .ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެމަހުގެ ތެރޭގައިސެޕްޓެމްބަރ ބޭފުޅުންނާއި 

 

 އްވިުބައްދަލުވުންުޖީ.އެމް.އާރުުއާއިުއެކުުބ11.2ުުޭ
 

ުިއސްއާޖީ.އެމް.ުންކޮމިޝަނު ުތެރޭގަބައްދަުފަރާތްތަކާުރްގެ ުމަހުގެ ުޖޫން އިންޓަނޭޝަނަލްުުނާސިރުުީހމްއިބްރާުެއވެ.ލުކުރީ
ބޭނުންވާުތަފާތުުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމްތަކާއިުސަދަކީުބްރޯޑްކާްސޓިންގުދާއިރާއަށްުޤްމިބައްދަުލވުމުގެުމައެއަރޕޯްޓގައިުބޭްއވިު

ުގޮތުންު ުމި ުހޯދުމެވެ. ުފަރާތުން ުޖީ.އެމް.އާުރގެ ުއެހީތެކިން ުހޯދުމަށް ުސިސްޓަމް ުމޮނިޓަރިންގ ުބޭނުންވާ ކޮމިޝަނަށް
ުުގބްރޯޑްކާސްޓިންު ުފަރާތުން ުގެ ުހުށަހ2ުެކޮމިޝަން ުހުށަެއޅިެއވެ. ުޖީ.އެމް.އާރަށް ުތަކުެގުޕްރޮޕޯސަލެްއ ުޕްރޮޕޯސަލް ޅި

ުރޭގަިއ؛ތެ

 ކުރިއަށްދާުޮގތްުދެނެގަތުމަށްޓަކާުކުރާުތަޖުރިބާުދަތުރުުގއިންޑިާއގައިުޕަބްލިކްުބްރޯޑްކާސްޓިންު)ހ(ުުު

 ކުރިއަށްދާުގޮތްުެދނެގަތުމަށްޓަކާުކުރާުތަޖުރިބާުދަތުރުުގއިންޑިާއގައިުރީބްޯރްޑކާސްޓިން)ށ(ުުު

 ދެނެގަތުމަށްޓަކާުކުރާުަތޖުރިބާުދަތުރުުކުރިއަށްާދުގޮތްުުގއިންޑިާއގައިުކޮމިއުިނޓީުބްރޯޑްކާސްޓިންު)ނ(ުުު

 ކުިރއަށްދާުގޮތްުދެެނގަތުމަށްޓަކާުކުރާުތަޖުރިބާުދަތުރުުގއިންޑިާއގައިުބްޯރޑްާކސްޓިން)ރ(ުުު

 ެރިގއުލޭޝަންުމުރާޖާކުރުމަށްުބޭނުންވާުކޮންސަލްޓަންސީުުގބްރޯޑްކާސްޓިން)ބ(ުުު

ުބްރޯޑްކާސްޓިނ11ުުްު(ޅ) ުއެކުަލވާލާ ުމުއްދަތައް ުބޭނުންވާުޓެކްުގއަހަރުގެ ުއެކުލަވާލުމަށް ުޕްލޭން ުމާސްޓާ ނިކަލް
 ކޮންސަލްޓަންސީ

 ރާއްޖޭގެުބްރޯްޑކާސްަޓރުންނަށްުބޭނުންވާުޓްރޭނިންތަކާއިުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމްތައްުއިންޑިާއއިންު)ކ(ުުު

 ދާއިރާުއިތުރަށްުކުިރއެުރމަށްޓަކާުބޭނުންވާުއެހީތެރިކަންުުގރާއްޖޭގެުބްޯރޑްކާސްިޓން)އ(ުުު
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ުތަމްރީްނު ުަތއުލީމާއި ުޖަރނަލިޒަމްެގުރޮގުން ުބްޯރޑްކާސްިޓންގުދާއިާރއަށް ުާރއްޖޭގެ ުފަރާުތންވެސް ުދެ ުބައްދަލުވުމުަގއި މި
ުކޮމިޝަނުްނު ުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުއަދި ުއަލިއަޅުވާިލެއވެ. ުމުހިންމުކަމަށް ުމިކަމުގެ ުފާހަގަކޮށް ު ުމަދުކަން ުމީހުން ލިބިފައިވާ

ުރެގިއުލޭޓަު ުފުރިހަމަކޮށް ުއެންމެ ުމުހިންމުކަން ުގެ ުސިސްޓަމް ުމޮނިޓަރިން ުބެނުންވާ ުއަދާކުރުމަށް ުރޯލް ޖީ.އެމް.އާރްެގުރެއްގެ
އެންޑްރޫުހެރިސަނަށްުދެންނެވިއެވެ.ުަބއްދަލުވުންުނިމިގެންުދިޔައީުޖީ.އެމް.އާރުުގެުފަރާތުންުުޗީފްުއެްގޒެކުިޓވްުއޮފިސަރ،
ުބަބްރޯޑްކާސްޓިްނގުކޮމިޝަ ުޕްރޮޕޯސަލްތައް ުހުށަހެޅި ުވެދެއްލަނުން ުޭއގެތެރެއިން ުކަުމެގުވާ ުވެދެްއވާނެ ުއެހީއެއް ުޮއތް ވެން

 ންކަންުއަުރވަމުންނެވެ.ޤީޔަ

 

ުކޭމްުއައިުއެކީގަުބޭއްވިުބައްދަލުވުނ11.9ުުް
 

އެސް ފްރިކުއެންސީތަކާމެދު އަމަލުކުރާނޭ އުސޫލެއް ޤައިމްކުރުމާ .ޑީ.އެމް.ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ އެމް

 މަޝްވަރާ ފުރަތަމަ އެންމެ އެކު އިސް ފަރާތްތަކާއި ގެ(ކޭމް) ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގުޅޭގޮތުން 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން މިހާރު ވަނީ ކޮމިޝަނުން އަލީގައި މިމަޝްވަރާގެ ގައެވެ.ސެޕްޓެމްބަރމެއް ބޭއްވީ ބައްދަލުވު

 ތެރެއިން ޕްލޭންގެ ފްރިކުއެންސީ އެކުލަވާލައިފައިވާ ކޮމިޝަނުން މި ބޭނުންކުރެވޭނީ ފްރީކުއެންސީތައް ބޭނުންކުރާ

 ކަމަކަށް އެހެން ބޭންޑް ފްރީކުއެންސީ މި ،އިމެދުގައާ ހަވާލުކުރުމާ ކޮމިޝަނާ ފްރިކުއެންސީތައް އެ ކަމަށްވާތީ

 މުއްދަތެއް ދޫކުރުމަށް ފްރިކުއެންސީ ފަރާތްތަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ މިހާރު ،ވިސްނަވާނަމަ ބޭނުންކުރުމަށް

 ފްރިކުއެންސީ ބޭނުންކުރެވޭނޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް އުފެއްދުމަށްޓަކައި މާހައުލެއް ވާދަވެރި ކުރިމަގުގައި ،އިކަނޑައެޅުމަށާ

 ކޭމްގެ ގެނައުމަށްޓަކައި އިސްލާހު ނަގާފީއަށް މިހާރު ބޭނުންކުރުމަށް ފްރީކުއެންސީ މި ،ހަމަޖެއްސުމަށާއި ބޭންޑްތަކެއް

. ގައެވެރުސެމްބަޑި ވީބޭއް ބައްދަލުވުމެއް އެއްމެފަހު ވަނައަހަރ1111ު ދަށުން ގެޢުޢުޟޫމަ މި. އެދިފައެވެ ލަފައަކަށް

 ކަންކުރަން ކޮމިޝަނުން ގުޅިގެން ނިންމުންތަކާއި މި އަދި ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަނަށްގޮތް ނިންމެވި ކޭމްއިން  މިބައްދަލުވުމުގައި

 .ހިއްސާކޮށްފައެވެ ވަނީ ކޭމްއާއި އެދޭގޮތް
 

11.11ުު ުފަރާތްތަކުން ުޓެކްނޮލޮޖީުުބީ.ޓީުޑީ.އައި.އެސް.ޖަޕާނުގެ ުކޮމިޝަނާއިުއާއި ުމައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެުުބެހޭ
ުބައްދަލުވުންު

 

ވަނަ އަހަރު ދެ ފަހަރެެއްގެ މަތިން ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި  1111ޑެލިގޭޝަނެއް ކޮމިޝަނާއި  1ޖަޕާންގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޖަޕާނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމުގައިވާ އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ވަނީ 
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ޕާނު ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ މި ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި ޖަ

ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ޖަޕާނުގެ މި ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ 

މެ އެކަށީގެންވާ ޓެކްނޮލޮޖީކަމުގައި މި ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީއެއްގެ ގޮތުގައި ބެނުންކުރުމަށް އެން

ޑެލިގޭޝަންގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ކޮމިޝަނުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް 

ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދާގޮތުގެ މައުލޫމާތު ޖަޕާނުގެ ޑެލިގޭޝަންއާއި 

 ހިއްސާކޮށްފައެވެ. 

 

ުބައްދަލުވުންުުއާއިުއެކުުބޭއްވިުުއެލް.ޖީ.އ11.11ުުޭ
 

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްއާއި ގުުޅުންހުރި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އަތޮޅު އަދި 

ނާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތައް ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން މިކަންކަމަށް ހައްލެއްގަނައުމުގެ ގޮތުން

ރަށްްރަށުގައި ފަސޭހަކާމާއި އުކު ލިބެންހުންނާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ލޯކަލް ގަވާރމަންޓް 

އެއްގެ ގޮތުގައި އޮތޯރިޓީ، )އެލް.ޖީ.އޭ( އާއި މަޝްވަރާ ބައްދަލު ވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލު ވުމުގެ ރިކޮމެންޑޭޝަން

ހަމަޖެހިގެންދިޔައީ، ކޮމިޝަނާއި، އެލް.ޖީ.އޭ އަފި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކައުންސިލަކާއި ދެމެދު  ޓްރައިޕާރޓައިޓް 

އެމ.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއެކުރުމަށެވެ. އަދި މިމަސައްކަތް ކުރިއަށްގެން ދިއުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް 

 ނަ އަހަރު އެލް.ޖީ.އޭއާއި އެކު ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.ވަ 1111އެމް.އޯ.ޔޫގެ ޑްރާފްޓެއް 
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ުކޮމިޝަންގެުޕަބްލިކްުރިލޭޝަންސްުދާއިރާުކުރިއެރުވުމަށްުކުރިުމަސައްކަތްތައްުުު.11
 

 ބަދަލުތައްުުުގެނައިުވެބްސައިޓަށ12.1ް  

 ައް ގެެނެސްފައިވެއެވެ.އަންނަނިވި މުހިއްމު ބަދަލުތގައި 1111 ށްޓަކޮމިޝަންގެ ވެބްސައި

 

 ތަޢާރަފްކުރުންޓައިމް ލައިން )ހ( 

ކޮމިޝަނުގެ ޚަބަރާއި އެހެނިހެން އަޕްޑޭޓްތަށް ފަސޭހައިން ބަލާލެވޭނެގޮތަށް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓަށް ޓައިމްލައިނެއް 

މި ޓައިމް ލައިން ފެންނާނެގޮތަށް ހުރިހާ ޚަބަރަކާއި  ގައިއަދި ދިވެހި ޕޭޖްވެ. މިގޮތުން އިނގިރޭސި ތަޢާރަފްކުރިއެ

 އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު އެކުލަވާލެވުނެވެ.

 

 ކުރުންއިޢުލައިސަންސްދީފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ލިސްޓް ޝާ)ށ( 

ވެ. އިތުރުކުރިއެ ިޓަށްއިތުރުން ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވިގެންވާ ސަފްހާއެއް ވެބްސައ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

އެކު ފޯރުވައިދިނުމަށް ފަސޭހަކަމާއި ޓުންޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވެބްސައިއްމިއީ ދިވެހިރާާ

 މަޢުލޫމާތެކެވެ.އިތުރުކުރެވުނު 

 

 ގެ ނަމުގައި ސުވާލާއި ޖަވާބު ހިމެނޭ ފޮތެއް ޝާއިޢުކުރުނ1111ްރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި )ނ( 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތެއް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި 

 ވާނީ ހިމަނާފައެވެ.ހޭ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ. މި ފޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ އާއި ބެ
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ުޤާއިމްކުރުންުުލިސްޓެއްުުމީޑިއާުުބޭރުގ11.1ުުެ
 

އުކޮށް އަދި ޢިޝާގިރޭސި ބަހުން ނއިވެބްސައިޓްގައި  ބަރު އަދި މުހިންމު ސަރކިއުލަރތައްޚަކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި 

އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުވުމަށް  ގުޅުންހުރި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި އަދި މުއައްސަސާތަކަށްބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއާއި 

ބޭރުފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލާ އަދި މީޑިއާގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ގޮތުގެ މަތިން، ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި 

. ވަނަ އަހަރު ހިއްސާކުރަން ފެށިއެވެ 1111ބަރު އަދި ސާރކިއުލަރތައް ޚަންމު އެފަރާތަތަކާއި ކޮމިޝަންގެ މުހި

މި ލިސްޓުގައި ހިމެނުމަށް ބޭރުގެ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ލިސްޓެކެވެ. އަދި މީޑިއާ ލިސްޓަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ނިމިގެން ދިޔައިރު ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް  1111ފަރާތަކަށްވެސް އެދުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.  ކޮންމެ

 ހިމެނިފައިވެއެވެ. ތުންތްފަރާ 116ލިސްޓުގައި 

 

ުއެކުލަވާލުންުުބަރުޚަުުކަންކަމުގެއިުހިނގައިދިޔަުމުޙިއްމުުގ11.1ު1111ުަ
 

މު ކަންކަމުގެ ޚަބަރު އެކުލަވާލާ އްއި ދިޔަ މުޙިނގަހި ގައިދަށުން ކޮމިޝަނުކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ 

ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު ޚަބަރުތަކުގެ  1111ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ. ތިރީގައި މި ވަނީ މިގޮތުން 

 ތަކެވެ.ޙީސުރު

 ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފިއަހަރު  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑަށް  -

 އަންނަ އަހަރު ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީނުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފި -

 ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ވަފުދެއް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކޮށްފި -

 ޝަނުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިހާބުކޮށްފިބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި -

 ލޫމާތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއެކު ހިއްސާކޮށްފިޢުއިލެކްޝަންސް ކަވަރޭޖް ވޯކްޝޮޕާ ބެހޭ މަ -

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ހަފުލާއެއް ބާއްވައިފި -

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާ ބެހޭ ދިރާސާ ވ. އޮތޮޅުން ނިންމާލައިފިކޮމިއުނިޓީ  -

 ސެންސިޓައިޒޭޝަން ވޯކްޝޮޕް ފޯ މީޑިއާ މިއަދު ހަވީރު ނިމި ސެޓްފިކެޓް ދީފި -

 ތަށް ކަވަރު ކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭ ވާރކްޝޮޕެއް ކޮމިޝަނުން ފަށައިފިސާކުއްލި ޙަލާތްތަކާއި ނުރައްކާތެރި ހާދި -

އި ދެއްކުން މަނާކުރި ކަމަށް ބުނެ ފެތުރި ޚަބަރެއްގެ ޙަޤީޤަތް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިންޑިއާގަ -

 ކޮމިޝަނުން ފަށައިފި ގބްރޯޑްކާސްޓިން

 ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ނޫސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ވަރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި ގބްރޯޑްކާސްޓިން -



 74 

 އް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ފަށައިފިކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާ ގުޅޭ ދިރާސާއެ -

މަޖްލިހުގެ ޖަލްސާތަށް ލައިވްކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް  -

 ކޮމިޝަނުން އެދެފި ގމަޖްލިހާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން

އެކު ފޮނުވާއިރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާތީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނލައިވްކުރާ ކޮންޓެންޓް  -

 އެކަން ހިއްސާކޮށްފި

 އަށް ހިޖުރަކުރާނޭ މަގު ޗާޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި ގއެނެލޮގް އިން ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން -

ސުޖާޢު هللا ދު ޝަޙީބު އަދި ނައިބު ރައީސަކަށް އަބްދުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަކަށް މުޙައްމަ -

 އިންތިހާބުކޮށްފި

ލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޢުނިއުސް ކޮންފަރެންސުން ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ފުރުސަތު ނުދިން މައްސަލައިގައި މަ -

 ރައީސް އޮފީހަށާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި އެދެފި

ލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ ޝަހީދުކޮށްލުން މޯ -

 ކުށްވެރިކޮށްފި

ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން ނިންމެވުމުން މޯލްޑިވްސް  -

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި

ދުމަތް މެދުކަނޑާލުމުގެ ކުރިން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ފެށުމުގެ ކުރިންނާއި ޚިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަށް  -

އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސްޓޭޝަންގެ ނަމަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ކުރިން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް 

 ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަންގައިފި

 ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި -

ޓްރެއިނިންގް އޮފް ޖާނަލިސްޓް އޮން ލީގަލް އެވެއާރނަސް އިން އެން އީރާ އޮފް މީޑިއާ ކޮންވަރޖެންސް" " -

 މިއަދު ފެށިއްޖެ

 1111ސެޕްޓެމްބަރ  19މުގެ ފުރުޞަތު މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅު -

 މުކޮށް ހުޅުވާލައިފިއްްމަސްދުވަހަށް ޢާ 1އިން ފެށިގެން 

ޓްރެއިނިންގް އޮފް ޖާނަލިސްޓް އޮން ލީގަލް އެވެއާރނަސް އިން އެން އީރާ އޮފް މީޑިއާ ކޮންވަރޖަންސް" " -

 ސަބްރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް ފެށުން

 މަލުކުރަން ފަށައިފިޢަސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން  17އިސްލާހަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ގެނައި  -

ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ވަނަވަރު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ތިން ޗެނަލް ގުރުއަތުން  -

 ހޮވައިފި
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ބައިވެރިވުމަށް ދައުވަތު ދީ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރުގެ ގުރުއަތުގައި ޢޫރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސަ -

 ދީފި

ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ހޮވުން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނާ  -

 ހަވާލުކުރައްވައިފި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނަން ބޭނުން ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހަނދާން  -

 ފީކޮށްދީ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓްގައިވާ ކަންތައްތައް ހިނގައިފައިވާ ގޮތް ބަލައިދިނުމަށް އެދި ތިން  -

 ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފި

މަލު ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ޢަކޯނީ" ގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ގޮތަކަށް " -

 އިލްތިމާސްކޮށްފި

މުހައްމަދު ނާޒިމުގެ މޮބައިލް ނަންބަރަށް ފޮނުވައިފައިވާ އެސް.އެމް.އެސް ތަކެއް ރާއްޖެ ޓީވީން އާންމުކޮށްފައިވާ  -

 މައްސަލަ ބަލައި، ރާއްޖެ ޓީވީއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

މިޝަނުން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމަށް ނިންމާފައިވާތީ ޕޮލިސް ސާރވިސްއާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮ -

 މަޝްވަރާކޮށްފި

މަލުކުރުމަށް މަގުދައްކައިދޭ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވައިލުމަށް ޢަމުޒާހަރާތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  -

 އްސާ ދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފިޙިނިންމައި، އެކަމުގައި 

އްލުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ޙަރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް  -

 ކުރަން ޖެހޭ މާއްދާތައް އިސްލާޙްކުރަން ނިންމައިފިޙުއިސްލާ

 ރާއްޖެ ޓީވީ ސްޓޭޝަންގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން -

 ކުށްވެރިކޮށްފި

ޕަސެންޓް މައްސަލަ ވަނީ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅައިފައިކަމަށް މޯލްޑިވްސް  91މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  -

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި

 ފާ ދެއްވައިފިޢުމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުން ބަދުރުއްނަސީރު އިސްތި -

ގޮތަށް ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރި މައްސަލައިގައި މާފަށް އެދުމަށް އަންގައި، ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމެއް ފުލުހުންގެ އަގުވެއްޓޭ  -

 ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދީފި

ތްތަކުން ވާހަކަ ޚިލާފުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މެދު ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނާޅާކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާ ޤާނޫނާ -

 ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި ދައްކަވާތީ
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މީޑިއާގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ މޯލްޑިވްސް ބްރޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން  -

 މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަ -

 މައްސަލަތަށް ކޮމިޝަނަށް ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ފޯރަމެއް މިއަދު ބާއްވައިފި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އިޝްތިހާރުތަކުގައި ދައްކާ އެކްޝަން ނުވަތަ ސްޓަންޓްތަށް ނަކަލުކޮށްފާނެތީ ޤަވާޢިދުގައިވާ  -

 ނަށް ހަނދާންކޮށްދީފިސަމާލުކަމުގެ މެސެޖް ގެނެސްދިނުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

 ގަތް ބަލަން ފަށައިފިޤީޙަރާއްޖެ ޓީވީން ކުރާ ތުހުމަތުތަކުގެ  -

ބްރޯޑްކާސްޓް ފްރީކުއަންސީ ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން  -

 އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މުޖުތަމަޢުގެ އަދަބު އަޙްލާޤާ ނުގުޅޭ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދޭތީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް  -

 ތްތެރިވެއްޖެޙަނަސޭ

 ރާއްޖެޓީވީގެ ކެމެރާމަނަކަށް އަނިޔާވުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފި -

ސަން އެފް އެމްގެ ނޫސްވެރިޔަކަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީ ޒަހަމްކުރުން މާލޭގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މުޒާހަރާގައި  -

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ޔުނެސްކޯ ނިއުދިއްލީ އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ އަދި ޔުނެސްކޯ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ  -

 ޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މރ.ޝިގޭރޫ އަޔޯގީ މި ކޮމި

އޮން ރިޕޯޓިން އިން -ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ސެންސިޓައިޒޭޝަން ވޯކްޝޮޕް ފޯ މީޑިއާ 1-1ޖުލައި މަހުގެ  -

 އިއިމާރޖެންސީސް އެންޑް ސިޓުއޭޝަންސް އޮފް ވައަލެންސް" ވަނީ މިހާރު ފަސްކުރެވިފަ

 ޝަނާއި ހިއްސާކުރުމަށް ފޯރަމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަށް ކޮމި -

 ރާއްޖެޓީވީއަށް ސެޓަލައިޓް އަޕްލިންކް ކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށައިފި -

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި ޖީ.އެމް.އާރު  -

 މޯލްޑިވްސް އަށް ޕްރޮޕޯޒަލްތަކެއް ހުށައަޅައިފި

ވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ދަސްކޮށްދޭ ޤްޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކާއި މުޒާހަރާ ފަދަކަަންކަން ބައިނަލްއަ -

 ވާރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި

އިހްމާލްވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މެދު  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ހުށަހެޅުމަށް -

 ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އަންގައިފި

 ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ދެ ފަރާތަކަށް ފްރިކުއެންސީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފި -
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 ކުއެންސީގެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތްތައް އިޢުލާންކޮށްފިރީފް -

 މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ  -

 ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ ވަފުދެއް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި -

 ލިސްޓެޑް އިވެންޓްސްގެ ގޮތުގައި ހަތަރު މުބާރާތެއް ކަނޑައަޅައިފި -

 ފިރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި -

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ޕްރެޒެންޓަރަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ހަރުކަށި  -

 އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފި

މީހުން ބިނާކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޔޫ.އެން ގެ ،ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި -

 ރ. އެންޑްރޫ ކޮކްސް އާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ މ

 ރޭޑިއޯ/ޓީވީ އަށް ފްރީކުއަންސީ ދޫކުރުމުގެ ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ ބާއްވައިފި -

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ "ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް" އެކުލަވައިލުމުގެ މަހާސިންތާ މާދަމާ ފަށާގޮތަށް މޯލްޑިވްސް  -

 ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސައިފި

ރައީސުންނަށް ނިސްބަތްކުރުމުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ޤަދަރާއި އިއްޒަތް ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ނިސްބަތްކުރުމަށް  -

 ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި ޗެނަލްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ޓީވީއެމް ހިމެނިކަމަށް މީޑިއާގައި ޤައިންޑިއާގެ  -

ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު ބަޔާނެއް ރިޕޯޓުކުރުމާ 

 ނެރެފި

 ކޮށްދީފިންބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ ކޮންޓެންޓެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުކަން ހަނދާ -

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ އެކު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި -

 މަލާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފިޙަޓީވީގެ އިމާރާތަށް ދިން ވީ -

 ބްރޯޑްކާސްޓް ފްރީކުއެންސީގެ ބީލަން ފޮތް ވިއްކަން ފަށައިފި -

ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ފްރީކުއެންސީ ބީލަން އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވާލާ ގޮތަށް  -

 ހަމަޖައްސައިފި

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ  ޤަވާއިދުވައިދާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ފްރީކުއެންސީއާ ބެހޭ ޤަބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ބެހޭ  -

 ހަވާލުކުރައްވައިފި

 ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އަންގައިފި -
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ފަތުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާތީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އަނެއްކާ ބަރު ޚަރާއްޖެ ޓީވީން ހަގީގަތާ ޚިލާފު  -

 ވެސް ނަސޭހަތްތެރިވެއްޖެ

 ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ދެވޭގޮތަށް ލައިސަންސް ފުޅާކޮށްދީފި -

ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދަވާ ފަރާތްތަކާ އްދުތަކުގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ޙައްދު ފިޔަވައި އެހެން ސަރަޙަމާލެ ސަރަ -

 މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހިދާނެ: ކޮމިޝަން

އްދުތަކުގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަން ޙައްދު ފިޔަވައި އެހެން ސަރަޙަމާލެ ސަރަ -

 އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިކުރަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ވާތީ، 

އިއްޔެ މުޒާހަރާގައިވެސް ބައެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ޖާނަލިސްޓުންނާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަށް  -

 ލިބުނު ގެއްލުން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފި

މަލާ އާއި ވީޓީވީގެ ޙަވީޓީވީ އާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ޖާނަލިސްޓުންނަށް ދިން މުޒާހަރާ ކަވަރުކުރަން އުޅުނު  -

 މަލާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފިޙަވެހިކަލަކަށް ދިން 

ރޭގެ މުޒާހަރާ ކަވަރުކުރަން އުޅުނު ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޖާނަލިސްޓަކަށް ބަޔަކު ހަމަލާދިން މައްސަލަ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  -

 ކުށްވެރިކޮށްފި ކޮމިޝަނުން

އަށް ބޭއްވުމަށް  9-2ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ތަންޒީމީ އޮނިގަނޑު އެކަށައެޅުމުގެ ބައްދަލުވުން މި މަހުގެ  -

 ހަމަޖައްސައިފި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ކަންބޮޑުވާ ބައެއް ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެ ކަމާ ބެހޭގޮތުން ހުރިހާ  -

 އިސް ވެރިންނާ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފި ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަކުގެ

މާރާތަށް ގެއްލުން ދިނުން ޢިއެމް.އެން.ބީ.ސީ ވަންގެ ޖާނަލިސްޓަކު ޒަޙަމްކޮށްލި މައްސަލަ އާއި ދިޓީވީގެ  -

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ބަހުރުވަ ބޭނުންކުރި މީހާގެ މައްސަލަ ދިއެފްއެމް "މޯނިންގ އެޑިޝަން" ޕްރޮގްރާމްގައި ހަޑިހުތުރު  -

 ގުކޮށްދިނުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފިޤީޙުތަ

 ބްރޯޑްކާސްޓިން ސްޓޭޝަންތައް ހިމާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަށް ދަންނަވައިފި -

 ން ކޮމިޝަނުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފިކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން ބްރޯޑްކާސްޓި -

ހުތުރު ބަހުރުވަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް ނުފޮނުވޭނަމަ "މޯނިންގ އެޑިޝަން"  -

 ހުއްޓާލުމަށް ދި.އެފް.އެމްއަށާއި ދި ޓީވީ އަށް އަންގައިފި
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 ސަރކިއުލަރުނޫސްބަޔާނާއިުުނެރުނުުުއަހަރުުުވަނ1111ުުަކޮމިޝަނުނ11.1ުުް
ތަކުގެ  ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނާއި ސަރކިއުލަރ1111ވަނީ މި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި

ުސުރުހީތަކެވެ. 

 އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވައިފައިވާ ޙައްޖު ދަތުރާ ބެހޭރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސަޢޫދީ  -

ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މެދު ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ  -

 ދައްކަވާތީވެ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

 އިޢުލާންކުރުން ފްރިކުއެންސީގެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތްތައް -

 މްކޮށްލުމާއި ގުޅިގެންޙަރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ޕްރެޒެންޓަރަކަށް ހަމަލާދީ ޒަ -

އުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި ޗެނަލްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ޓީވީއެމް ހިމެނިކަމަށް މީޑިއާގައި ޤައިންޑިއާގެ  -

 ކޮމިޝަނުން އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކޮށްފި ގރިޕޯޓުކުރުމާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިން

 މުޖުތަމަޢުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށާއި ހަމަހަމަ އުސޫލުން މިނިވަންކަމާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް -

ބާއްވަން ރާވާފައިވާ  9އަދި  2ފެބްރުއަރީ  1111މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  -

  ރެންސް ފަސްކުރުންކޮންފަ

ރޭގެ މުޒާހަރާ ކަވަރުކުރަން އުޅުނު ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޖާނަލިސްޓަކަށް ބަޔަކު ހަމަލާދިން މައްސަލަ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  -

 ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކުރުން

އަށް ބޭއްވުމަށް  9-2ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ތަންޒީމީ އޮނިގަނޑު އެކަށައެޅުމުގެ ބައްދަލުވުން މި މަހުގެ  -

 ސުންހަމަޖެއް

އެމް.އެން.ބީ.ސީ ވަންގެ ޖާނަލިސްޓަކު ޒަޙަމްކޮށްލި މައްސަލަ އާއި ދިޓީވީގެ އިމާރާތަށް ގެއްލުން ދިނުން  -

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކުރުން

ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އާދިލް  -

 މިއަދު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަކީ މުޅި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ އަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި އިންޒާރެއްސަލީމް 

ުތައްުއިޢުލާންުުކުރިުުއަހަރުުުވަނ1111ުުަނުންުކޮމިޝ11.1ުުަ
 

 ތަކެވެ.  ޙީވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާންތަކުގެ ސުރ1111ުވަނީ މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

 ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން -
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)އިތުރު  ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުންރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް  -

 ސަރަޙައްދަކަށް ދީފައި(

 ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ފެމިލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން -

 ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އައިޑިއަލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން -

 ޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންނަށް ބައެއް ތަކެތި ގަތުމާއިބެހޭމޯލްޑިވްސް ބްރޯ -

 ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ކޮރަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން -

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާނޭ ލޯފާރމެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ -

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ސުޕަރ އާމްސް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުންރާއްޖޭގައި ރީ -

 ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން -

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުންރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެން.ޖޭ.އޭ.ކޮމްޕެނީ  -

 ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެޓް އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން -

 ްރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެންޓިކް ސަރވިސަސް ޕްރއިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން -

 ސަންސް ނެޓްސް ކީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުންރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައި -

 ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނެރު ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން -

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާނޭ ލޯފާރމެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ -

 ކޮމިޝަންނަށް ބައެއް ތަކެތި ގަތުމާއިބެހޭ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ -

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ސްޕައިރަލް ކޭބަލް ވިޝަން ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް  -

 ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

 ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ސްކައި ލައިފް ކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން -

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޖަންބެ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުންރާއްޖޭގައި  -

 ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޖޭ ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން -

ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައި ގމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން-ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -

 ލުންއާންމުކޮށް ހުޅުވާު

 ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން -

 ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް ދޫކުރުން -

 ޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްޑެ-ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާނޭ ލޯ ފާރމެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ -
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 ކޮމިޝަންނަށް ބައެއް ތަކެތި ގަތުމާބެހޭ ގމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން -

 ލިމިޓެޑަށް ދޫކުުރުންރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޒިބްރާ ކްރޮސް ޕްރައިވެޓް  -

 ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ލައިސަންސްއެއްނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން -

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން އަށް ފްރީކުއަންސީ ލައިސަންސް ދޫކުރުން -

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށިކަން މިކޮމިޝަނަށް އެންގުން -

 ޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުންލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކި -

ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު  ގމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން-ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -

 ލުންއާންމުކޮށް ހުޅުވާ

 ދުމަތްތަކަށް އަގުނެގުންޚިބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތުންދޭ  -

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުންމުޅިރާއްޖެއަށް  -

 ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އިންޓޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން -

ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު  ގމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން-ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު -

 ލުންއާންމުކޮށް ހުޅުވާ

 މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްއަށް ބަދަލުގެނައުން ޓެކްނޯ -

 ލުންކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވ ގމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން -

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ -

 ދޫކުރުން

 ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްއަށް ބަދަލުގެނައުން ޓެޑަށްވޭ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިަަފާރ -

 ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފް.އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފްރީކުއަންސީ ލައިސަންސް ދޫކުރުން -

 ޑަށް ފްރީކުއަންސީ ލައިސަންސް ދޫކުރުންއައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ -

 ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން -

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މަޤާމަކަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން -

 ވުންމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތު ގަޑި ބަދަލު -

)މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެޓޯލް އިންވެސްޓްމަންޓް -

 ދޫކުރުން

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ލައިސަންސް ދިނުން އިތުރަށް ފުޅާކުރުން -

 ތުޞަރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރު -
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މަލުކުރުމަށް ދިމާވާ ޢަރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދަށް  -

 ދަތިތައް އެންގުމަށް އެދި

 ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ވޯލްނަޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން -

 ޔޫ ޓުއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް -

 ވޭ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުންރަފްރީކުއަންސީ ލައިސަންސް ފާ -

 ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އަލީ ދެހިޔާ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން -

 ލުންކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާ ގމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން -

 ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން -

 ދޫކުރުންބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފްރީކުއަންސީ ލައިސަންސް  -

 އަސްނާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފްރީކުއަންސީ ލައިސަންސް ދޫކުރުން -

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް  -

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން )ދިވެހި ޓީވީ ( އަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން އައިލެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި -

 ލައިސަންސް ދޫކުރުންއެންޑް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )އައިސް ޓީވީ( އަށް 

ގެ ދަށުން ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު -

 ލައިސަންސް ދޫކުރުންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ރޭޑިއޯ އެފް އެމް( އަށް 

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮންޓްރާސްޓް ޕްރައިވެޓް  -

 ލައިސަންސް ދޫކުރުންއަށް  (ލިމިޓެޑް )ޗެނަލް އެމް

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެކްނޯ މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް  -

 ( އަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުނ17ްލިމިޓެޑް )ޓީވީ 

ންޑް އެފްއެމް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޕިކްޗަރ ލޭ ،ހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށްދިވެ -

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ސަން ޓީވީ ޕްލަސް( އަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް  -

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ސަން ޓީވީ( އަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މީޑިއާ އަންލިމިޓެޑް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި  -

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން
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ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން  -

 ލައިސަންސް ދޫކުރުންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް 

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް  -

 ލައިސަންސް ދޫކުރުންބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން )ދިވެހި އެފް އެމް( އަށް 

ވަލް  އްޖިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މީޤާތު ލިލް ޙަދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް،  -

 ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ފްރީކުއެންސީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދުމުގެ  -

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯ -

 .ލިމިޓެޑް އަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން

އަށް ލައިސަންސް  1ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޓީވީ  -

 ދޫކުރުން

 އުޤެއް ހިމެނޭ އިވެންޓްތައް ލިސްޓްކުރުންދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ ޝަ -

 ލުންކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާ ގމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން -

 ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސަށް ހުޅުވާލުން -

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އާންމުކުރުން -

ވާ  1111މާޗް  12ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މުޅި ރާއްޖެއަށް  -

 އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވާލުން

ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން  1111މާޗް  12ފްރީކުއަންސީއަށް އެދި ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  -

 ހުޅުވާލުން

ން މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންއި -

 ލޫމާތުޢުލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ބެހޭ މަ

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި  -

 އެފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ސަރަޙައްދުތައް

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ޝަކުވާތައް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން -
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މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަން  -

 ޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިކުރަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ވާތީ، އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯ

ބާއްވަން ރާވާފައިވާ  9އަދި  2ފެބްރުއަރީ  1111މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  -

 ކޮންފަރެންސް ފަސްކޮށްފި
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ުބަޖެޓްުުއަހަރުގެުުވަނަު 1111 އަދި 1111 ކޮމިޝަންގެ.11ު
 

 

ު

ު

 

ުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓްުހުލާސ11.1ުު1111ުުާ
 

ހަޅާފައިވާ ށަރީއަށް ފުރަތަމަ ހުޜަނޭންސް އެންޑް ޓްރެފިނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ވ1111ުަުކޮމިޝަންގެ

 އެވެ. ް މިލިއަން ދެލައްކަ ފަންސާސް އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ(ރު)ހަތާވީސ-/27,251,700ޓަކޖުމްލަ ބަޖެ

ުފަހަރު މަތިން ރިވައިސްކޮށް ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް އެންމެ ފަހުއެކި  ވަނަ އަހަރަށް  1111ން

ހަތްދިހަ ނުވަ ސަތޭކަ ހަސް ފަސްހާލައްކަ ނުވަމިލިއަން  ަތާރަސރު)-/17,905,679އަދަދަކީުލަހުށަހެޅި ބަޖެޓުގެ ޖުމް

 އެވެ.ރުފިޔާ( ީ

ލައްކަ އެއްމިލިއަން  ޭރަތރު) -/13,133,785ހަރަށް ކޮމިޝަނަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓަކީއަުވަނ1111ުަ

 އެވެ.ރުފިޔާ(  އަށްޑިހަ ފަސްތޭކަ ތްސަހާސް ހަންތިރީސްތި

ރ -/9,657,454 ބަޖެޓުން ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ޖުމްލަވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  2182

 ރުފިޔާ( އެވެ. ފަންސާސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތަރުހާސް ސާސްހަތްފަންްލައްކަ ހަމިލިއަން  ނުވަ)

ނޑައަޅާަފއިަވނ1111ުުަރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރިއިންުޓްމިނިސް ގެުތެރެއިްނުބަޖެޓުުވާއަހަރަށްުކޮމިޝަނަށްުކަ
ުހަތްު 1,970,067/75ުއުނިކޮށްފަިއަވނީުގޮުތގައ%11ުި ުފަސްދޮޅަސް ުަހތްދިހަހާސް ުުނވަސަތޭކަ ުމިލިއަން ު)އެއް ރ

 ރުފިޔާ/ހަތްދިހަުފަސްުލާރި(ުއެވެ.

ު ުބާީކއަކ1111ުީއަދި ުބަޖެޓުެގ ުއަހަުރގެ ު)-/1,506,263ުވަަނ ުރ ުެއއް ުހަމިލިައން ުލައްަކ ހާސްުފަސް
 އެެވ.(ުޔާުރފިުތަފަސްދޮޅަސްތިންސައްދުއި

ުއަހ1111ުަ ުލިބިަފއިވަނީުުރަށްވަނަ ުގޮުތގައި ުއާމްދަނީގެ ު) 9,095,195/03ޮކމިޝަނަށް މިލިއަްނުުނުވަރ
 (ުއެވެ./ތިންލާރިފަސްުރުފިޔާުނުވަދިހަސަޭތކަުއެއްހާސްުނުވަދިހަފަސް
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ުއެކުލަވާލުންުުބަޖެޓްުުއަހަރުގެުުވަނ11.1ު1111ުުަ
 

ުކޮމި 1111ުުޝަންގެ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުތައްާޔރުކޮށް ުބަޖެޓް ުލަފާކުރާ ުޓްރެފިުވަނައަަހރަށް ުއެންޑް ީރއަށްުޜަނޭންސް

ު ުވަނީ ުުއޯަގސްޓ1111ުްފޮނުވާފައި ުައކީ ުޖުމްލަ ުބަޖެޓްގެ ުހުށަހެޅި ުފުރަތަމަ ުއަދި ރު)ިވހިު -/20,845,976މަހުއެވެ.
ުއެވެ.މިލިއަންުއަށްލައްކަުާސޅީސްަފސްހާސްުނުވަސަތޭކަުހަތްދިހަުހަުރުފިޔާ(ު

ު ުފަހުން ުއެންމެ ުފިނޭންސްއަށް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުކޮމިޝަނުން ުރިވައިްސކޮށް ުމަތިން ުފަހަރު ުއަހަރަށ1111ުުްއެކި ވަނަ
ުއަދަދަކީ ުޖުމްލަ ުބަޖެޓުގެ ު -/15,322,048ހުށަހެޅި ުމިލިއަން ުސާީޅސްތިންރު)ފަނަރަ ުާބވީސްހާސް ުރުފިާޔ(ުލައްކަ އަށް

ުއެވެ.

ރު)އަށްުމިލިއަންުއެއްަލއްަކު -/8,165,180ވަނަުއަހަރަށްުކޮމިަޝނަށްުމަޖިލީހުންުފާސްކުރައްވާަފއިވާުބަޖެޓަކ1111ުުީ
ުއެވެ.ފަސްދޮޅަސްފަސްހާސްުއެއްަސތޭކަުއަށްޑިހަުރުފިޔާ(ު

 

ުވަނަުއަހަރުގެުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްުޙުލާސ11.1ު1111ުުާ
 

 (ކުރުމަށްހިއްސާ)އޮޑިޓް އޮފީހުން ރިޕޯޓް ނެރުމުން 

 

ުވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާނ11.1ު1111ުުް
 

 (ާކުރުމަށްހިއްސ ނެރުމުން ރިޕޯޓް އޮފީހުން އޮޑިޓް)
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 ކޮމިޝަންގެުމަޤްސަދުުޙާޞިލްވެފައިވާުމިންވަރުު.11

ު

ުޓިޖިކްުއެކްޝަންުޕްލޭންުރެުސްޓްުމެންޑޭޓްުއަދިުޝަންގެުމިުގެުކ11.1ު1111ުުޮ
 

ކޮމިޝަންގެ ގެ  1111 – 1111މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް އާންމު ކޮށްފައިވާ 

ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހައި އެކްޓިވިޓީޒް ހިންގުމަށް ބެޖެޓް  1111ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި 

ކަންކަމަށް ނޫނީ އެންމެހައި ޤާއަދި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައި ވީމަނަވެސް، ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ 

 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހާސިލްކުރެވިފައެވެ. 1111 ކަންކަންއެ އިސްކަންދީ

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ފްރީކުއަންސީތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންއެއް  ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ  އާންމުކުރެވިފައެވެ.ވެބްސައިޓްގައި ވަނަ އަހަރުކޮށް ނިންމާ  1111ވަނީ ްކަތް މަސައ މުގެއެކުލަވާލު

މިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް  ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

ތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވާއިދުޤައަދި މި ވަނަ އަހަރު ވަނީ އާންމު ކޮށްފައެވެ.  1111ވާއިދުތައް ހަދާ ޤަގެންދިއުމަށް 

ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި އެކަށައަޅާ ޝަރުތުތަކަށް ވަނަ އަހަރު ވަނީ ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފަށާފައެވެ. 1111

 ންނެވެ.ގެންދަނީ އަބަދުވެސް ބަލަމު މަށް ކޮމިޝަނުންބްރޯޑްކާސްޓަރުން އިޙްތިރާމް ކުރާކަން ޔަޤީންކުރު

މި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑު އެކަށައަޅައި  ޑުނސުލޫކީ މިންގަ ކުރުމުގެބްރޯޑްކާސްޓްވަނަ އަހަރު  1111މީގެ އިތުރުން 

ފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ހަޅާކޮމިޝަނަށް ހުށަޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އަދި ނދެމެހެއްޓުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކެ

މައްސަލަތަކަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ގުޅުންހުރި  ގިނަކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ބަލާފައިވާ 

 މައްސަލަތަކެވެ.

ހޯދުމާއިއެކު  ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެހައި މަޝްވަރާތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރުގެ ލަފާ 1111

 ޕަބްލިކްކުރެވޭ ދާއިރާތަކަކީ ފާހަގަ ވާލަފާދީފައި ސަރުކާރަށްކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  .ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ

ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ  އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް ފްރީކުއަންސީގެ ކަންކަން ދައުރު ފުޅާކުރުމަށާއި ރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެސަ

 ެ.މަސައްކަތްތަކެވެ

ކައި ޓަބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްތުރަށް އި ގެމެންޑޭޓް ނޫނުން ލާޒިމްކުރާޤާކޮމިޝަނަށް 

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ތަފާތު އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޓްރެއިނިންގތައް ރާވާ ހިންގަމުންނެވެ. 

މިހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކަކީ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކަށް ނުވާތީ ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ 
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ކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އެފަދަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ތަފާތު ކާމިޔާބު އިދާރާތައެކި އެކި 

 ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމުކުރަމުންނެވެ. 

ވަނަ އަހަރުވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ 1111މިގޮތުން 

ނާއި އަދި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ ބޭފުޅުން

 އެވެ.ފަހަޅާއެހީތެރިކަމަށް އެދި ވަނީ އެކި ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަަ

ގެ ކޮމިޝަންގެ  1111 – 1111ންމު ކޮށްފައިވާ އަދި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް އާ

ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހައި އެކްޓިވިޓީޒްތައް ކުރިއަށް  1111ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި 

 ލޫމާތުޢުއަދި އިތުރު މަ ނުގެންދެވި ހުރި ސަބަބު ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތާއި އަދި ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ހުރި އެކްޓިވިޓީސް

 ހިމަނާފައެވެ.ވާނީ އަންނަނިވި އެޕެންޑިކްސްގައި 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ގައ1ި އެޕެންޑިކްސް ރިވިއު ްޕސެ ގ1111ެ* 
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 ވަނަުއަހަރުުދިމާވިުގޮންޖެހުނ1111ުުްކޮމިޝަންުހިންގުމަށްުުު.11
 

ުދަތިތައްުުދިމާވިުގައިމުުގުުހިންކަންކަންުުބަޖެޓުންުއަހަރުގެުުވަނ11.1ު1111ުަ
 

ކޮމިޝަނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް ވަނަ އަހަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން  1111ކޮމިޝަނަށް 

ގަތުމަށް ފައިސާ ދީފައިނުވާތީ ކޮމިޝަންގެ މޮނިޓަރިންގ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ވަނީ ގިނަގުނަ ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައެވެ. 

ނެތުމުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ވަނީ ގިނަ ވަގުތު  ސިސްޓަމެއްމޮނިޓަރިންގ 

ވަނަ  1111ތަކެއް ހޭދަވުމުގެ އިތުރުން ބައެއް މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް އެ ސްޓޭޝަންތަކުން ނުލިބިއެވެ. 

ވަނަ 1111 އަދި 1111މުންގެންދާ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް ކުރަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮމިޝަނުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް

ބަޖެޓުނުލިބިއެވެ. އެކަށީގެންވާ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާ ނަމަވެސް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް ކޮމިޝަނަށް ވަނީ 

ނަމަވެސް  ކަނޑައަޅާފައިވީވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  1111އަދި 

އެއްނުވެއެވެ. ދެއްވާފަށް ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓްގައި މިކަމަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ވަނަ އަހަރަ 1111މަޖިލީހުން 

އެކި ވެސް ވަނީ އަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އާރީޜަލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޢުއަދި މި މަަ

 ކުރެވިފައެވެ.ހިއްސާ ފަހަރު މަތިން

ޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެ ޒަމާނުއްސުރެން މުވައަޒަފުން ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ޑިޕާގިނަ މީގެ އިތުުރުން ކޮމިޝަންގެ 

ސިސްޓަމް ގަތުމަށް  ރސިސްޓަމްތަކެއްކަމުން ކޮމިޝަނަށް އާ ކޮމްޕިއުޓަ ކޮމްޕިއުޓަރދުވަސްވީ ގެންގުޅެފައިވާ 

 ފައިސާނެތުމުން، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ބާރުމިނުގައި ވަނީ ނުގެންދެވިއެވެ.

ން ކޮމިޝަންގެ މުބުުނުލި ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ 1111ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް 

 ގިއެވެ. އެކްޓިވިޓީސް ވަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުހިން ގިނަސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިންގަން ހުރި 

 

ުމުވައްޒަފުންގެުދަތިކަނ11.1ުުް
 

މަސައްކަތްތައް މަކަށް މުވައްޒަފުން ވަނީ ހޮވާފައެވެ. އަދި ކޮމިޝަންގެ ޤާމަ 1ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ އާ  1111

ވަނަ އަހަރުގެ  1111މު ތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުންވަނީޤާއިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ބައެއް މަ

ވަނަ އަހަރު  1111ދުގައި ހުއްޓާލަންޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޞަޤްރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ މަޚަމުޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ 
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ނޫނީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުކަމުގައިވާ، "ލީގަލް އެންޑް ޤާސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ހަމައެކަނި ކޮމިޝަނގައި މަ

ފާ ދިނުމުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޢުުމުން އިސްތިޤާކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮފިސަރ" އެ މަ

ޝަކުވާބެލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ޅޭށް ހުށަހެކޮމިޝަނަ ށްކޮޞައްޚާދަތިތަކާއި ދިމާވެފައިވެއެވެ. އަދި 

އެކި ވަނަ އަހަރު 1111ނަމަވެސް  ނޫނީ ލަފާ ލިބުމަށް ވަނީ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.ޤާކޮންމެހެން ބޭނުންވާ 

 ނުލިބިއެވެ.މަށް ވަނީ އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފަކު ޤާނޫނީ މަޤާލާނުކޮށްގެންވެސް ކޮމިޝަންގެ ޢުފަހަރު މަތިން އި

 

ުޖާގައިގެުދަތިކަނ11.1ުުް
 

ފުރަތަމަ އަދި  އިމާރާތުގެ ކުރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެދިޔައީ ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަން ހިންގަމުން 1111

ބޭނުންވާތީއާއި ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން ކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށް  1111ދެވަނަ ފަންގިފިލާގެއެވެ. 

 އިމް ކޮށްދިނުމަށް، މިހާރު ކޮމިޝަންޤާ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންމެ ފުރިހަމަ މާހައުލެއް

ނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަދި ހައުސިންގ ފިިހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯ ހޯދުމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން 

 ފައެވެ. ނަމަވެސް މި ފްލޯ އަދި ވާނީ ކޮމިޝަނަށް ނުލިބިއެވެ.ކޮށްތަކެއް ތްލާމަޢާމިނިސްޓްރީ އާއި ވަނީ މު

ވަނީ ކެތި އެފަރާތުން ތަފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެ ގިނަ ބަހައްޓާމީގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަންގައި އަދިވެސް 

ފައިވަނީ މިތަކެތި ބެހެއްޓުމަށެވެ. އެކި ބައެއް ނަގާ ކޮމިޝަންގެ ފްރަންޓް އޮފީސް އޭރިއާއިން ބޮޑު ހަވާލުނުވެއެވެ.

އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ  ،ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން މިތަކެތި ގެންދަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ންނާއިފަހަރުމަތިން ސިޓ

 ޕޯޓްއަދި ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުން ޓްރާންސް ގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.ފަރާތުން އެދުމުންވެސް މިތަކެތި އެފަރާތުން 

ހަމަޖައްސާ މިތަކެތި ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް އެންގުމުން އެފަރާތުން މިހާތަނަށް ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބަކީ، އެތަކެތި ބަހައްޓާނެ 

މިތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެކިފަހަރު މަތީން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ވެ.މެެކަވާޖާގަ އެފަރާތުގައި ވެސް ހަމަޖެހިފައިނު

 ދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއިވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.ރީ އަފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަ

ކޮމިޝަންގެ ކަރަންޓް ބިލް ދައްކަމުންދަނީ އިމާރާތުގެ ތިރީގައި ހިނގަމުންދާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން 

 ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ.ތީ ކަމަށްވާ

ު
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ުގެންނަންުޖެހޭުބަދަލުު.ުކޮމިޝަންުހިންގުމަށ16ުް
 

 

ުކުރުންުހަރުދަނާުމްުއިތުރަށްުކޮމިޝަންގައިުފައިލިންގުއަދިުއިންޓަރނަލްުކޮމިއުނިކޭޝަންުސިސްޓ16.1ުުަ
 

ގާތްކުރާއިރު ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުން އަހަރާއި  2ކޮމިޝަން އުފެދި މަސައްކަތްތައް ކުރަން ފެށުނުތާ 

ރަފުކޮށް އަދި ލިޔެކިޔުން ފައިލްކުރުުމުގެ ކަންކަން އެންމެ ފަސޭހަ އަދި އެންމެ ޢާފައިލްކުރަން ޒަމާނީ ސިސްޓަމެއް ތަ

ކޮށްގެން ޞައްޚާވާއިދުގައި ވާގޮތަށް ފައިލްކޮށް ރައްކާކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ޤަތަރުތީބުކޮށް، ރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތު 

 ހުގެވީހާވެސް ކަރުދާ އިދާރީ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައިއަދި  ންތަކެއް ހިންގަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.ޝަލޫމާތު ސެޢުމަ

މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން، ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި ދަނީ މިހާރުވެސް ކުރުމަށް މަލާތުޢާރަދު ކުޑަކޮށް މުޚަ

އިމްކޮށްފައިވާ އީ.ގަވަރމަންޓް ޤާއީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހިންގުމާއި، ރާއްޖޭގައި  ނެއްްއުނިކޭޝައިންޓަރނަލް ކޮމި

ކުރުމުގައި ސްކޭން ޑޮކިއުމަންޓްސް ޞާއްހި ސިސްޓަމަށް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކޮށް، ލިޔެކިޔުން

އިންޓަރނަލް ޑްރާޕްޓްތައް އަބަދުވެސް އެއްފަރާތް ބޭނުންކުުރުމާއި، އަދި ކަރުދާސް ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން، 

 ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަރުދާހުގައި ޕްރިންޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ުނޫނީުލަފާދޭނެުދާއިމީުމުވައްޒަފެއްުހޯދުންުޤާުކޮމިޝަނަށ16.1ުުް
 

ފާ ދިނުމާއި ޢުއިސްތި ގެ އޯގަސްޓް މަހުވަނަ އަހަރު 2182ފިސަރ އޮކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ލީގަލް 

ވަނަ އަހަރު  2182ލީގަލް އޮފިސަރއެއް ހޯދުމަށް އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ގުޅިގެން 

ޑެޕިއުޓީ ލީގަލް  އަދި ރެކްޓަރޑިލީގަލް މީގެ އިތުރުން ނުލިބިއެވެ.  ވަނީމުވައްޒަފަކުމިމަޤާމަށް ނިމިގެން ދިޔައިރު 

މުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން ކުރެވުނު އެއްވެސް ޤާނޫނީ މަޤާގެ ނަމުގައި އެކި ފެންވަރުގެ  ލް ޖެނެރަލްކައުންސެ

ކޮމިޝަންގެ މިހާރުގެ ވިސްނުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އަދި އެއްވެސް އިޖާބައެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ލާނަކަށް ޢުއި

ދުވަހު ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ވަޒީފާ  8ނޫނީ ބޭފުޅެއް ހަފްތާއަކު ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމަށް ޤާކޮމިޝަނަށް 

މުހިންމު  ވަރަށްނޫނީ ލަފާދޭނެ ފަރާތެއް ހުރުމަކީ ޤާވުމުން  ބަލާ މުއައްސަސާއަކަށް ކޮމިޝަނަކީ މައްސަލަވެ. މެދިނުު

 ކަމެކެވެ.
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ުކޮމިޝަންގެުމުވައްޒަފުންުސަލާމްބުނެުއަދިުއާއިލީުޒިންމާުނަގާނެުގޮތުގެުހަރުދަނާުއުސޫލެއްުގާއިމްކުރުނ16.1ުުް
 

ބުނުމާއި އާއިލީ  ސަލާމް ކަމާއެކުވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަހަމަޤަކޮމިޝަންގެ ހިންގާ 

ސަލާމް އަދި އާއިލީ ޒިންމާގެ ކަންކަން އިތުރަށް މުވައްޒަފުންގެ ހަމަޖެހިފައެވެ.  އުސޫލެއްވަނީޒިންމާގެ ޗުއްޓީނަގާނެ 

އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނާއި  ހެދި އްކެތަރޖަރޮސީޕްއިތުރު ވަނީ ވަނަ އަހަރު  2182ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން 

އިވާ ގޮތަށް ސަލާމް އަދި އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމުގައި ކޮންމެވެސް ރގަޖަޕްރޮސީއަދި މި  ފައެވެ.ހިއްސާކޮށް

ކޮމިޝަންގެ  ،މުވައްޒަފުންނާއި އެކީ މަޝްވަރާކޮށްދަގޫތަކަކާއި ދިމާވާތީ މިކަންކަން އިތުރަށް ބަލާ ނވަރެއްގެ އު

 ބުނާސަލާމް ގިނައިން އާންމުކޮށް ވާހަކަދައްކާ،  ވަކިން އެފަރާތްތަކާއިސަލާމް މަދުކުރުމަށް  ގެމުވައްޒަފުން

 ށްރުމައިމްކުޤާ ލުންކޮމިޝަންގެ އެޗް.އަރ ޕެނަ ނިޒާމެއްބާރުއަޅާނެ  ހަނދާންކޮށްދީމަދުކުރުމަށް  މްސަލާނަށް މުވައްޒަފުން

 ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ުއިމްކުރުންުޤާުކޮމިޝަންގައިުދާއިމީުމޮނިޓަރިންގުސިސްޓަމެއ16.1ުުް
 

 ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް ގބޭނުންވާ މޮނިޓަރިން ފަރާތްތަކުގެ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ރާބްރޯޑްކާސްޓްކު ރާއްޖޭގައި

އިމް ނުކުރެވިއެވެ. މި ޤާވަނަ އަހަރުވެސް  2182ވަނީ  ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މި ސިސްޓަމް ކޮމިޝަނަށް ބެނުންވާ ބަޖެޓް

 ބޭނުންވާކޮންމެހެންވެސް  ލުމަށްޝަކުވާބެ ކަމުގައިވާ އެއްމަސައްކަތް މުހިންމު އެންމެ ކޮމިޝަންގެ ސިސްޓަމަކީ

އިމްކުރުމަށް ޤާ މިސިސްޓަމް ބަޖެޓެއްގައި އެއްވެސް ޑައަޅާފައިވާކަނ ކޮމިޝަނަށް ދައުލަތުން މިހާތަނަށްމެކެވެ. ޓަަސިސް

 މިކަމުގައި ވަނީކޮމިޝަނުންގެ އެހީއަށްވެސް ްތަކުބޭރުގެ އެކި ފަރާތ އަދި ނުލިބިއެވެ.ވަނީ ފައިސާ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް 

 ކުރުމުގެ ރުދަނާޚައަދި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ގެއް ނުފެނިއެވެ. އަލިމަ އެދެވޭ އެއްވެސް މިހާތަނަށް އެކަމަށް އެދި

 މުންނެވެ. ކުރަ މަސައްކަތްދަނީ  ޑިނޭޅިނކެ ކޮމިޝަނުން ހޯދުމަށް މިސިސްޓަމް ގޮތުން

 

ުއިމްކުރުންުޤާުކޮމިޝަންގެުމުވައްޒަފުންުއަހަރީުޗުއްޓީނަގާނެުހަރުދަނާުނިޒާމެއ16.1ުުް
 

އަދި ކޮމިޝަންގެ އެވެ.  21 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަކީޖުމްލަ ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ އިރު ނުުވަނައަހަރު ނިމު 2182

ރާއްޖޭގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން  2ނުވަތަ  8ސެކްޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ  ބައެއް

އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ އަދި ނޯޕޭ އަހަރީ ޗުއްޓީ،  ނުމަށް ލާޒިމްކުރާލިބިދިމުވައްޒަފުންނަށް ނޫނުން ޤާއެމްޕްލޮއިމަންޓް 

ގޮތަކަށް ދިނުން ވަނީ ކޮމިޝަނަށް ދަތިކަމަކަށް  ނާރާނެޫރބުލީވްގެ އެންމެހައި ކަންކަން އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް 
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 ލަސްތަކަކާއި ދިމާވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްއެންމެ މުވައްޒަފެއްވެސް މަސައްކަތަށް ނާންނަ ދުވަހަކީ އެތައްކަމެއް ވެފައެވެ. 

 ގޮތުން މިހާރު ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީއަށް އެދޭ އް ހޯދުމުގެހައްލެ ކަމަށްމިދުވަހަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. އަދި 

 އެހެން މުވައްޒަފަކާއި ލިޔުމުން ހަވާލުކޮށް އަޕްޑޭޓްއުސޫލު އަދި އެފަރާތުން ކުރާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް 

މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން މުވައްޒަފުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ޗުއްޓީ ނެގުމުގައި ވަކި ތާވަލެއް އެވެ. އަދި ހެެކޮށްދޭންޖެ

ނުނެގޭނެ ގޮތަށް ހެދުމަށް މަޝްވަރާކޮށް  މުވައްޒަފުންނަށް އެއްފަހަރާ ޗުއްޓީމުތަކުގައި ތިބި ޤާމަ އެކުލަވާލައި، ބައެއް

 ނިންމުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

ުކޮމިޝަންގެުމަސައްކަތްތައްުއެންމެުފުރިހަމައަށްުކުރިއަށްގެންދިއުމަށްުއިތުރުުމުވައްޒަފުންުހޯދުނ16.6ުުް
 

 94 ޖުމްލަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކެޕޭސިޓީގައި ފުލް ކޮމިޝަން ވާގޮތުގެމަތިން ގައިނިގަނޑުއޮ މުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަންގެ

 1 އެކުލަވާލާފައިވަނީ އޮނިގަނޑު މުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަންގެ. ބޭނުންވެއެވެ މަދުވެގެންވެސް އެންމެ މުވައްޒަފުން

 ގޮތަށް ހޯދާ މުވައްޒަފުން ބަލާ ކުރިއެރުމަށް ތަރައްޤީއާއި މަސައްކަތްތަކުގެ ކޮމިޝަންގެ ބަހާލައިގެން މަރުހަލާއަކަށް

 އެންމެހައި ކޮމިޝަންގެ ނިމިގެންދިޔައީ އަހަރު ވަނަ 2182 ހުރިގޮތުން ދަތިކަން ބަޖެޓުގެ ނަމަވެސް. ޕްލޭންކޮށްގެންނެވެ

 މިވަގުތަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އިތުރަށް ކޮމިޝަން. މަސައްކަތްކޮށްގެންނެވެ މުވައްޒަފުން 21 އެންމެ ކުރުމަށް ކަންކަން

 ،"އޮފިސަރ ޓިވްގޭއިންވެސްޓި އެންޑް މޮނިޓަރިންގ" ،"އޮފިސަރ ލީގަލް"މުވައްޒަފުންގެތެރޭގައި، ބޭނުންވާ ކޮންމެހެން

 "ޖެނެރަލް ލްސެކައުން ޑެޕިއުޓީ" އަދި" ކޯޑިނޭޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް" ،"އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑްގް ޕްލޭނިން"

 ނަގަން މަރުހަލާއަށް ވަނަ 2  ސްޓްރަކްޗަރގައިވާ ކޮމިޝަންގެ ހަމަވުމުން މުވައްޒަފުން މުތަކަށްޤާމިމަ  .ހިމެނެއެވެ

 . ބެލިދާނެއެވެ ކަމަށް ހަމަވީ މުވައްޒަފުން ޑައެޅިފައިވާނކަ
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ުގާފައިވާުފާހަގަކޮށްލެވޭުކަންކަންުހިނުދާއިރާގައިުުބްރޯޑްކާސްޓިންގުއަހަރުުުވަނ17ު.1111ުަ
 

 

ުންުކާމިޔާބުކުރުުުވާުޢުުކުރެވުނުުދަުކޮމިޝަންގެުމައްޗަށްުދޫކުރުމާއިުބެހޭގޮތުންުުރޯޑްކާސްޓްުފްރީކުއަންސީުބ17.1ުުް
 

ވަނީ ވާއިދެއްޤަފްރީކުއަންސީ ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ރޭޑިއޯ/ޓީވީ އަށް ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް ރާއްޖޭގައި  2182

ކުއަންސީ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ރީކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ ފް ތެރޭގައި މާރޗް މަހުގެގެ 2182އަދި  ފައެވެ.މުކޮށްޢާއް

 ހުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ށް ބިޑަކުއަންސީ ފްރީ

ޑްކާސްޓް ފްރީކުއަންސީ އަމިއްލަ ފަރުދަކު ވަނީ ބްރޯ ންގަޑިއިރަށް ވެފައިވަނިކޮދެ ކުއަންސީ ބިޑްހުށަހެޅުމަށް ީރފްނަމަވެސް 

ދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ އެކަން އެއީ  ރކްސްއިވެލުއޭޝަންގައި މާތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކަށް ބިޑް  ބިޑްގައި

 .އިންސާފުވެރި ގޮތެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ

ފްރީކުއަންސީ ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ބިޑްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކޯޓުގައިވާ  ގެން ކޯޓުންވަނީޅިއަދި މިމައްސަލައާއި ގު

 ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް އޮފިސަރ ހައިކޯޓުގައި މުރެއްނެރެފައެވެ.އަ ވަގުތީ މައްސަލަ ނިމެންދެން ކުރިއަށް ނުގެން ދިއުމަށް

ކޮމިޝަނާއި އެއްކޮޅަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި މި ނިންމުމާއި  ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަވަނީވަކާލާތުކޮށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން 

ކުއަންސީ ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތްތަކަށް އެކަން ވަނީ ީރގެން ޕްރީކުއަންސީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ފްޅިގު

 އެވެ.އަންގާފަ

 

 ްލިސްުސާރވިސްއިންުނިންމުނޕޮު މޯލްޑިވްސްުުއެއްބާރުލުންުނުދޭންު.ުރާއްޖެުޓީވީއަށ17.1ުް

ރވިސް އިން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ސަލިސް ވްސް ޕޮޑިރާއްޖެޓީވީއަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމަށް މޯލް

ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް އަމަލުކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އަދި އެންމެހައި މީޑިއާތަކަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި  އެކަމާ

 އެކި ކޮމިޝަނުން ޕޮލިހަށް ތުން ހައްލެއް ހޯދުމަށްގޮބެހޭ މީގެއިތުރުން މިމައްސަލައާވިސްގެ ފަރާތުން އެދިފައެވެ. ރސަ

ޕޮލިސް  އެދުމުގެ މަތިންމިކޮމިޝަންގެ ނީ އެދިފައެވެ. ވާކުރުމަށްފޮނުވާ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރާއި ބައްދަލު ީސިޓ ފަހަރުމަތީން

 ންކޮމިޝަނު، ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މި މައްސަލައާ ރވިސްގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅުންނާއިއެކުސައި އެ ކޮމިޝަނަރާ

ހޯދުމަށް  އާއި ދެމެދު މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ރާއްޖެ ޓީވީހާއި ލިޕޮ ކުރާ ގޮތަށްމެދުވެރިއެއްގެ ދައުރުއަދާ

މި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ޓީވީގެ ލިހުން ވަނީ އެދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްބަސްވެފައެވެ. ޕޮމަޝްވަރާކުރުމަށް 
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ވަނީ ވުމާ ގުޅޭގޮތުން ިއިސްފަރާތްތަކާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ އެފަރާތުން މިމަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރި

 ށްކޯޓަ ރާއްޖެ ޓީވީންނުދޭން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ  ލުންއެއްބާރު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ޕޮލިހުންނަމަވެސް  ދެކެވިފައެވެ.ވާހަކަ

ބައިވެރިވާން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ން މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވުމާއިއެކު، ރާއްޖެ ޓީވީހުށަހަޅާފައި

 އަންގާފައެވެ.

 

ުއެމް.ބީ.ސީުއާއިުުއެމް.އެން.ބީ.ސީުުއަދިުުބަދަލުވުންުުވެރިކަންުުރާއްޖޭގެުުގައ7ުުިުފެބްރުއަރީު.17.1ު
 

އުމު ޤައެ ވަގުތު  ފާ ދިނުމާއިޢުއިސްތިގައި  7ފެބްރުއަރީ  2182އްމަދު ނަޝީދު ޙަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މު ރާއްޖޭގެ

 ދުވަހުގެމި ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރަމުންނެވެ.ބަލާ ކޮމިޝަނުން ދިޔައީ ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަންތަކުގެ  ށްއޮތް ހާލަތަ

ނަލް، ޓީ.ވީ.އެމް ޗެ ވަންއެމް.އެން.ބީ.ސީ  ކުރެވުނީއެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ

އަށް ބަދަލު ވެގެން ދިޔަކަމާއި އަދި ހަމަ އޭރުގެ އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ގޯތިތެރެއަށް އާންމުންގެ މީހުންނާއި ސަލާމަތީ 

 . ހުއްޓުމެއް އައި ތަނެވެފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތައް ބަައެއް ގައި މަސައްކަތްކުރާ އެ ސްޓޭޝަންބާރުތަކުގެ ފަރާތްތަކުން ވަދެ 

ގުތެއްގައި އޭރު އެސްޓޭޝަންގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކާއި ވަދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ކޮމިޝަނުން އެ 

ވެގެން ދިޔަގޮތާއި އަދި އެކަން ބަދަލުކުއްލި ގޮތަކަށް ކަންކަން  ޗެނަލް ލޯގޯގެ އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ބައްދަލުކޮށް

ދި އެދުވަހު އެމް.އެން.ބީ.ސީ އަންގާފައެވެ. އަ ށްކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށްފަހުގައި ކަންވެސްވާނީ އެފަރާތައެހެންކުރެވޭނީ 

 ބެލުމަށް އެ ތޯ މަތީން ތްވާ ގޮތުގެއެއްގޮ ވާއިދާޤަނާއިނޫޤާޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އަށް ވަދެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން  ވަން

 .ހުށަހަޅާފައެވެކޮމިޝަނުން މިނީ ވާޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް އިށާމުއަށްސަސާތަކަ

 

ުލައިސަންސްުދޫކުރުންުުޓަރަށްުރވިސްުބްރޯޑްކާސްުސަުބްލިކްުފަު.17.1ު
 

ވަނަ ދުވަހު  4ފެބްރުއަރީ  2182ރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވަނީ ސަބްލިކް ޕަރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ 

މޯލްޑިވްސް  81/2181ނޫނު ނަމްބަރު ޤާ އަށެވެ. މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން، އެމް.ބީ.ސީ

 އެވެ.ދިފައުފެ ނީރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްވަސަނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ޤާބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރެޝަންގެ 

ލިއްޔަތު ޢޫސްނޫނުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޤާލައިސަންސަށް އެދިފައިނުވަނީ އެފަރާތާއި މިހާތަނަށް  އިންްއެމް.ބީ.ސީ

އުފައްދާ މި ދެ ފަރާތުގެ  ގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއްރާރަކުން އެމް.އެން.ބީ.ސީޤައަދާކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
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 ދިއުމާއި އެމް.ބީ.ސީއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ އޯނަރޝިޕްގެ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިންގަމުން ސް އަދިއެސެޓް

 ދޫކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ އެ ފަރާތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަނެއް ހިންގާނެ ބަޖެޓް ލިބިފައި ނުވާތީއެވެ.

 

ުބްރޯޑްކާސްޓިންގުސްޓޭޝަންތަކަށްުދީފައިވާުގެއްލުންު.17.1ު
 

ރުންނަށްވެސް އެކި ފަހަރު ޓަދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ރިޕޯޓަރުން އަދި ޕްރެޒެންގ ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓިން 2182

ލުން ފަރުވާ ޓަތަކުގައި މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަނިޔާވެ ހޮސްޕިއަދި ބައެއް ހާލަތް މަތިން ހަމަލާތައް އަމާޒު ވެފައިވެއެވެ.

 ގެ އިތުރުންންރުންޓަޒެެޕްރެ ޓަރުންނާއިިރިޕޯ ށްކޮޞައްޚާއަދި ވެސް ވަނީ ގޮސްފައެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ށްްހޯދަންޖެހޭ ހިސާބަ

 ވެސް ވަނީ އެކިވަރުގެ ހަމަލާތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. ފީލްޑް ކެމެރާމަނުންނަށް

އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެންމެ ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކަށްވެސް ވަނީ އެކި ވަރުގެ ހަމަލާދީފަ 2182

ސްޓޭޝަންގެ ބިއްލޫރިތައް ފެބްރުއަރީ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ދީފައިވާ ހަމަލާތަކެވެ. މި  6އަށް  ވީފާހަގަކޮށްލެވެނީ ވީޓީ

އައި އިރު ތަޅާލައި، އަލިފާން ރޯކޮށް އަދި ސްޓޭޝަންގެ އިމާރާތައް އެކިވަރުގެ ހަމަލާތައްވަނީ ދީފައެވެ. މީހާތަނަށް 

ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ޝަރީއަތް ހިންގާ ހުކުމުކޮށްފައެވެ. އަދި މި ހާދިސާ ހިންގުމާއި ގުޅިގެން ވެރިވި އިމިކަމުގައި ބަ

ބަލާ އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން  ދިޔަގޮތްހިނގާ ވަނީ ސްޓޭޝަނަށް އެވަގުތު ޒިޔާރަތްކޮށް ކަން މެމްބަރުން ގެކޮމިޝަން

 ށްވެރި ކޮށްފައެވެ.ކު

ކޭބަލްތަކެއް  ކުރާ މުހިންމުސްޓޭޝަނަށް ބަޔަކު ވަދެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ޓީވީގެ  2182އަދި 

ކޭބަލްތައް ލިބެންދެން ހުއްޓާލަން އާ އެ ސްޓޭޝަންގެ އޮންއެއަރ ވަނީ  ންްސަބަބުވަނީ ބުރިކޮށްލާފައެވެ. މިކަމުގެ 

ރާއްޖެޓީވީގެ ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކަންހިގާފައިވާ . މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ވަނީ ޖެހިފައެވެ

 މިއީ އަވަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް ޕޮލިހުގެ ފަރާތުން އެދިފައެވެ.  ،ގޮތްބަލާ

ވަނަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާން އަހަރެއްގެ  2182ފާއިތުވި އަހަރު ތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު 

 ގޮތުގައެއް ނުބެލެއެވެ.


