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ފް ު
ގެުތަޢާރަ ު
ު.1ކޮމިޝަން ު
ޖް ު
ގެުމެސެ ު
ގެުރައީސް ު
ު1.1ކޮމިޝަން ު
ހންތަކަކާއި ުއެކުވެސް ުވަރަށް ުފާހަގަކުރެވޭު
ު 1111ވަނަ ުއަހަރަކީ ުމޯލްޑިވްސް ުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުކޮމިޝަނަށް ުގިނަ ުގޮންޖެ ު
ކރަން ުކަނޑައަޅާފައިވާ ުގިނަގުނަު
އ ުު 1111ވަނަ ުއަހަރަށް ު ު
އަހަރެކެވެު .ކޮމިޝަނުގެ ުސްޓްރެޓެޖިކް ުއެކްޝަން ުޕްލޭންގަ ި
ގން ުވަރަށް ުކުޑަ ުބަޖެޓަކުން ުކުރެވޭނެ ުއެންމެ ުފުރިހަމައަށް ުމިވަނީ ުހާޞިލްކޮށްފައެވެު.
މަސައްކަތްތައް ުމަދު ުވަސީލަތް ުބޭނުންކޮށް ެ
ޖހޭ ުތަންޒީމީ ުއޮނިގަނޑުގެ ުދަށުން ުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުއަދިު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ުޤާނޫނު ުތަންފީޒުކުރުމަށް ުއެކުލަވާލަން ެ
ބރޯޑްކާސްޓްުފްރީކުއަންސީުދޫކުރުމުގެުޤަވާއިދުު،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެުކޯޑްުއޮފްުޕްރެކްޓިސްު،އަދިު
ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގުޤަވާއިދުް ު،
މީގެުދަށުންުއެކުލަވާލާފައިވާުު 1ގައިޑްލައިންު،ފްރީކުއަންސީުޕްލޭންު،ޝަކުވާުހުށަހެޅުމާއިުބަލައިުގަތުމުގެުނިޒާމްު،ބްރޯޑްކާސްޓްު
އެޑްވައިޒަރީ ުކޮމިޓީ ުކަނޑައެޅުންު ،ލިސްޓަޑް ުއިވެންޓްސް ުކަނޑައަޅުން ުމި ުއެންމެހާ ުކަންކަން ުވަނީ ުު 1111ވަނަ ުއަހަރުު
ތަންފީޒުކުރަންުފަށާފައެވެު .
ނގެު
ޝންގެ ުރިޔާސަތަށް ުބަދަލުތަކެއް ުއައި ުއަހަރެކެވެު .އެއީ ުކޮމިޝަނުގެ ުރައީސްކަމުންނާ ުކޮމިޝަ ު
ު 1111ވަނަ ުއަހަރަކީ ުކޮމި ަ
މެންބަރު ުކަމުން ުކޮމިޝަންގެ ުފުރަތަމަ ުރައީސް ުބަދުރު ުނަސީރު ުއިސްތިއުފާ ުދެއްވުމުންނެވެު .އަދި ުމި ުއަހަރު ުގެ ުނޮވެމްބަރުު
ގ ުކުރީގެ ުނައިބު ުރައީސް ުކަމުގެު
ތޚާބެއް ުބާއްވާފައެވެު .ކޮމިޝަނު ެ
މެދުތެރޭގައި ުކޮމިޝަނަށް ުރައީސަކު ުއައްޔަނުކުރުމަށް ުވަނީ ުއިން ި
ކމިޝަނުގެ ުނައިބު ުރައީސްކަމުގައިު
އސްކަމަށް ުއިންތިޚާބުވެފައެވެޮ ު .
މަޤާމުގައި ުހުރި ުއަޅުގަނޑު ުމިހާރު ުމިވަނީ ުކޮމިޝަނުގެ ުރަ ީ
ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުުއަބްދުﷲުސުޖާޢުުއިންތިޚާބުވިއެވެު.އަދިުކޮމިޝަނަށްުހުސްވެފައިވާުހަތްުވަނަުމަޤަގާމަށްުމެންބަރަކުުއައްޔަނުު
ވނީުސިޓީއެއްުފޮނުވާފައެވެު ު.
ކުރާނީުރައްޔިތުންގެުމަޖުލީހުންކަމުންުމިކަންުއަވަސްުކޮށްދިނުމަށްުއެދިުކޮމިޝަނުންުމަޖިލީހަށްު ަ
މޝަނުންުދޫކުރާުލައިސަންސެއްގެު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ުޤަވާއިދުގައިވާުގޮތުންުރާއްޖޭގައި ުބްރޯޑްކާސްޓްކުރާުހުރިހާުފަރާތްތަކަކީުކޮ ި
ތކެއްުކަމުގައިުވާންޖެހެއެވެުު.އަދިުހަމަުމިފަދައިންުރާއްޖޭގައިުކޭބަލްުޓީވީގެުޚިދުމަތްދޭ ުއެންމެހާު
ދަށުންުބްރޯޑްކާސްޓްކުރާުފަރާތް ަ
ތދޭު
ކށްުވާންޖެހެއެވެު.އަދިުމިުޚިދުމަ ް
ފަރާތްތަކަކީުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެުޤަވާއިދުގެުދަށުންުލައިސަންސްުލިބިގެންުޚިދުމަތްދޭުފަރާތަ ަ
ފަރާތްތައް ުކޮމިޝަނުންުު 1111ވަނަުއަހަރުުއާންމުކޮށްފައިވާުޤަވާއިދުގެުދަށަށްުގެނެސްުލައިސަންސްުވަނީުދޫކޮށްފައެވެު.މިގޮތުންު
ު 1111ވަނަ ުއަހަރު ުު 11ޗެނަލްއަކަށްުވަނީުބްރޯޑްކާސްޓްުކުރުމުގެުލައިސަންސްުދޫކޮށްފައެވެު.މީގެުތެރޭގައިުހިމެނެނީުު 11ޓީވީު
ލއިސަންސްުވަނީުު 11ފަރާތަކަށްު
ނމަށްު،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެު ަ
ދ ު
އދިުކޭބަލްުޓީވީުގެުޚިދުމަތްު ި
އަދިުު 11ރޭޑިއޯުޗެނަލްއެވެަ ު.
ކޮމިޝަނުންުދޫކޮށްފައެވެު ު.
ު
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އި ުކޮމިޝަނުންުސޮއިކުރިއެވެު.އެއީު،މޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަރވިސްުއާއިުއެކުު
ު 1111ވަނަުއަހަރުުމުޙިއްމުުދެުއެމް.އޯ.ޔޫުއެއްގަ ު
ފ ުމޯލްޑިވްސް ުކޭމްއާއި ުއެކު ުސޮއި ުކުރި ުއެމް.އޯ.ޔޫ ުއެކެވެު.
ސޮއިކުރި ުއެމް.އޯ.ޔޫ ުއަކާއި ުކޮމިއުނިކޭޝަންސް ުއޮތޯރިޓީ ުއޮ ް
ބްރޯޑްކާސްޓް ުމީޑިއާއާ ުގުޅޭ ުޖިނާއީ ުމައްސަލަތައް ުފިޔަވައި ުއެހެނިހެން ުމައްސަލަތަކުގައި ުއެ ުފަރާތްތައް ުމޯލްޑިވްސް ުޕޮލިސްު
ސަރވިސް ުއަށް ުފުރަތަމަ ުހާޒިރުކުރުމުގެ ުބަދަލުގައި ުއެ ުމައްސަލައެއް ުމޯލްޑިވްސް ުބްރޯޮޮޑްކާސްޓިންގ ުކޮމިޝަނާ ުހިއްސާކޮށް ުދެު
އފް ުއަންޑަސްޓޭންޑިންގ ުއެއްގައިު
ފަރާތް ުގުޅިގެން ުއެފަދަ ުމައްސަލަތައް ުހައްލުކުރުމަށް ުމަސައްކަތްކުރުމާ ުބެހޭ ުމެމޮރެންޑަމް ު ޮ
މޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަރވިސްއާއިުމޯލްޑިވްސްުބްރޯޑްކާސްޓިންގުކޮމިޝަނުންުވަނީުު11މާޗްުު1111ގައިުސޮއިކޮށްފައެވެު .
މީގެުއިތުރުންުބްރޯޑްކާސްޓްުފްރީކުއަންސީުދޫކުރުމާުބެހޭގޮތުންުމޯލްޑިވްސްުބްރޯޑްކާސްޓިންގުކޮމިޝަނާއިުކޮމިއުނިކޭޝަންުއޮތޯރިޓީު
ވެު .
އޮފްުމޯލްޑިވްސްުއާއިުދެމެދުުއެމް.އޯ.ޔޫުއެއްގައިުު11ޖުލައިުު1111ގައިުސޮއިުކުރެވުނެ ު
ގު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުބްރޯޑްކާސްޓްދާއިރާ ުއާއި ުގުޅުން ުހުރި ުމައްސަލަތަކާއި ުގުޅޭ ުގޮތުން ުޝަކުވާ ުހުށެހެޅުމަށާއި ުޝަކުވާ ުބަލައިގަތުމު ެު
އވެ .މި ުު 61ޝަކުވާގެ ުތެރެއިންު
ހށަހެޅިފަ ެ
ނ 2012ވަނަ ުއަހަރު ުޖުމްލަ ުު 61ޝަކުވާ ުއެއް ުވަނީ ުކޮމިޝަނަށް ު ު
ނިޒާމުގެ ުދަށު ްު
ވު .
ބކީުު11ޝަކުވާުމިހާރުުދަނީުބަލަމުންނެ ެު
ކޮމިޝަނުންުވަނީުު11މައްސަލައެއްުބަލައިނިންމާފައެވެު.އަދިު ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުބްރޯޑްކާސްޓް ުދާއިރާ ުތަރައްގީކުރުމުގެ ުގޮތުން ުރާއްޖޭގައި ުބޭނުންކުރާ ުޓެރެސްޓީރިއަލް ުބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ުޚިދުމަތްު
ވލުމުގެުމަސައްކަތްުު 1111ވަނަު
ޖއަށްުހިޖުރަކުރުމަށްޓަކައިުމިކަންުކުރާނޭުގޮތުގެމަގުުޗާޓެއްުއެކުލަ ާ
ކނޯލޮ ީ
އެނެލޮގްއިންުޑިޖިޓަލްުޓެ ް
އަހަރު ުތެރޭގައި ުވަނީފަށައިފައެވެު .މީގެ ުބޭނުމަކީު ،ހުރިހާ ުބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ުބައިވެރިވުމާއެކު ުހިޖުރަކުރާނޭ ުވަކި ުޓެކްނޯލޮޖީއެއްު
ތރީޚެއް ުކަނޑައެޅުމާއި ުމި ުކަމަށްު
ލނޭ ު ާ
ނންކުރުން ުހުއްޓާ ާ
ޓން ުބޭ ު
ޤައުމީ ުފެންވަރެއްގައި ުކަނޑައެޅުމާއި ުއަދި ުއެނެލޮގް ުބްރޯޑްކާސް ި
ވެު .
ވާސިލްވުމަށްުކަޑައްތުކުރަންުޖެހޭުމަރުހަލާތައްުކަނޑައެޅުމެ ު
ހ ުދިރާސާއެއް ުޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ުގެ ުއެހީތެރިކަމާއިއެކު ުކުރުމުގެު
ކސްޓިންގ ުތަޢާރަފްކުރުމާ ުބެ ޭ
ރާއްޖޭގައި ުކޮމިއުނިޓީ ުބްރޯޑް ާ
ގއި ުފަށާފައެވެު .މި ުދިރާސާއެއް ުހެދުމުގެބޭނުމަކީު ،ރާއްޖޭގައި ުމިު
މަސައްކަތްވެސް ުކޮމިޝަނުން ުވަނީ ުު 1111ވަނަ ުއަހަރު ުތެރޭ ަ
ޚިދުމަތް ުތަޢާރަފްކުރެވިދާނޭ ުމިންވަރާއި ުގޮތްތައް ުދެނެގަތުމާއި ުމިކަންކަމުގެ ުއަލީގައި ުމި ުޚިދުމަތާ ުބެހޭ ުޤަވާއިދުތައް ުއެކުލަވާލުމަށްު
މަގުފަހިކުރުމެވެު .
ރާއްޖޭގެ ުބްރޯޑްކާސްޓްުދާއިރާ ުތަރައްޤީ ުކުރުމަށްުކޮމިޝަނުން ުު 1111ވަނަ ުއަހަރު ުދެުތަމްރީން ުޕްރޮގްރާމެއްުވަނީުހިންގާފައެވެު.
މިގޮތުންު"ލީގަލްުއެވެއަރނަސްުއޮފްުޖާރނަލިސްޓްުއިންުއެންުއީރާުއޮފްުމީޑިއާުކޮންވާރޖެންސް"ުވާރކްޝޮޕަކީުއޭޝިޔާުޕެސިފިކްު
އިންސްޓިޓިއުޓް ުފޮރ ުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުޑިވެލޮޕްމަންޓް ު(އޭ.އައި.ބީ.ޑީ) ުއާއި ުއިންޓަރނޭޝަނަލް ުޕްރޮގްރާމް ުފޯ ުޑިވެލޮޕްމަންޓް ުއޮފްު
ކޮމިއުނިކޭޝަން ު(އައި.ޕީ.ޑީ.ސީ) ުއާއިޔުނައިޓެޑް ުނޭޝަންސް ުއެޑިއުކޭޝަނަލް ުސައިންޓިފިކް ުއެންޑް ުކަލްޗަރަލް ުއޯގަނައިޒޭޝަންު
އމާޒުކޮށްގެން ުސެޕްޓެމްބަރު ުމަހުގެު
ނއި ުގުޅިގެން ުމި ުސަރަޙައްދުގެ ުޤައުމުތަކުގެ ުނޫސްވެރިންނަށް ު ަ
(ޔުނެސްކޯ) ުއާއި ުމި ުކޮމިޝަ ާ
ނިޔަލަށްުކުރިއަށްގެންދިޔަުވާރކްޝޮޕެކެވެު .
ު
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މީގެ ުއިތުރުން ުޤައުމަށް ުދިމާވާ ުޤުދުރަތީ ުކާރިޘާތަކާއި ުހިތާމަވެރި ުޙާދިޞާތައް ުއަދި ުމުޒާހަރާ ުފަދަ ުކަންކަން ުބައިނަލްއަގުވާމީު
ވރު ުކުރުމަށް ުދަސްކޮށްދޭ ުވާރކްޝޮޕެއް ުމޯލްޑިވްސް ުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުކޮމިޝަނާއި ުދިވެހިރާއްޖޭގެު
މިންގަނޑުތަކަށް ުފެތޭގޮތަށް ުކަ ަ
ރެޑްުކްރެސެންޓްުގުޅިގެންުވަނީުހިންގައިފައެވެު.ރާއްޖޭގެުމީޑިއާުއާއިުކަމާުބެހޭުދާއިރާތަކުންުޖުމްލަުު 11ފަރާތުންުބައިވެރިވިުމިު
ނލްުފެޑެރޭޝަންުއޮފްު
ސްއާއިުއިންޓަނޭޝަ ަ
މޓީުއޮފްުދަުރެޑްުކްރޮ ު
ވާރކްޝޮޕްގައިުތަމްރީންުދެއްވާފައިުވަނީުއިންޓަރނޭޝަނަލްުކޮ ި
ރެޑްުކްރޮސްުއެންޑްުރެޑްކްރެސެންޓްގެުމާހިރުންނެވެު .
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ުސުލޫކީ ުމިންގަނޑަށް ުހޭލުންތެރިކަން ުއިތުރުކުރުމުގެ ުހަވީރެއް ުު 1111ޑިސެމްބަރގައި ުމޯލްޑިވްސްު
އު
ފލާގަ ިު
ތ ުމި ުހަ ް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުކޮމިޝަނާއި ުޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ުގުޅިގެން ުބާއްވައިފައި ުވެއެވެު .ނަސަންދުރަ ުޕެލަސް ުހޮޓެލްގައި ުއޮ ް
ސަރުކާރުގެ ުބައެއް ުއޮފީސްތަކާއި ުމިނިވަން ުމުއައްސަސާތަކާއި ުއެން.ޖީ.އޯތަކާއި ުއަދި ުކަމާގުޅޭ ުއެހެން ުފަރާތްތަކުންު
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެު .
ވފައި ުޤައުމަށް ުދިމާވެފައިވާ ުސިޔާސީ ުހަލަބޮލިކަމުގެ ުތެރޭގައިު
ު 1111ވަނަ ުއަހަރަކީ ުރިޔާސީ ުއިންތިހާބު ުއޮންނަ ުއަހަރަށް ެ
ވާދަވެރިކަމާއެކުު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންުހަރަކާތްތެރިވާނެުއަހަރެއްުކަމުގައިވާއިރުކޮމިޝަނުގެުތަސައްވަރަކީުޒިންމާދާރުުބްރޯޑްކާސްޓަރުންު
ތންފީޒުކުރުމަށާއިު
ކމިޝަނުންުބޮޑަށްުމަސައްކަތްކުރާނީުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ުގާނޫނާއިުޤަވާއިދުތައްު ަ
ގތުންު ޮ
ތަކެއްުބިނާކުރުމެވެު.މި ޮ
ކސްޓްދާއިރާުތަރައްގީުކުރުމަށެވެު.މިު
ތއްުރާވައިުހިންގުމަށާއިުބްރޯޑް ާ
ބނާކުރުމަށްުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމް ަ
ނ ި
މިުދާއިރާއަށްުބޭނުން ވާުމީހު ް
ކަންކަން ުއެންމެ ުފުރިހަމަ ުގޮތުގައިކުރުމަށް ުމި ުކޮމިޝަނަށް ުކުރިމަތިވެފައިވާ ުއެންމެ ުބޮޑު ުގޮންޖެހުމަކީ ުު 1111ވަނަ ުއަހަރެކޭު
ޖޓްުނުލިބުމެވެު .
ބނުންވާުބަ ެ
ކންުހިންގުމަށްު ޭ
އެއްފަދައިންުކޮމިޝަނަށްުކަން ަު
ނަމަވެސްުު 1111ވަނަުއަހަރެކޭުއެއްުފަދައިންުކޮމިޝަނުންުރާއްޖޭގެުބްރޯޑްކާސްޓް ުދާއިރާުތަރައްގީކޮށްުކުރިއަރުވަންުކުރަންހުރިު
ކށަވަރުކޮށްދެމެވެު .އުނދަގޫ ުކަމެއްކަމުގައިު
އެންމެހާ ުމަސައްކަތްތައް ުއެކި ުމުއައްސަސާތަކާއި ުގުޅިގެން ުކުރިއަށް ުގެންދާނެ ުކަން ު ަ
ވީނަމަވެސް ުއަދި ުރާއްޖޭގެ ުބްރޯޑްކަސްޓް ުއިންޑަސްޓްރީ ުއަކީ ުޅަ ުއިންޑަސްޓްރީއަކަށް ުވެފައި ުގިނަގުނަ ުގޮންޖެހުން ުތަކެއްހުރިު
އިންޑަސްޓްރީ ުއެއްކަމުގައި ުވީނަމަވެސްު 1111ު ،ވަނަ ުއަހަރިކީވެސް ުބްރޯޑްކާސްޓް ުދާއިރާގެ ުއެންމެހައި ުބެސްޓް ުޕޮރެކްޓިސްތަކަށްު
ފއިވާު ،ސަރަހައްދީ ުއަދި ުދުނިޔޭގެ ުފެންވަރުގައި ުވެސް ުނަމޫނާު
ލބި ަ
އިހްރިތާމްކުރާ ުއަދި ުމި ުދާއިރާގައި ުތަމްރީނާއި ުތަޖުރިބާ ި
ބްރޯޑްކާސްޓްުއިންޑަސްޓްރީއެއްުގާއިމްކުރެވިފައިވާުގައުމަކަށްުހެދުމަކީުކޮމިޝަންގެުމަގްސަދެވެު ު.

8

ން ު
ފާުދެއްވު ު
ސްުއިސްތިޢު ު
މަުރައީ ު
ގެުފުރަތަ ު
ު1.1ކޮމިޝަން ު
މޯލްޑިވްސް ުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުކޮމިޝަނުގެ ުފުރަތަމަ ުރައީސް ުބަދުރުއް ުނަޞީރު ުވަނީ ުކޮމިޝަނުގެ ުރައީސްކަމުންނާއި ުކޮމިޝަނުގެު
މެންބަރުކަމުންުު19ޖުލައިުު1111ވަނަުދުވަހުުއިސްތިޢުފާުދެއްވާފައެވެު .
ކރެއްވީުު11އޭޕްރިލްުު1111ގައެވެު.ބްރޯޑްކާސްޓިންގުކޮމިޝަނުގެު
ނބަރުންުޢައްޔަން ު
ރާއްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުކޮމިޝަނަށްުމެ ް
މެންބަރުންގެ ުމެދުގައި ުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ުޤާނޫނުގައިވާ ުގޮތުގެ ުމަތިން ުވޯޓް ުލުމަށްފަހު ުކޮމިޝަނުގެ ުރައީސަކަށް ުބަދުރުއްނަޞީރުު
ހޮވިވަޑައިގެންނެވިއެވެު ު.
ބަދުރުއްނަޞީރަކީުދިވެހިރާއްޖޭގެުބްރޯޑްކާސްޓިންގުދާއިރާގައިުއުސްހަރުފަތްތަކެއްުގިރާކުރައްވާުއަދި ުމިދާއިރާއިންުު 11އަހަރަށްުވުރެު
ގިނަުދުވަހުގެުތަޖުރިބާުލިބިފައިވާުބޭފުޅެކެވެު.ބަދުރުއްނަޞީރުުބްރޯޑްކާސްޓިންގެުދާއިރާއާއިުގުޅިވަޑައިގެންނެވީުު 1967ވަނަުއަހަރުު
ރޭޑިއޯުމޯލްޑިވްސްގެުއޮޕަރޭޓަރެއްގެުގޮތުގައެވެު .
މގެު
އޖޭގެ ުއަޑުގެ ުއޯޑިއޯުލައިބްރަރީ ުޑިޖިޓަލްކުރުމުގައި ުއެންމެ ުއިސްރޯލެއް ުއަދާކުރެއްވި ުބޭފުޅެކެވެީ ު .
ބަދުރުއްނަޞީރު ުއަކީުދިވެހިރާ ްު
އިތުރުން ުޕްރޮޑިއުސަރުން ުއަމިއްލައަށް ުއިޚްތިޔާރުކުރާ ުމަޢުލޫތަކަށް ުޕްރޮގްރާމްތައް ުހެދުމުގެ ުފުރުސަތު ުހުޅުވާލަދިނުމުގައި ުއެންމެު
ނއުސް ުއެންޑް ުކަރަންޓް ުއެފައަރޒްު
ކ ުބަދުރުއްނަޞީރެވެު .އެމް.އެން.ބީ.ސީ ުގައި ުފަށްޓަވައިދެއްވި ު" ި
އިސްކޮށް ުހުންނެވި ުއެއްބޭފުޅަ ީ
ނ ުއެއީ ުބަދުރުއްނަޞީރު ުކުރެއްވިު
އި ުސުލޫކީމިންގަނޑުތަކަށް ުއަމަލު ުކުރަންފެށު ް
ޑިޕާރޓްމަންޓް" ުއާއި ުއެމް.އެން.ބީ.ސީ ުއައު ުޤަވާއިދާ ު
މލްޑިވްސްުބްރޯޑްކާސްޓިންގްުކޮމިޝަނުގައިުހޭދަުކުރެއްވިުދުވަސްތަކުގައު
ގކޮށްލެވޭުކަންތައްތަކެވެޯ ު.
މަސައްކަތްތަކުގެުތެރެއިންުފާހަ ަ
ގހުރިުމަސައްކަތްތަކެއްުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެު ު.
ކޮމިޝަނަށްުވަރަށްުގިނަގުނަުއަ ު
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ން ު
ސްުހޮވު ު
ބުުރައީ ު
ދިުނައި ު
ސްުއަ ު
ު1.1ކޮމިޝަންގެުރައީ ު
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ޝަހީބު އަދި ނައިބު
ރައީސް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އަބްދުﷲ ޝުޖާޢު ވަނީ  1111ނޮވެމްބަރ  11ވަނަދުވަހު އިންތިހާބުކޮށްފައެވެ.
މުޙައްމަދު ޝަހީބު ރައީސްކަމަށް އިންތިހާބު ކޮށްފައިވަނީ ،އެކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ އޭނާ އެކަނި ކަމަށްވާތީ ،މެންބަރުންގެ މެދުގައި
ނެގި ފެންނަ/ނުފެންނަ ސިއްރު ވޯޓުގައި ފެންނަކަމަށް  1ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވެ .ނުފެންނަ ކަމަށް  1ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަތެވެ .ނައިބު
ރައީސްގެ މަޤާމަށް އަބްދުﷲ ޝުޖާޢު ހޮވިވަޑައިގަތީވެސް އެކަމަށްކުރިމަތިލެއްވީ އޭނާ އެކަނި ކަމަށްވާތީ ،މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގި

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

ށް ު
އްުކުރުގޮތަކަ ު
ގެުބައްދަލުވުންތަ ު
ު1.1ކޮމިޝަން ު
 2012ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަނަރުންގެ  111ބައްދަލުވުމެއް އެޖެންޑާކޮށްގެން ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ
މަޤްސަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ނިންމަން ޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަ
ދެކެވިފައިވާ މުޙިއްމު މަޢުލޫތަކާއި ކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިމިވަނީއެވެ.

-

ފްރިކުއެންސީ ލައިސަންސް އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސްގެ ތާވަލް އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

-

ޖަރނަލިސްޓުން ލީގަލް ދާއިރާއިން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕެއް މިކޮމިޝަނުން ހޯސްޓްކޮށްދެއްވުމަށް AIBD
އިން އެދިފައިވާތީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

-

މީހުންގެ އަބުރުގެއްލޭގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ މައްސަލައާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

-

މީޑިއާއަށް ކޮމިޝަންގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރެއްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

-

ތަފާތު މައްސަލަތަކާއެކު ފޮނުވާ ވީޑިއޯތައް ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން

-

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

-

ރާއްޖެ މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި މިކޮމިޝަންގެ ދައުރާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން

-

ރާއްޖޭގެ މިހާރު ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދާ މައްސަލައާއި ބެހޭ ގޮތުން
މަޝްވަރާކުރުން

-

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

-

ރައްޖޭގެ އެކި އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ލައިސަންސް ދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
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-

ރޭޑިއޯ /ޓިވީ އަށް ފްރިކުއެންސީ ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު ކޮމިޝަންގެ މޭޒުން އެންޑޯސް ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

-

ދައުލަތުގެ ބާރުތައް އެދުމުން ބްރޯޑްކާސްޓާރުންގެ އަތުން ކޮންޓެންޓް ހޯދައި ދިނުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން

-

 1111ޑިސެމްބަރ  19ގެނިޔަލަށް ލައިސަންސް އަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިފަހުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުންމަޝްވަރާކުރުން

-

ކޮމިޝަނުން އެމް.އެން.ބީ.ސީ އަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދީފައިވާ  11ޗެނަލް ކަމަށްވާއެމް.އެން.ބީ.ސީ
ވަން ،ޔޫތު ޓީވީ އަދި ރާއްޖެ ރޭޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ނުދާތީ އާއި ރާއްޖެ އެފް.އެމް އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ
މައްސަލައާއި ބެހޭ ގޮތުން އެމް.އެން.ބީ.ސީ ގެ ބޯޑް އާއި ބައްދަލުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

-

 11އެފް.އެމް ރޭޑިއޯ ފްރީކުއެންސީ ބިޑް އުސޫލުން ހުޅުވާލުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

-

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް އަށް އެދޭ ފޯމް އެންޑޯޒް ކުރުން

-

މޮނިޓަރިން ސިސްޓަމެއް ހޯދުމުގައި ޚަރަދު ކުޑަ ވަގުތީ އޮޕްޝަނަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

-

ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު އެންޑޯޒް ކުރުން

-

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން

-

ޤަވާއިދުތައް ރިލީސް ކުރުމާއި ބެހޭ މީޑިއާ ކަވަރޭޖް އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

-

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ މަސައްކަތް ފެށުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން

-

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލުތަކެއް ހަމަޖެއްސުން

-

ވަކި ވަކި ސަރަހައްދުތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނަގާފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތައް ހުރުމާއެކު އެފަރާތްތަކުގެ
އަހަރީ ލައިސަންސް ފީ ކަނޑައެޅުން.

-

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުން

-

ކޮމްޕްލޭންސް މެކޭނިޒަމް ބަލަހައްޓާނެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ތައްޔާރުކުރުމާބެހޭ މަޝްވަރާކުރުން

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިން ނެރެފައިވާ ސިޔާސަތު ބަޔާނާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

-

ފްރީކުއެންސީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮސީޖަރ އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

-

ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ މިޑް-ޓާރމް ރިވިއު އެންޑޯސްކުރުން

-

މާލެ ސަރަހައްދާއި މުޅި ރާއްޖެ ފިޔަވާ އެހެން ރަށް ރަށަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ދޫކުރުން

-

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން 1111 ،ފެބްރުއަރީ  2ގައި މާލެއާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގި
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙްޤީޤީ ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ އޯޑިއޯ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމުގެ މިންގަނޑު އެކަށައެޅުން-

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާނިންމުން ތަކަށް ކޮމިޝަންގެ ބާރެއްނެތި
ބަދަލުއަންނަން މަޖުބޫރުވާ ހާލަތުގައި ކަންތައްކުރާނޭ ގޮތެއް ނިންމުން

-

މުޒާހަރާތައް ކަވަރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލުން
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-

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ރާއްޖެއަށް ދޭ ހައްޖު ދަތުރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު
ބައިވެރިކުރުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް

-

 1111ފެބްރުއަރީ  7 ،6ގައި މާލޭގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން
ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި މި ކޮމިޝަނުން އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

-

ދިވެހި މީޑިއާގައި އެތިކްސްގެ މައްސަލަ ބޮޑުކަން ކޯނީގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވާތީ އެކަން ހައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ
ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

-

މިހާރު ލައިސަންސް ދީފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާފައިވާ އެ ސްޓޭޝަންތަކުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ދިރާސާކުރުމަށް
ފަހު އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓް

-

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް

މިހާރު

ބޭނުންކުރަމުންދާ

MMDS

ފްރީކުއެންސީތައް

ޤަވާއިދަށް

ފެއްތުމާ

ގުޅޭގޮތުން

މަޝްވަރާކުރުން
-

ލައިސަންސް ނުނަގާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރުން

-

 AIBDގެ އެނުއަލް ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ ނުވަތަ  1111ގެ އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް ރާއްޖެއިން ހޯސްޓްކުރެވިދާނެތޯ
ބެލުމަށް  AIBDގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާތީ އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

-

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަހެއް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

-

ކޮމިޝަން ގެ ޤާނޫނުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ހިލޭ އެހީ ހޯދުމުގެ މަސެއްކަތް އިތުރު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކާއި
ބައްދަލުކޮށް ،އެހީ ހޯދާ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށާއި ކޮމިޝަންގެ ކުރިއެރުމަށް މަސެއްކަތްކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން

-

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

-

ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޤަވާއިދާއި ،ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި ގައިޑްލައިންތައް ފާސްކުރުމާމެދު
މަޝްވަރާކުރުން

-

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ނުވަތަ ހުރެދާނެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިވެންޓްތަކާއި އެފަދަ ކުޅިވަރު
މުބާރާތްތަކާއި ޙަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ލިބިދޭން ޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިވެންޓްތައް
ލިސްޓްކޮށް އެންޑޯސްކުރުން
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ށް ު
އްުކުރުގޮތަކަ ު
ނާުއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުންތަ ު
ު1.1ކޮމިޝަނަރުންނާއިުސްޓާފުން ު
ުމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން ބައްދަލު
ކޮން

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

މަ ު
ސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ޕަވަރޕޮއިންޓް ޕްރެޒެންޓޭޝަންއެއް ހުށަހަޅައެވެ .އަދި މި ހުށަހެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ
ސުވާލެއްވާނަމަ މި ބައްދަލު ވުމުގައި އެކަމާއި މަޝްވަރާކުރެވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ކޮމިޝަންގެ
މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން އަދި ސްޓާފުންގެ އެކި އެކި ހުށަހެޅުންތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމަކީވެސް މި ބައްދަލު ވުމުގެ ބޭނުމެކެވެ.
 1111ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަން މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި އެކު  11ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
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.1

އް
ށްުކުރިުމަސައްކަތްތަ ު
ންުޚަރުދަނާކުރުމަ ު
ދިުއިދާރީުހިންގު ު
ރާުއަ ު
ގެުއިދާ ު
ުކޮމިޝަން ު

އް ު
ނުުބަދަލުތަ ު
ށްުގެނެވު ު
ރީުއޮނިގަނޑަ ު
ގެުއިދާ ު
ން ު
ޝަ ު
ު1.1ކޮމި ު
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް:
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަޤާމުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ
އިދާރީ އޮނިގަނޑަށާއި ބައެއް މަޤާމްތަކުގެ ނަމަށް ބަދަލުތައް ގެނެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ލިޔުމުން
އެ ބަދަލުތަކުގެ ތަފްސީލް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ .އެގޮތުން ގެނެވުނު ބަދަލުތަށް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 ކުރިން އޮނިގަނޑުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް ލައިސެންސިންގ އޮފިސަރ (ގރ  )1ގެ މަޤާމުގެ ނަން،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ އަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.
 ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފު ،ލައިސެންސިންގ އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށްބަދަލުކޮށް ،ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޕްލޭނިނގް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމު ،އޮނިގަނޑުގައި ހުސް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައި
ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް އެފެއަރޒް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ލައިސެންސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށުން އޮންނަ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް
ސެކްޝަންގެ މަޤާމެއްކަމުގައިވާ ލީގަލް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގެ ނަން ލީގަލް އެންޑް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
އޮފިސަރގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.
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ން ު
ނުުމުވައްޒަފު ު
ނުުމަޤާމްތަކާއިު،ހޯދު ު
ންުއިތުރުކުރެވު ު
ގެުގޮތު ު
ންުހަރުދަނާކުރުމު ު
ގެުހިންގު ު
ކޮމިޝަނު ު
ު ު1.1
ކޮމިޝަނުން އަލަށް ވަޒީފާދިން މަޤާމްތައް:
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން  1111ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި
ހުސްކޮށް އޮތް ބައެއް މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުނެވެ .މި ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ އެކްޒެކަޓިވް ލެވަލްގެ  1މުވައްޒަފާއި އަދި މިޑްލް
މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގެ 1މަޤާމަކަށް ވަނީ މުވައްޒަފުން ހޯދާފައެވެ .މި މަޤާމްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 .1ޑައިރެކްޓަރ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް
 .1ހިއުމަން ރިސޯސް ކޯޑިނޭޓަރ
 .1ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޑިނޭޓަރ
 .1އެކައުންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ
 .1ލައިސަންސިންގ ކޯޑިނޭޓަރ
 .6ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ
މި މަޤާމްތަކުގެ އިތުރުން ،ކޮމިޝަނަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު މަޤާމެއްކަމަށް ދެކި 1111 ،ވަނައަހަރު ކޮމިޝަނުގެ އޮނިގަނޑަށް ވަނީ
މަޤާމްތަކެއް އަލުން އިތުރުކޮށްފައެވެ.
އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް އިތުރުކުރެވުނު މަޤާމްތަކުގެ ތެރޭގައިކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި ގާނޫނީ ކަންކަމަށް ލަފާދީ ހިންގުމަށް ޑެޕިއުޓީ
ކައުންސިލް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު އުފެއްދުނެވެ .މި މަޤާމަކީ އޮނިގަނޑުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ދަށުން ހުންނަ އިސްވެރިޔާ
ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ،ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް އެފެއަރޒް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ލައިސެންސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލަފާ
ދެއްވާނޭ ބޭފުޅާ ކަމުގައި ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ .އެކި ފަހަރު މަތިން އިޢުލާނުކޮށްގެންވެސް  1111ވަނަ އަހަރު މި މޤާމަށް
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައެއް ނުވެއެވެ.

ތް ު
ގެުމަސައްކަ ު
ށްުއިސްލާޙްގެނައުމު ު
ޤަވާއިދަ ު
ގާު ު
ގެުހިން ު
ު1.1ކޮމިޝަނު ު
ކޮމިޝަނަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އާންމު ކޮށްފައިވަނީ  6މާޗް 1111
ގައެވެ .ނަމަވެސް މިޤަވާއިދަށް ގިނަ އިސްލާޙްތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭކަން އެޗް.އާރ ސެކްޝަނުން ފާހަގަކޮށް ،އެ
އިޞްލާޙްތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ރޭވި ،ބައެއް އިޞްލާޙްތައް ކޮމިޝަނަރުންގެ މޭޒުން ފާސްވެ ،ހިންގާ
ޤަވާއިދަށް މި ބަދަލުތައް ގެނެފައިވެއެވެ.
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ގެނެވުނު ބަދަލާއި އިޞްލާޙްތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ތާވަލް  :1ހިންގާގަވައިދަށް ގެނައި ބަދަލުތައް
ގެނެވުނުއިޞްލާޙް

ކުރިންއޮތްގޮތް

ބާބު

މާއްދާ

މަސައްކަތުގަޑި

.116

ޢާންމުގޮތެއްގައި

(ހ)

ރަސްމީ

ކޮމިޝަންގެ
މަސައްކަތުގަޑީގެ

ދިގުމިނަކީ ( 2އަށެއް) ގަޑިއިރެވެ.
ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 2:11
ން

ހަވީރު

އަށެވެ.

1:11

ރަމަޟާންމަސް

ފިޔަވައި

އެހެންމަސްމަހުގައި

މެންދުރު

 11:11ން މެންދުރު ފަހު 1:11
އަށް

އެއްގަޑި

ހުސްވަގުތުކޮޅެއް

އިރުގެ
ދޭންވާނެއެވެ.

މެންދުރު  11:11ން  1:11އަށް
ހުސްވަގުތުކޮޅުގައި

ދެވޭ

ކޮމިޝަނުން

ޢާންމުންނަށް
އަސާސީ

ޚިދުމަތް

ނާންނާނެ

އިންތިޒާމެއްގެ

ދޭ

ހުއްޓުމަކަށް
މަތިން

މުވައްޒަފުންނަށް

ކޮމިޝަނުން

ބޭރަށްދެވޭނެއެވެ.

ޢާންމުންނަށް

ކޮމިޝަނުންދޭ އަސާސީ
ދިނުމަށް

އެ

ކޮމިޝަންގައި

ތިބޭ

1:11

ން

ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑި:

 2:11ން ހަވީރު  1:11އަށް ( 11:11
ން  11:11އަށް ނަމާދުވަގުތުގެ 11
މިނެޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެއްގަޑި އިރުގެ
ބްރޭކެއް

ލިބޭގޮތަށް)

ބަދަލުކުރުމުން

މުވައްޒަފުން

ހަފްތާއެއްގެތެރޭގައި
ޖުމްލަ

މިގޮތަށް

މަސައްކަތު

މަސައްކަތް

ކުރާ

ގަޑިއިރަކީ

11

ގަޑިއިރު ކަމުން މުވައްޒަފަކަށް އިތުރުގަޑީގެ
ގޮތުގައި

ލިބެންޖެހޭ

އުޖޫރައެއް

ލިބޭނީ

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށް ފައިވާ ފަދައިން
ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެގިނަވެގެން 12
ގަޑި

އިރައް

ވުރެ

އިތުރަށް

އެއްވެސް

މުވައްޒަފަކު ލައްވާ މަސައްކަތެއް ކުރުވަން
ޖެހިއްޖެނަމައެވެ.

ޚިދުމަތް

ހުސްވަގުތުކޮޅުގައި

މުވައްޒަފުންނަށް

ހެނދުނު

މެންދުރުފަހު
1:11

އަށް

16

ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދޭންވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުން ބޭރަށް .119
ދިޔުމާއި

ރަށުން (ހ)

ރަސްމީގަޑީގައި

ކޮމިޝަންގެ

އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި މުވައްޒަފުން
ބޭރަށްގޮސްގެން

ކޮމިޝަނުން

ނުވާނެއެވެ .ރަސްމީ މަސައްކަތު
ގަޑީގައި

މުވައްޒަފަކު

ބޭނުމެއްގައި

އަމިއްލަ
ކޮމިޝަނުން

ބޭރަށްދާންވާނީ،
ނުގޮސް

ކޮންމެހެން

ނުވެއްޖެ

އަމިއްލަ

ބޭރަށްދާންވާނީ،
ނުގޮސް

ނުވެއްޖެ

ކޮންމެހެން

ހާލަތެއްގައި ،އެކަމެއްގެ

މުހިންމުކަން

ބަޔާންކޮށް،
ހުއްދަ

ކޮމިޝަން

ވެރިއެއްގެ

ލިބިގެންނެވެ.

މިގޮތުން

ހާލަތެއްގައި،

އެކަމެއްގެ މުހިންމުކަން ބަޔާންކޮށް،

ރިސެޕްޝަނުގައި ބާއްވާފައިވާ" ބްރޭކް

ވެރިއެއްގެ

ހުއްދަ

ގަޑި އަދި ރަސްމީ ބޭނުންނޯޓްކުރާ"

އަދި

އަމިއްލަ

ފައިލް އަދި "ޒަރޫރީ ބޭނުން ނޯޓްކުރާ"

މުވައްޒަފުން

ފައިލްގައި އެދާ ބޭނުމެއް ސާފުކޮށް

ބޭރަށްގޮސް ،ކޮމިޝަނުން ބޭރުގައި

ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ .އޮފީހަށް

ސަބަބާއެކު،

ގަޑިއެއް

ލިބިގެންނެވެ.
ކަންކަމުގައި
ހޭދަކުރާ

ވަގުތު

ރިކޯޑުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ގަޑިޖެހުން

ބޭނުމެއްގައި

މުވައްޒަފުން އޮފީހުން ބޭރަށް ދާންވާނީ

ކޮމިޝަންގެ

(.111ނ)

މަސައްކަތު

މުވައްޒަފަކު

ކޮމިޝަނުން

ބޭރަށް ދިޔުން

ރަސްމީ

ގަޑީގައި

ރަސްމީގަޑީގައި

އެނބުރިއައުމަށްފަހު

އެއައި

ނޯޓްކޮށް ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަން

ރަސްމީގަޑީގައި ކޮމިޝަން ހުޅުވުމަށް

ހުޅުވުމަށް އެފަހަރަކު ޙަވާލުވެތިބި

އެފަހަރަކު

މުވައްޒަފުން

މުވައްޒަފުން އޮފީސް ހުޅުވަން ޖެހޭ

އޮފީސް

ގަޑިއަކީ ހެނދުނު  7:16އެވެ.

ހެނދުނު

އަދި

އެމުވައްޒަފެއް

ގަޑިޖެހޭނީ،

ޙަވާލުވެތިބި
ހުޅުވަން
7:50

އެމުވައްޒަފެއް

ޖެހޭ
އެވެ.

ގަޑިޖެހޭނީ،

ގަޑިއަކީ
އަދި
ހެނދުނު

ހެނދުނު  2:11ހިނގުމުންނެވެ.

 2:11ހިނގުމުންނެވެ .ރަމަޟަންމަހު

ހުޅުވަން

ގަޑިއަކީ

ރަމަޟާަންމަހު
ޖެހޭ

ގަޑިއަކީ

އޮފީސް
ހެނދުނު

2:16

އޮފީސް

ހުޅުވަން

ޖެހޭ

ހެނދުނު  8:50އެވެ .އަދި ހުޅުވާ

17

އެވެ .އަދި ހުޅުވާ މުވައްޒަފެއްގެ
ހެނދުނު

ގަޑިޖެހޭނީ

9:11

މުވައްޒަފެއްގެ

ހެނދުނު

ގަޑިޖެހޭނީ

 9:11ހިނގުމުންނެވެ.

ހިނގުމުންނެވެ.
ދިމާވެގެން،

ޤުދުރަތީކަމެއް

އޒަފުންގެު
މުވަ ް

މުވައްޒަފަކަށް ކޮމިޝަނަށް ގަޑިއަށް

މުވައްޒަފަކަށް

ގ ިު
ޑ
މަސައްކަތުު ަ

ޙާޟިރުނުވެވޭގޮތް

ޙާޟިރުނުވެވޭގޮތް

ކޮމިޝަންގެު

(111ހ)

ޤުދުރަތީކަމެއް

ނުވަތަ

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

ދިމާވެގެން،
ގަޑިއަށް

ކޮމިޝަނަށް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

ނުވަތަ އެމުވައްޒަފަކު

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ

އެމުވައްޒަފަކު

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ

ގަޑީގެ ( 11ފަނަރަ) މިނެޓް ކުރިން

11

މިނެޓް

ދަތުރު

ގަޑީގެ

(ފަނަރަ)

ބޯކޮށް

ވާރޭވެހިގެން

ކުރިން ވާރޭވެހިގެން ނުވަތަ ދަތުރު

ނުކުރެވޭވަރަށް

ނުކުރެވޭވަރަށް ކަނޑު ގަދަވުމުގެ

ސަބަބުން

ސަބަބުން

ކަނޑު

ކޮމިޝަނަށް

ކޮމިޝަނަށް

ޙާޟިރުނުވެވިއްޖެނަމަ،

އެދުވަހަކު

އޮފީހަށް

ޙާޟިރުވާން

ނުޖެހޭނެއެވެ.

ގަޑިޖެހޭނީ

މިފަދަ

އޮންނަ ގަޑީގެ  11މިނިޓު ފަހުންނެވެ.

ގަޑި

ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވާ އެހެނިހެން

މޫސުމާބެހޭ

މަސްމަހު  2:11ގެ ފަހުން ،އަދި

ރިޕޯޓެއް

ހޯދުމަށްފަހު

ރަމަޟާން މަހު  9:11ގެ ފަހުންނެވެ.

އިދާރީ

ހިންގެވުމާ

މިފަދައިން

ދުވަސްތަކުގައި

ގަޑިޖެހޭނެ

ކަނޑައަޅާނީ
އިދާރާއިން

ގަދަވުމުގެ
އެދުވަހަކު

ޙާޟިރުނުވެވިއްޖެނަމަ،
ގަޑިއެއް

ނުވަތަ

ކޮމިޝަންގެ

ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އިސްވެރިޔާއެވެ.

މިފަދަ

ދުވަސްތަކުގައި

ގަޑިނުޖެހޭނެ

ކަނޑައަޅާނީ

ކަމަށް

ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ
ހުންނެވި އިސްވެރިޔާއެވެ.
ކޮމިޝަންގެު
އޒަފުންގެު
މުވަ ް
ގ ިު
ޑ
މަސައްކަތުު ަ

(111ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ހާލަތްތައް
ފިޔަވައި
ދިމާވެގެން
ހަމަޖެއްސުމުގެ

އެހެން

މިމާއްދާގެ

(ހ)

ގައިވާ

ހާލަތްތައް

ހާލަތެއް

ފިޔަވައި އެހެން ހާލަތެއް ދިމާވެގެން

ގަޑިނުޖެހޭގޮތަށް

ހަމަޖެއްސުމުގެ

މައްސަލަ

ގަޑިނުޖެހޭގޮތަށް
މައްސަލަ

ނިންމާނީ،

ކޮމިޝަންގެ

18

 .11މިއީ ހިނގާ -

ނިންމާނީ ،ކޮމިޝަނުންނެވެ.

އެޗް.އާރ ޕެނަލުންނެވެ.

-

މުވައްޒަފުން އެގްޒާމްތަކަށް ވީއްލުން:

ޤަވާއިދުގައި ކުރިން

މުވައްޒަފުން އެގްޒާމަކަށް ދާންޖެހޭކަން

ނެތް

ނަމަވެސް

އެ މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި

11

ބާބު

ހެޑް)

ވަނަ

(ޑިޕާރޓްމަންޓް

އިސްވެރިޔާ

( 162/167ވަނަ

ގާތުގައި ބުނެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު،

އަށް

ދުވަސްކުރިން

މާއްދާ)

1

ލިޔުމަކުން

އިތުރުކުރުމަށް
އެޗް.އާރ

ރަސްމީ

(ފަސް)

އިން

ކޮމިޝަންގެ

ސެކްޝަނަށް

އެޗް.އާރ

އަންގަންވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފު

ހުށަހަޅައި

މިލިޔުމާއިއެކު

ކޮމިޝަނަރުންގެ

ދާންޖެހޭކަން އެނގޭނޭފަދަ ލިޔުމެއް -

މޭޒުން

އެގްޒާމް

ފާސްވެފައިވާ

ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މާއްދާއެކެވެ.

އަދި

އެގްޒާމަށް

ޓައިމް

މިފަދައިން

ޓޭބަލް

އެމުވައްޒަފެއް

ވީއްލުމާއިމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްނަމަ
މުވައްޒަފު

ވީއްލިފައިވާކަން

އެޗް.އާރ

ސެކްޝަނުން

އެމުވައްޒަފަކަށް

އަންގާ
ލިޔުމެއް

ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި މިފަދައިން ވީއްލޭނީ ހަމައެކަނި
އެގްޒާމަށް ދާންޖެހޭ ދުވަސްތަކުގައެވެ.
މިނޫން

ސަބަބަކަށް

ކޮމިޝަނުގެ

މުވައްޒަފު
މަސައްކަތުން

ވީއްލައިދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެކަން
ނިންމާނީ

ކޮމިޝަނުގެ

އެޗް.އާރ
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ވަނަ

ބަޔާންކުރާ

މާއްދާގައި

ފަދައިންނެވެ.
ސަލާމުގެޗުއްޓީ

(.161ހ)

ނުވަތަ

މުވައްޒަފު

އޭނާގެ

ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކު،
ސަބަބުން

ބަލިވުމުގެ
އެމުވައްޒަފަކަށް
ރަސްމީ

މަސައްކަތުގެ

ނުކުތުމަށް
އެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ،

މުވައްޒަފެއްގެ

ފެށޭތާ

ރަސްމީގަޑި

(ދޭއް)

1

ތެރޭގައި

އެކަން

ސުޕަވައިޒަރަށް
ނުވަތަ

ގަޑިޔަށް،

އެމުވައްޒަފެއްގެ
އަންގަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުން

އުޞޫލަކުން

ގަޑިއިރުގެ

ކަނޑައަޅާ

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން

(1ދޭއް)

ގަޑިއިރުގެ

ތެރޭގައި

ކޮމިޝަނަށް

ނާންގައި

ސަލާމުގެ
ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ،
ބެލެވޭނީ،
ދުވަހެއްކަމުގައެވެ.

ޗުއްޓީ
އެދުވަހެއް
ޙާޟިރުނުވާ

މުވައްޒަފު ނުވަތަ އޭނާގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ
ދަށުގައިވާ މީހަކު ،ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން
އެމުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ
މަސައްކަތުގެ

ނުކުތުމަށް

ގަޑިޔަށް،

އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެދުވަހެއްގެ ހެނދުނު
 9:11ގެ ކުރިން އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް
ގުޅާ

ބުނަންވާނެއެވެ.

ސަލާމް

ބަލިހާލު

ބޮޑުވެ ސަލާން ނުބުނެވޭ ހާލަތެއްގައިވާ
މުވައްޒަފަކު

ފިޔަވާ

އޮފީހަށް

ސަލާންބުނެވޭނެ

އެންމެ

ލަސްގަޑިއަކީ

ހުނދުނު  9:11އެވެ .އިސްވެދިޔަ ފަދަ
ހާލަތެއް މެދުވެރި ވެގެން މެނުވީ ހެނދުނު
 9.11ގެ ފަހުން ބުނެވޭ ސަލާމް ބަލައެއް
ނުގަނެވޭނެއެވެ .އަދި ހެދުނު  9:11ގެ
ކުރިން

ސަލާން

ނުބުނެ

ގެ

11:11

ސޮއެނުކުރާނަމަ

އެ

ދުވަހުގެ

ކުރިން

ހާޒިރީގައި

އެދުވަސް

ބެލެވޭނީ

އޮފީހަށް ނާންނަ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފު
ސަލާމް
7:11
އޮފިސަރ

ބުނާނަމަ
ގެ

ކުރިން
އަށް

އެދުވަހުގެ

ހެނދުނު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
ފޯނުކޮށް

އެކަން

އަންގަންވާނެއެވެ .ސަލާމްބުނާ މުވައްޒަފުން
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ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ
ސަލާމް ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ފަހު
އެދުވަހުގެ  11.11ގެ ކުރިން އިދާރީ
ސެކްޝަނަށް އެފޯރމް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މައުލޫމާތައްޓަކައި މިފޯމަކީ އެމުވައްޒަފެއްގެ
ޕާސަނަލް
މިހެން
ވިދިވިދިގެން

ފައިލަށް

ލެވޭނެ

ލިޔުމެކެވެ.

ހަމަޖެހުނުކަމުގައިވިއަސް
ދެދުވަހަށްވުރެ

އިތުރަށް

ސަލާމް ބުނާނަމަ ޑޮކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް
ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

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

ޖަލްސާއަކުން

ނިންމާ

11

ޖޫން

1111

ގައި

ވަނީ

ބަދަލުކޮށް

މެމޯއަކުން

މުވައްޒަފުންނަށް

އަންގާފައެވެ .މިގެނެވުނު ބަދަލަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެހައި އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަށް އައި ބަދާލާއި އަދި މިނިވަން
މުއައްސަސާތަކުގެ ރަސްމީގަޑި ބަދަލުކުރުމާއި ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމާއިގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ގެނައި ބަދަލެކެވެ.
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ން ު
ޤާއިމްކުރު ު
އްު ު
ގެުނިޒާމެ ު
އިުބެލެހެއްޓުމު ު
ކުުހިންގަ ު
އްުހަލުއިކަމާއިއެ ު
ރީުމަސައްކަތްތަ ު
ގެުއިދާ ު
ކޮމިޝަން ު
ު ު1.1
ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަފާތު ފަންނުގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން އެކުވެރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ
މާހައުލެއްގާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިންގުމަށްޓަކައި

ކޮމިޝަން

ހިންގަމުންދާ ޢިމާރާތުގެ (ކުރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ޢިމާރާތް )  1އަދި  1ވަނަ
ފަންގިފިލާގެ އިންޓީރިއަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހުނެވެ .މި ގޮތުން

ފުރަތަމަ ފަންގިލާގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް

ހޯދުމަށްދެފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާން ކޮށްގެން ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ވައިޓް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު އެއްބަސް
ވެވިގެން ކޮމިޝަން ގެ ރައީސް ގެ ކޮޓަރީއާއި ނައިބްރައީސް އަދި  1ކޮމިޝަނަރުން ތިއްބަވާނެ ކޮޓަރިއާއި ކޮމިޝަނަރޒް
ބިއުރޯ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނެވެ.
ކޮމިޝަނުގައި ހުރި ކުރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަނުގެ ބައެއް ތަކެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް
ކަލްޗަރއިން ގެންގޮސްފައި ނުވާތީ ،ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި މުވައްޒަފުން ތިބޭނެ އެކަށީގެންވާ
ޖާގަ ހަމަޖައްސައި ދެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އޮފީހުގެ

މަސައްކަތްތައް

ހަލުއި

ކުރުމަށާއިއެކިފަރާތްތަކާއިއެކު

ހިއްސާކުރަމުންގެންދާ

މައުލޫމާތުއަދި

ކުރެވިފައިވާ

މުއާމަލާތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ފަހަށް ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނާނެ ގޮތް ހެދުމުގެ ބޭނުމުގައި އިންޓަރނަލް އީމެއިލް ސިސްޓަމެއް
ޤާއިމް ކުރެވި އެއަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުނެވެ.
މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރަމުންގެންދާ އިންޓާނަލް މެމޯއަށް ނަންބަރު ދިނުން
ސަރުކާރުގެ އީ ގަވަމަންޓް ނިޒާމުގެތެރެއަށްފައްތާ އެނިޒާމުގެތެރެއިން ނަންބަރު ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާ
އެގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލު ކުރަން ފެށުނެވެ.
އޮފީހުގެ ކަރަންޓަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އޮފީހުގެ ބަޖެޓަށް ލުއި ކުރުމުގެ ގޮތުން

މުވައްޒަފުން

ރަސްމީ ގަޑީ ގައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައްނުރަސްމީ ގަޑީ ގައި ނުކުމެ ނުކުރުމަށާއި ހަވާލު ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް
ރަސްމީ ގަޑީގައި ކޮށްނިންމުމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ވާހަކަދައްކާ މެމޯއަކުން އެންގުނެވެ.
އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ހަލުއި ކުރުމުގެ ގޮތުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީގެ ކަންތައް އެންމެ
އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ނަގަންގަސްދުކުރާ ދުވަސް ތައް އެނގޭގޮތަށް

ލީވް

ކަލަންޑަރެއް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ.
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ލް ު
ސްުއެޕްރައިސަ ު
ު1.1ޕާރފޯމަން ު
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ  161ޑިގްރީ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިސަލް ގެ
މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން  1111ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހު ފެށިފައިވެއެވެ.
އަދި މި އެޕްރައިސަލްއަކީ "އިންފޯ ޕާތް" ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމްތަކެއްކަމުން،
ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް މި ފޯރމް ފުރާނޭ ގޮތާއިމެދު އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސެޝަނެއް އެޗް.އާރ
ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ 161 .ޑިގްރީ ޕާރފޯރމަންސް އެޕްރެއިސަލް އަކީ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއް
އެޕްރެއިސް ކުރުމަށް  1ފޯމެއް ފުރަންޖެހޭ އެޕްރެއިސަލް ސިސްޓަމެކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރާ
ފޯމް(ސެލްފް އެޕްރެއިސަލް) ،އެމުވައްޒަފަކު އޭނާ އެޕްރެއިސްކުރަން ހޮވާ ފަރާތުން ފުރާ ފޯމް(ޕިއަރ  ،)1އެޗް.އާރ
ޕެނަލްއިން އެމުވައްޒަފަކު އެޕްރެއިސް ކުރުމަށް ހޮވާ މުވާއްޒަފު ފުރާ ފޯމް(ޕިއަރ  )1އަދި އެމުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރު
ފުރާ ފޯމް ހިމެނެއެވެ.
 1111ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ،އެޕްރައިސަލްގެ މަސައްކަތުގެ  91%ވަނީ ނިމިފައެވެ .މުޅި މަސައްކަތް ނުނިމި
ލަސްވި ސަބަބަކީ ،ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކުގައި އިންފޯ ޕާތު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ފޯރމްތައް
ފުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލައާއި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުކަމުން ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ޗުއްޓީގައި ތިއްބެވުމެވެ.
ނަމަވެސް  1111ވަނަ އަހަރު ގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ ކުރީކޮށް މުޅި އެޕްރައިސަލްގެ މަސައްކަތް ނިމި ،މުވައްޒަފުންނާއި
އެކު ،ވަކި ވަކީން ނަތީޖާ މަޝްވަރާ ކުރަން ފެށޭނެއެވެ.

ބް ު
ު1.6ކޮމިޝަންގެުރެކްރިއޭޝަންުކްލަބްކަމުގައިވާުފާންުރެކްރިއޭޝަންުކްލަު
-

މޯލްޑިވްސްުބްރޯޑްކާސްޓިންގުކޮމިޝަންގެުމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަން ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްުއެފެއާޒްގައިުު11އޭޕްރީލްުު1111ގައި ވަނީ
ފާން ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ރަސްމީގޮތުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައެވެ.

-

އަދި ު12ޑިސެމްބަރުު1111ގައި ވަނީ ކޮމިޝަންގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ މެދުގއި އިންތިޙާބެއް ބާއްވައި މިކްލަބްގެ
ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން ހޮވާފައެވެ.
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މެމްބަރުންގެުގޮތުގައިުހިމެނެނީ،

-

 - 1ރައީސް އާއިޝަތު ސުހާ(ު،ހިއުމަންުރިސޯސްުކޯޑިނޭޓަރ) ު
ސްުއާއިޝަތުުއަޙްމަދު(ު،ބިއުރޯުއޮފިސަރ) ު
ބުުރައީ ު
ުު-ު1ނައި ު
މުުއާނިސާުމުޙައްމަދުުފާއިޒް(ު،ބިއުރޯުއޮފިސަރ) ު
ުު-ު1އަމީންުއާން ު
ޖނިއަރިންގުއޮފިސަރ) ު
ުު-ު1ޚަޒާންދާރުުމުޙައްމަދުުޒައީމް(ު،މޮނިޓަރިންގުއެންޑްުއިން ި
ުު-ު1ސެކްރެޓަރިއޭޓްުއީމާންުއަންވަރު(ު،ޕަބްލިކްުރިލޭޝަންސްުކޯޑިނޭޓަރ) ު

އްު
ު1.7ބައިވެރިވިުސެމިނަރު،ވޯރކްޝޮޕްުއަދިުޓްރެއިނިންގތަ ު
-

ރައިޓް ޓު އިންފޮމޭޝަން ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުން

-

ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާމެދު އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މީޑިއާ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުން

-

ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޖާރނަލިސްޓްސް އޮން ލީގަލް އެވެއަރނެސް އިން އެން އީރާ އޮފް މީޑިއާ ކޮންވާރޖަންސް
ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުން

-

 17ވަނަ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން މީޓިންގައި ބައިވެރިވުން

-

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓުން ބާއްވާ ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި އިމަޖަންސީ ސިޓުއޭޝަންތަކުގައި މީޑިއާއިން އަމަލު
ކުރާނެ އެސް.އޯ.ޕީ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
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އް ު
މުުމަސައްކަތްތަ ު
ވާުމުހިއް ު
ށްފައި ު
ށްުކޮ ު
ގެުދާއިރާުކުރިއެރުވުމަ ު
ު.1ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު ު

ން ު
އިުޢާއްމުކުރު ު
ލަ ު
ވާއިދުު(ނަންބަރުު)R-11/1111ު:އެކުލަވާ ު
ގެުޤަ ު
ރޯޑްކާސްޓްކުރުމު ު
ު3.1ބް ު
އޮކްޓޯބަރ 1111ގައި އެކުލަވާލައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ޢާންމު ކުރުމުގެ ކުރިން،
ަށ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން
ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިސަރީކޮމިޓީ އަދި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތ ް
އިންތިޒާމްކޮށްގެން  17މާޗް  1111ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ސެނަކޯ މާލަމުގައި ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ .މި
ބައްދަލުވުމަށް ދައުވަތު ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން މިކަމުގައި ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނީ
ބައިވެރިވެފައެވެ .މި ފަރާތްތަކުންވަނީ ޤަވާއިދުގެ މާއްދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޚިޔާލުތަކާއި ބަދަލުތަކެއް ގެނެއުމަށް
ހުށަހަޅާފައެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓަށް ވަނީ އެކި ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުތަކާއި އެކު މިޤަވާއިދުފުރިހަމަ
ކުރުމަށްޓަކައި

ކަޑައްތުކުރި

އެކި

މަރުހަލާތަކުގައި

އެދެވޭ

ބަދަލުތަކެއްގެނެސްފައެވެ.

މި

މަރުހަލާތަކަށްފަހު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުވުޖޫދަށް އައީ  11މާޗް  1111ގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއުކުރުމުންނެވެ.
އަދި މި ޤަވާއިދު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއްގައިވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ސީ ުދޫކުރުމުގެ ުޤަވާއިދު ު(ނަންބަރުު)R-10/1111ު :
ު 1.1ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ުބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ުފްރީކުއެން ު
ން ު
އެކުލަވާލައިުޢާއްމުކުރު ު
ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ފްރީކްއެންސީ ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ،ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއާއި ހިއްސާކޮށް އެ
ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ރޢާޔަތްކޮށް އިތުރު މަޝްވަރާ މަރުހަލާތަކަކަށްފަހު  11މާރޗް 1111ގައި ފާސްކޮށް
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއުކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވެއެވެ.
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ު1.1ބީލަމުގެުއުސޫލުންުފްރީކްއެންސީުދޫކުރުމަށްުބޭނުންވާުބިޑްޑޮކިއުމެންޓްުތައްޔާރުކުރުން ު
ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރޭޑިއޯ/ޓީވީ
ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ

ކޮމިޓީގެ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ފްރިކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި

މެމްބަރުންނާއެކު

މަޝްވަރާ

ބައްދަލުވުމެއް

ބޭއްވުނެވެ.ކޮމިޓީގެ

މެމްބަރުންގެ

މަޝްވަރާގެ މަތިން ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅި އަދި މިއުސޫލުގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ބައިތައް
ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައި ހިމެނުނެވެ.
ފްރީކުއެންސީ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާކޮށްފައިވަނީ މިއުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ން ު
ު1.1ބީލަމުގެުއުސޫލުންުފްރީކްއެންސީުދޫކުރު ު
ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމަށް  12މާޗް  1111ގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލި ބީލަމަށް ހުށަހެޅުނު  9ބިޑެއް އިވޭލުއޭޓްކުރުމަށްޓަކައި  2އެޕްރީލް  1111ގައި ކޮމިޝަނުން ބިޑް
އިވޭލުއޭޝަން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލިއެވެ .ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓްކުރުމަށްޓަކައި  2އަދި  9އެޕްރީލް  1111ދުވަހު
ކޮމިޝަނުގެ ފާން މާލަމުގައި މި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވެ ހުރިހާ ބިޑްތަކެއް އިވޭލުއޭޓްކުރިއެވެ.
(ހ) ފްރީކުއަންސީ ބިޑް އިވޭލުއޭޝަން ކޮމިޓީ
ފްރިކުއެންސީގެ ބީލަން އިވޭލުއޭޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލި  7މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގައި ކޮމިޝަނުން ބޭރުގެ
 1މެމްބަރުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  1މެންބަރުން ހިމެނުނެވެ .އެއީ:
-

އަޙްމަދު އިނާޒް ،ގ.ޝީން (ޗެއަރ ޕަރސަން)

-

ފާޠިމަތު ޝަފީޤާ ،ވ.ސަހާ

-

ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް ،މ.ކުނާވަށި

-

މުޙައްމަދު ނަޒީފް ،ގ.ގުލްޝަން ވިލާ

-

ޢަލީ ޚާލިދު ،މއ.އުރަހަ

-

ނޫރާ ޢަލީ (ކޮމިޝަނުން ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް)

-

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

ޖީޒާ މޫސާ (ކޮމިޝަނުން ،ފައިނޭންސް އޮފިސަރ)

-

އާމިނަތު ނުހާ އަޙްމަދު (ކޮމިޝަނުން ،ސްޓްރެޓަޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ)

(ށ) ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
އިވޭލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތެއް ގޮތުގައި ހަވާލުކުރެވިފައި ވަނީ  12މާޗް  1111ގައި ކޮމިޝަނުން
ހުޅުވާލި ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ދޫކުރުވޭ ފްރިކުއެންސީ ގެ ބީލަމަށް ހުށަހެޅުނު ބިޑްތަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނާއި ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ފްރިކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާއި ބީލަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެހާ
އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އިވޭލުއޭޓްކޮށް ،ތަފުޞީލު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށެވެ.
އިވޭލުއޭޓްކުރުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ކްރައިޓީރިއާތަކަށް

އިންސާފުކުރުމުގައި

ގެންގުޅޭނޭ

ތަފުސީލު

މިންގަޑުތައް

ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިވޭލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވެއެވެ.

ޖާ
ު1.1އިވޭލުއޭޝަންގެުނަތީ ު
އިވޭލުއޭޝަންގެ

މަސައްކަތް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

އުސޫލުތަކާއި

އެއްގޮތަށް

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

ކޮންމެ

ބާވަތެއްގެ

ފްރިކުއެންސީއަކަށް ވެސް އެންމެ މަތީން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.
ތާވަލް  :2ރޭޑިއޯ ފްރިކުއެންސީ ޕޮއިންޓްތައް ( 1ފްރިކުއެންސީ)

#

ކުންފުނި

ޕޮއިންޓް

.1

އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

219.71

.1

ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފް.އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

619.11

.1

އަސްނާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

116.91

.1

ފާރަވޭ ހޮލިޑޭޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

119.11
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ތވަލް  :3ޓީވީ ފްރިކުއެންސީ ޕޮއިންޓްތައް ( 1ފްރިކުއެންސީ)
ާ

#

ކުންފުނި

ޕޮއިންޓް

.1

ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފް.އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

717.11

.1

އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

611.11

.1

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

116.17

ޕަބްލިކްުސަރވިސްުބްރޯޑްކާސްޓަރަށްުޑިޖިޓަލްުޓެކްނޯލޮޖީއަށްުހިޖުރާކުރާުމުއްދަތުގައިުބޭނުންކުރާނޭުއިތުރުު
ުު 1.6
ން ު
ފްރިކުއެންސީއެއްުދޫކުރު ު
ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން "ޓީވީ މޯލްޑިވްސް" ޗެނެލްގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން މި
ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ހިޖުރާކުރާ މުއްދަތުގައި ބޭނުންކުރާނޭ އިތުރު ފްރިކުއެންސީ އަކަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ނލޮޖީ މައިގްރޭޓްވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ފުރަތަމަ
ކޯޕަރޭޝަނުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކް ޯ
ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެވެ .މި މުއްދަތުގައި އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގްރޭޝަން ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ވަކި
އުސޫލުތަކާއި ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ޔޫ.އެޗް.އެފް ބޭންޑުން ފްރިކުއެންސީއެއް ދޫކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން
ވަނީ ނިންމާ 1111ގެ އޯގަސްޓް މަހު އެފަރާތައް އަންގާފައެވެ .މިގޮތުން ކޮމިޝަނުން މި ފްރީކުއެންސީ ދޫކޮށްފައިވަނީ
1117ވަނަ

އަހަރާ

ހަމައަށެވެ.

މި

މުއްދަތު

ކަނޑައަޅާފައިވަނީ

އެފަރާތުން

ހުށަހެޅި

މައިގްރޭޝަން

ޕްލޭންއާ

އެއްގޮތުގެމަތީންނެވެ .މީގެ އިތުރުން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަހަރީފީގެ ގޮތުގައި250,000/-،ރ (ދެ ލައްކަ ފަންސާސް
ހާސް ރުފިޔާ) ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރޭޑިއޯ /ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ
ގޮތުގެމަތީން މި ފީއަކީ މުޅިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީ ކަމުގައިވާތީއެވެ .މި ފްރީކުއެންސީ ދޫކޮށްފައިވަނީ ޑިޖިޓަލް
ޓެކޮނޯލޮޖީއަށް މުޅިން ހިޖުރަކޮށް ނިމުމުން އެނެލޮގް ޓްރާންސްމިޝަނަށް މިހާރު ބޭނުންކުރާ ފްރިކުއެންސީ ދޫކޮށްލުމަށް
ޝަރުތުކޮށްފައެވެ.
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ން ު
ު1.7ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެުކޯޑްުއޮފްުޕްރެކްޓިސްު(ސުލޫކީުމިންގަނޑު)ުއެކުލަވާލާުޢާއްމުކުރު ު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލުމަށް ފަހު މި
ކަރުދާހާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  17އަދި  12މާރޗް  1111ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި މި ކޮމިޝަންގެ
ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  1ދުވަހުގެ މަޝްވަރާ މަޙާސިންތާއެއް ބޭއްވުނެވެ.
މި މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ،ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި އަދި ކަމާގުޅުންހުރި އެކި ދާއިރާތަކުގެ
ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނެވެ .މި މަހާސިންތާ ކުރިއަށް ދިޔައީ ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި 11
ގުރޫޕަކަށް ބަހާލެވިގެން ،ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާއި ގައިޑްލައިން އެ ގްރޫޕަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންގެ
ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެންނެވެ .މި ގުރޫޕްތަކުން ލިބިފައިވާ ކޮމެންޓްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓިސްއަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު ކޮމިޝަންގެ މޭޒަށް ހުށަހަޅާ ފާސް ކުރެވުނެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވަނީ  17ޖޫން  1111ވަނަ ދުވަހެ އެވެ.

ު 1.2ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ުކޯޑް ުއޮފް ުޕްރެކްޓިސްގެ ު(ސުލޫކީ ުމިންގަނޑު) ުދަށުން ުއެކުލަވާލި ުއަދިު
އެކުލަވާލަމުންދާުގައިޑްލައިންތައް ު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ސަމާލުވެ ވަކި މިންގަނޑުތަކެއް ގެންގުޅުމަށް
ކަނޑައަޅާ މުހިއްމު ތިން ދާއިރާއަކަށްވަނީ ކޮމިޝަނުން ގައިޑްލައިންތަކެއް ވަނީއެކުލަވަލާފައެވެ .މި ގައިޑްލައިންތައްވަނީ
ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށް ،އަދި އާންމުންގެ ޚިޔާލަށްވެސް ހުޅުވާލެވިފައެވެ .މި މަރުހަލާތަކަށްފަހު
ޢއްމުކޮށް ުޢަމަލުކުރަންފެށީ ު 17ޖޫން 1111ގައެވެ .ތިރީގައި
ލއިންތައް ު ާު
ގއިޑް ަ
ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއްފަދައިންަ ،
ބަޔާންކޮށްފައިމިވަނީ ޢާއްމުކޮށްފައިވާ 1ގައިޑްލައިންއެވެ.
-

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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މި ގައިޑްލައިންތަކުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަން މުހިއްމުކަމަށްފެނި 1111ގެ އޯގަސްޓްމަހު ވަނީ "މުޒާހަރާއާއި
ހަލަބޮލި ޙާލަތްތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ޢަމަލަކުރަންވީ ގައިޑްލައިން"ގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލައިފައެވެ.

ން ު
 ު1.9މުޒާހަރާއާއިުހަލަބޮލިުޙާލަތްތައްުކަވަރުކުރުމުގައިުޢަމަލަކުރަންވީުގައިޑްލައިންުއެކުލަވާލު ު
މޓީގެ ުރިސޯސް ޓީމުންނެވެ .މި
އޒަރީ ުކޮ ި
ޑވަ ި
މި ގައިޑްލައިންގެ ފުރަތަމަ ދެލި ކޮޕީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް އެ ް
ގައިޑްލައިންގެ ފުރަތަމަ ދެލި ކޮޕީ އެކުލަވާލުމަށްފަހު ކޮމިޝަންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ
ކޮމެންޓަށްވަނީ

ފޮނުވާއެ

ސަރވިސްގެ

ފަރާތުން

ލިބިފައިވާ

ކޮމެންޓްތަކާމެދު

ކޮމިޝަނުން

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،

މުޙިއްމުކަމަށް ފެންނަ ނުކުތާތައް ގައިޑްލައި ންގައި ހިމަނާ ،ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް މި
ގައިޑްލައިނާމެދު ކޮމެންޓް ހުށަހެޅުމަށް ފޮނުވުނެވެ.
މި ގައިޑްލައިނާ މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް  16ޑިސެމްބަރ  1111ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ
ކޮމިޓީއާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ.

ން ު
ު1.11ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެުކޯޑްުއޮފްުޕްރެކްޓިސްުއެވެއާނަސްުއީވްނިންގއެއްުބޭއްވު ު
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) ގެ އިންޓަރގްރޭޓަޑް ގަވަނަންސް ޕްރޮގްރާމް 1111
ން  1111ވަނައަހަރުގެ މީޑިއާ ހަރަކާތްތެރިވާ ނަންބަރު  "1.1އެންހޭންސްޑް ކެޕޭސިޓީ އޮފް ދަ މީޑިއާ ޓު
ކޮންޓްރިބިއުޓް ޓު ޑިމޮކްރެޓިކް ޑިސްކޯސް" ގެ ދަށުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން " ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓިސް އެވެއާނަސް އީވްނިންގ"

 1111ޑިސެމްބަރުމަހުގެ  16ވަނަދުވަހުގެ ރޭ ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްސްގައި

ބޭއްވުނެވެ.
މި ހޭލންތެރިކުރުމުގެ ހަފްލާ ބޭއްވުނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއަށް އަހުލިވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ކެމްޕޭނެއްގެ ތެރެއިންނެވެ .މި ކެމްޕޭންގައި އާންމު ރައްޔިތުން ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް
އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާ،އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކާއި ކުންފުނިތައް އަދި
ޔުނިވާސިޓީތަކާއި ކޮލެޖްތައް އަހުލުވެރި ކުރުވުންހިމެނެއެވެ .މި އެވެއާނަސް އީވްނިންގ ޙާއްސަކޮށް އަމާޒުކުރެވިފައިވާނީ
ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކަށާއި އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށާއި
އ އާގުޅޭ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނަށެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ޔުނިވާސިޓީ /ކޮލެޖްތަކުގެ ވެރިންވެސް
މީޑި ާ
ހިމެނެއެވެ.
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ާލއިގެންނެވެ .ފުރަތަމަ ސެގްމަންޓްގައި ބްރޯޑްކާސްޓް
މި އީވްނިންގ ބާއްވާފައިވަނީ އެއް ގަޑިއިރުގެ ދެ ސެގްމަންޓަށް ބަހ ަ
ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ތަފްސީލް ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް ކޮމިޝަނުން ހުށައެޅުމައްފަހު ދެވަނަ ސެގްމަންޓްގައި
ވަޑައިގެންތިއްބެވި

ބޭފުޅުންނަށް

ބްރޯޑްކާސްޓް

ފުރުސަތުއެރުވުނެވެ.ބައިވެރިވިފަރާތްތަކުން

މި

ކުރުމުގެ
ކޯޑާއި

ކޯޑް

ކޯޑުގެ

އޮފް
ދަށުން

ޕްރެކްޓިސްއާ
އެކުލަވާލާފައިވާ

ބެހޭގޮތުން

ސުވާލުކުރުމުގެ

ގައިޑްލައިންތަކުގެ

ބައެއް

މިންގަނޑުތަކާބެހޭގޮތުން ސުވާލުކޮށް ޚިޔާލު ހުށައެޅިއެވެ.

ޓް ު
ސްގެުދަށުންުތައްޔާރުކުރާުޓީވީުއަދިުރޭޑިއޯުސްޕޮ ު
ު1.11ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެުކޯޑްުއޮފްުޕްރެކްޓިސްުއެވެއާނަ ު
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) ގެ އިންޓަރގްރޭޓަޑް ގަވަނަންސް ޕްރޮގްރާމް

 1111ން

 1111ވަނައަހަރު ގެ މީޑިއާ ހަރަކާތްތެރިވާ ނަންބަރު  "1.1އެންހޭންސްޑް ކެޕޭސިޓީ އޮފް ދަ މީޑިއާ ޓު ކޮންޓްރިބިއުޓް
ޓު ޑިމޮކްރެޓިކް ޑިސްކޯސް" ގެ ދަށުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނައަށް ހިންގަމުންދާ އަދި  1111ވަނައަހަރު
ކުރިއަށްދާނެ ހަރަކާތަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އެވެއާނަސް ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ
އިސްތިހާރު ސްޕޮޓްތައް ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދިނުމެވެ .މި އިސްތިހާރުތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން މަސައްކަތް
ކުރާނޭ ފަރާތެއްހޯދުމަށް  17ޑިސެމްބަރ  1111ގައި ބިޑް އިޢުލާންކޮށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދި ފަރާތާއި ޕްރޮޖެކްޓް
ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.

ު 1.11ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުއަދި ުރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުު 1111ގެ ުނަމުގައި ުސުވާލައި ުޖަވާބު ުހިމެނޭ ުފޮތެއްު
ން ު
ޝާއިޢުކުރު ު
ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި އާންމު ފަރުދުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ލުއިފޮތެއް ވަނީ
ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމު ކުރެވިފައެވެ .މި ފޮތުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަލި
އަޅުވާލާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއިބެހޭ

އެކިއެކި

މަޢުޟޫޢުތަކަށެވެ.

މީގެ

ތެރޭގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްދާއިރާއިން

ފޮނުވާ

އެއްވެސް

ކޮންޓެންޓަކާއި މެދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ވަނީ
ހިމެނިފައެވެ.
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 ު 1.11ބްރޯޑްކާސްޓް ުކުރުމާއި ުރީބްރޯޑްކާސްޓް ުކުރުމުގެ ުއޯޑިއޯ ުވިޝުއަލް ުކޮލިޓީގެ ުމިންގަނޑު ުކަނޑައަޅައިު
ން ު
ޢާއްމުކުރު ު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާއާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި،
ލައިސަ ންސް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ސިގްނަލްތަކުގައި ހިމެނޭ އަޑާއި
މަންޒަރުގެ ފެންވަރު (އޯޑިއޯ ވިޜުއަލް ކޮލިޓީ) ހުންނަން ވާނީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނ ޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓް ސިގްނަލްގެ އޯޑިއޯ ވިޜުއަލް ކޮލިޓީގެ
މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ކޮމިޝަނުންވަނީ އެކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސިގްނަލްގެ އޯޑިއޯ ވިޜުއަލް ކޮލިޓީ ހުންނަންވާނީ މި މިންގަނޑަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސިގްނަލްގެ އޯޑިއޯ ވިޜުއަލް ކޮލިޓީ އެޕެންޑިކްސް 1ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ން ު
ނުކުރު ު
ޢުލާ ު
އި ު
ޑްުއިވެންޓްސް"ު ު
ނޭުއިވެންޓްތައް"ު،ލިސްޓެ ު
އްުހިމެ ު
ސަުޝައުޤެ ު
ގެުޚާއް ު
ހިުރައްޔިތުން ު
ު1.11ދިވެ ު
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ނުވަތަ ހުރެދާނެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިވެންޓްތަކާއި އެފަދަ ކުޅިވަރު
މުބާރާތްތަކާއި ޙަރާކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ލިބިދޭން ޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިވެންޓްތައް
ލިސްޓްކޮށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މިގޮތުގެ މަތިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެޤަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާ އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  12ވަނަ
މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތީން ،ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ ޝައުޤެއް ހިމެނޭ އިވެންޓްތައް 11އެޕްރީލް  1111ގައި ވަނީ
އަންނަނިވި ގޮތަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ.
-

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް؛

-

ސާފް ގޭމްސްގައި ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމުތައް ބައިވެރިވާ މެޗުތަކާއި އިވެންޓުތައް

-

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމު ކުޅޭ މެޗުތައް

-

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

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ މިފަދަ އިވެންޓްތައް ލިސްޓްކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި
ނުވަތަ ހުރެދާނެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިވެންޓްތަކާއި އެފަދަ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ލިބިދޭނޭ އިންތިޒާމެއް
ހަމަޖެއްސުމެވެ.
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ޤަވާއިދުގައި

ވާގޮތުން

ލިސްޓެޑް

އިވެންޓެއް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޙައްޤު

އެއްވެސް

ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު

ނުވަތަ

ރީބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ހޯދައިފިނަމަ ،ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް އެ ލިސްޓަޑް އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޙައްޤު އެބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރަކު އަގަކާނުލައި ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
ލިސްޓެޑް އިވެންޓްތައް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފައި މިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް
ސްޕޯޓްސް އާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި ނެޝަނަލް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް (ކުޅިވަރުގެ ގައުމީ މަޖިލިސް) އާއެކު
މަޝްވަރާކޮށް ،އެފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާއެކީގައެވެ.

ން ު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެުދުވަހެއްުޤައުމީުފެންވަރުގައިުފާހަގަުކުރު ު
ު ު1.11
ޤައުމުބިނާކުރުމާއި ،ޑިމޮކްރަސީ ޢާލާކުރުމާއި ،ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ކުރުމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދާކުރާ މުޙިއްމު ދައުރުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމާއި ،މި ސިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި

ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައިފައިވާ 'ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަހެއް ޤައުމީ

ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުން' ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހުގެ ފުރަތަމަ ދެލި ކޮޕީ ވަނީ  7އޮކްޓޯބަރ  1111ވަނަ ދުވަހު
ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ކޮމެންޓަށް ފޮނުވާފައެވެ.
ކސްޓްކުރުމުގެުޤައުމީު
މި ކަރުދާހަށް ކޮމެންޓް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓްތަކާމެދު ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށް ،ބްރޯޑް ަ
ޑއެޅުމަށްު 16ޑިސެމްބަރ  1111ވަނަ ދުވަހު ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ
ޚއްުކަނ ަ
ދުވަހެއްުފާހަގަުކުރާނެުތާރީ ެ
ބޭފުޅުންނާއެކު ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ .މިގޮތުން ،ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ގިނަ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި އިއްޠިފާޤުވެވުނީ
 11އޮކްޓޯބަރު  1961އެއީރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ދުވަސްކަމުގައިވާތީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤައުމީ
ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި  11އޮކްޓޯބަރު ފާހަގަކުރުމަށެވެ .އަދި 'ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހުގެ ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހަށް' ކޮމެންޓް
ފޮނުވި ގިނަ ފަރާތްތަކުންވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ދުވަސްކަމަށް ބުރަވެ
ވަޑައިގެންފައިވަނީ މި ތާރީޚަށެވެ.

ނަމަވެސް ( 11އޮކްޓޯބަރ  )1961މި ތާރީޚުގެ ސައްހަކަމާމެދު ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ
މެދުގައި ޚިލާފް އުފެދިފައިވާތީ މިކަން އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ.
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ށް ުކޮމިޝަނުން ުއެކި ުފަރާތްތަކަށް ުޕްރޮޕޯސަލްު
ޤީކުރުމަ ު
އް ު
ރާ ުތަރަ ު
ސްޓްކުރުމުގެ ުދާއި ު
ގެ ުބްރޯޑްކާ ު
ރާއްޖޭ ު
ު ު 1.16
ން ު
ހުށަހެޅު ު
(ހ) ޔޫ.އެސް .އެމްބަސީއަށް ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލް
އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް މީޑިއާ އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ތަމްރީން
ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިދެއްވުމަށް އެދި "ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އޮފް މީޑިއާ ފޮރ ފްރީ އެންޑް ފެއަރ އިލެކްޝަންސް"ގެ
ނަމުގައިޕްރޮޕޯސަލެއް ތައްޔާރުކޮށް އޭޕްރީލް 1111ގައި ޔޫ.އެސް .އެމްބަސީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.
(ށ) ޖީ.އެމް .އާރ .އަށް ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލް
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާކުރިއަށްދާގޮތް ބަލާ ތަޖުރިބާ
ހޯދުމަށާއި ،އަދި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިންޑިއާއިން އިތުރު ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށާއި
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެޓޭޗްމަންޓް އަދި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ސްކޮލަޝިޕް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް އެދި
ޖީ.އެމް.އާރް އާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެފަރާތަށވަނީ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއް ހުށަހަޅާފައެވެ.
(ނ) އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލް
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާކުރިއަށްދާގޮތް ބަލާ ތަޖުރިބާ
ހޯދުމަށާއި ،އަދި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިންޑިއާއިން އިތުރު ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެ
ދިނުމަށާއި ،ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކޮންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްތަކަށް
އެހިތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ  11އަހަރުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލާވާލުމަށް އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

އެދި

އިންޑިއާގެ

ހައިކޮމިޝަނަރ

އާއި

އެކިފަހަރު

މަތީން

ބައްދަލުކޮށް

ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއްވަނީ

ހުށަހަޅާފައެވެ.
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(ރ) ޔޫ.އެން އަށް ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލް
"އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ސްޓްރެންގތަނިންގ އޮފް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން" ގެ ނަމުގައި ޕްރޮޕޯސަލް
ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުންވަނީ ޔޫ.އެން ރެސިޑަންޓް ކޯޑިނޭޓަރ އެންޑްރޫ ކޮކްސްއާއި ބައްދަލުކޮށް އެ ޕްރޮޕޯސަލް
ހުށަހަޅާފައެވެ .މި ޕްރޮޕޯސަލަކީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގަރާމްތައް ހޯދުމާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓް
މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ،ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރުމާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓް
އެވެއާރނަސް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމާއި އަދި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގައި ޔޫ.އެން ގެ
އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލެކެވެ.

(ބ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާރޒަށް ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލް
ކޮމިޝަންގައި މޮނިޓަރިން ސިސްޓަމެއް ނެތުމުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް
ދަތިތަކާއި ދިމާވެ އަދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންޓެންޓާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބަލަން ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން،
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ހުށަހަޅާއަދި މޮނިޓަރިން
ސިސްޓަމެއް ހޯދުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗައް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒާއި އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރާވަކިވަކިންެ
ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ .މޮނިޓަރިން ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަށް ވަނީ  1111އަދި  1111ވަނަ
އަހަރުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބަޖެޓްވަނީނުލިބިއެވެ.
(ޅ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް
ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލްތައް މޮނިޓަރ ކުރާނެ ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަށް  1111އަދި  1111ވަނަ އަހަރުގައިވެސް ކޮމިޝަނަށް
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްބަޖެޓު ލިބިފައި ނުވާތީ ކޮމިޝަނުން ،އެކި ފަހަރު މަތިން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށް
މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކޮށް އަދި  1111ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީގެ އެދުމުގެ މަތިން ބޭރު ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީއަށް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް
ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައެވެ.
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.1

އް ު
ވާުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތަ ު
ށްުކުރެވިފައި ު
ރާުކުރިއެރުވުމަ ު
ގެުދާއި ު
ުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު ު

ން ު
ލާުޢާއްމުކުރު ު
ވާއިދުު(ނަންބަރުު)R-20/1111ު:އެކުލަވާ ު
ޤަ ު
ގެު ު
ު1.1ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު ު
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު (ނަންބަރު )2012/R-20 :އެކުލަވާލާ ޢާއްމުކޮށްފައިވަނީ  11އޭޕްރީލް  1111ގައެވެ.
އެހެން ޤަވާއިދުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މި ޤަވާއިދު ވެސް އާންމުކޮށްފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ
މަޝްވަރާތަކާއި ޑިސެމްބަރ 1111ގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު އާންމުންގެ ކޮމެންޓްތައް ހޯދާ މި މަރުހާލާތައް ނިމުމަށްފަހުއެވެ.

ން ު
ނަުއިޞްލާޙުގެނެއު ު
ޤަވާއިދަށްުު1ވަ ު
ގެު ު
ު1.1ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު ު
 16ޖުލައި 1111ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ފޯރަމްގެ ބައިވެރިން ހުށަހެޅި ޚިޔާލުތަކާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިސަރީ ކޮމިޓީއަށް ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަނުންވަނީ "ރީބްރޯޑްކާސްޓް
ފޯރަމްެގެ

ރިޕޯޓް"

ހުށަހަޅާފައެވެ.

މި

ހުށަހެޅުމަށް

ބިނާކޮށް

17

ސެޕްޓެމްބަރ

1111

ވަނަ

ދުވަހުވަނީ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވައިދު އިސްލާހުކޮށް އާންމު ކޮށްފައެވެ.
މިޤަވާޢިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާޙްތަކަކީ ލައިސަންސަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ،އަސާސީ ޕެކޭޖް އަދި
ޚިދުމަތުގެ އަގު ފާސްކުރުމެވެ .މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ
ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ޗެނަލްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅުއްވާއިރު އަސާސީ ޕެކޭޖްގެ
ޗެނަލް

ތަކުގެ

ތެރޭގައި

ޕަބްލިކް

ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ

މައި

ޓީވީ

ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ .މިއީ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގައި

ޗެނެލްގެ

އިތުރުން

1

ޗެނަލެއް

ހިމެނުމަށް

ކުރިން ހިމަނާފައިވާ ބޭސިކް ޕެކޭޖް ގެ ބަދަލުގައި

އިސްލާޙްކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޕެކޭޖް ތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް
ޤަބޫލު ކުރެވެއެވެ.

36

ން ު
ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގުފޯރަމްުބޭއްވު ު
ު ު1.1
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމާއެކު އެކި ފަރާތްތަކުން ދިޔައީ މި ޤަވާއިދަށް
ޢަމަލުކުރުމުގައި

ދިމާވާ

ދަތިތައް ކޮމިޝަނާ

"ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.ވީމާ،

ފޯރަމް"ގެ

ނަމުގައި

އެފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.
ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފޯރަމަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންގެންދާ
ފަރާތްތަކާއި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ޝައުޤު ވެރިވާފަރާތްތަކާއި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި އުޅޭފަރާތްތަކަށް
އަމާޒުކޮށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާ ބޭއްވި ފޯރަމެކެވެ .މި ފޯރަމް ބޭއްވުނީ  16ޖުލައި  1111ގައެވެ .މި ފޯރަމްގައި
މާލޭންނާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުން ބައިވެރިވިއެވެ.
ފޯރަމްގެ މައިގަޑު މަޤްސަދަކީ  1އޭޕްރީލް  1111ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލުކުރަންފެށުނު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ
ދަށުން ޚި ދުމަތްދިނުމުގައި ރިބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ ،މިކަމުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި
ހުށަހެޅުންތައް ހޯދުމެވެ.

ކާުމެދުުއަމަލުކުރާނޭުއުސޫލެއްު
ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގުއަށްުބޭނުންކުރަމުންދާުއެމް.އެމް.ޑީ.އެސްުފްރިކުއެންސީތަ ު
ު ު1.1
ން ު
ޤައިމްކުރުމަށްުމަސައްކަތްކުރު ު
 11މާޗް  1111ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށި ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ފްރިކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 11
ވަނަ މާއްދާ އަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ އެމް.އެމް.ޑީ.އެސް ފްރިކުއެންސީތަކާމެދު
އަމަލުކުރާނޭ އުސޫލެއް ޤައިމް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ކޭމް)ގެ އިސް
ފަރާތްތަކާއި

އެކު

ކޮމިޝަނުންވަނީ

އެންމެފުރަތަމަ
މިހާރު

މަޝްވަރާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން

ބައްދަލުވުމެއް
ބޭނުންކުރާ

ބޭއްވީ

ސެޕްޓެމްބަރގައެވެ.

ފްރީކުއެންސީތައް

ބޭނުން

މިމަޝްވަރާގެ
ކުރެވޭނީ

އަލީގައި

މިކޮމިޝަނުން

އެކުލަވާލައިފައިވާ ފްރިކުއެންސީ ޕްލޭން ގެ ތެރެއިން ކަމަށްވާތީ އެފްރިކުއެންސީތައް ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރުމާމެދުގައާއި،
މިފްރީކުއެންސީ ބޭންޑް އެހެން ކަމަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ވިސްނަވާނަމަ ،މިހާރު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ފްރިކުއެންސީދޫކުރުމަށް

މުއްދަތެއް

ކަނޑައެޅުމަށާއި،

ކުރިމަގުގައި

ވާދަވެރި

މާހައުލެއް

އުފެއްދުމަށްޓަކައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ބޭނުންކުރެވޭނޭ ފްރިކުއެންސީ ބޭންޑް ތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ،މިފްރީކުއެންސީ ބޭނުންކުރުމަށް
މިހާރު ނަގާފީއަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށްޓަކައި ކޭމްގެ ލަފައަކަށް އެދިފައެވެ .މިމަޢުޟޫޢުގެ ދަށުން 1111ވަނަ އަހަރު
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އެއްމެފަހު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވީ ޑިސެމްބަރުގައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ކޭމްއިން

ނިންމެވިގޮތް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ އަދި

މިނިންމުންތަކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކަންކުރަންއެދޭގޮތް ކޭމްއާއި ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ން ު
ދުގެުތެރެއަށްުގެނައު ު
ު1.1ރީބްރޯޑްކާސްޓްުކުރާުފަރާތްތައްުޤާނޫނާއިުޤަވާއި ު
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އާޤަވާއިދު އެކުލަވާލާ އާއްމުކުރުމަށްފަހު1111 ،ގައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް

ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މި ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރުމަށްޓަކާ ފުރިހަމަކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ
1111ގެ

އޮކްޓޯބަރގައި

 11ވަނަ މާއްދާގައި  91ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ލައިސަންސެއްނެތި

ފަރާތްތަކުން

ލައިސަންސަށް

އެދި

ހުށަހެޅުމަށް

އިލްތިމާސްކޮށް މިއާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅުއަޅާނެކަން
އާއްމުކޮށް އަންގައިވަނީ އިޢުލާނެއްކޮށްފައެވެ .އަދި ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު
ކޮމިޝަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އަންގާފައެވެ .ކޮމިޝަނުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ރަށު ކައުންސިލްތަކަކުންނެވެ.
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި

ގުޅުންހުރިޝަކުވާތައް

އިތުރުވަމުން

ދިޔުމާ

ގުޅިގެން

ލައިސަންސްއެއްނެތި

ރީބްރޯޑްކާސްޓް

ކުރާފަރާތްތަކާއި ޗެނެލްގެ ހުއްދަނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ހަމަހަމަ އަދި ހާމަކަން ބޮޑު
އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާ ޢަމަލުކުރަން ފެށުން މުހިއްމުކަމަށް ފާހަގަވެ ،ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަނުން ލައިސަންސެއްނެތި
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޗެނެލްގެ ހުއްދަނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ކޮންސެޕްޓް
ކަރުދާހުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ލައިސަ ންސެއްނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ބާރު
ލިބިދީފައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސް ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުވުމެއް
ނޮވެމްބަރ މަހުގައިބާއްވާ ،މިބައްދަލުވުމުގައި ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލައިސަންސް ނެތި
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ކަރުދާހެއްގެ ދެލިކޮޕީ މި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ކޮމެންޓްކުރުމަށް ހަމަ އެމަހު ވާނީ ހުށަހަޅާފައެވެ .މިކަމަކީ ޤާނޫނީ ލަފާގެމަތިން ކުރެވޭނެ
ކަމެއްކަމުގައިވާތީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށް ފަހު އެ ކަރުދާހަށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
ކޮމެންޓް ފޮނުވާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
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ން ު
ު1.6މުޅިރާއްޖެއަށްުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެުފުރުސަތުުހުޅުވާލު ު
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސަށް

އެދުމުގެ

ފުރުސަތު

ހުޅުވާލިއިރު

މުޅިރާއްޖެ

އަދި

މާލެ

ސަރަޙައްދަށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުވެސް  11އޯގަސްޓް  1111ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ވަނީ
ހުޅުވާލާފައެވެ .މި ފުރުސަތުގައި މާލެ ސަރަހައްދަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދިފައިވަނީ ހަމައެކަނި މީޑިއާ
ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެވެ .އަދި މުޅިރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުންނެވެ.
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ގެނައި ފުރަތަމަ އިސްލާހު  17ސެޕްޓެމްބަރ 1111ގައި އާއްމުކުރުމުން ދެވަނަ
ފަހަރަށް މުޅިރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ  19ސެޕްޓެމްބަރ 1111ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 12
ނޮވެމްބަރ 1111އާ ހަމައަށެވެ .މި މުއްދަތުގައިވެސް މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުންނެވެ.
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އް ު
ު.1ކޮމިއުނިޓީުބްރޯޑްކާސްޓިންގުދާއިރާުކުރިއެރުވުމަށްުކުރިުމަސައްކަތްތަ ު
ު
ލިމިނަރީ ުރީސާރޗް ުހެދުމާއިު
ރި ު
ު 1.1ކޮމިއުނިޓީ ުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުޤަވާއިދު ުއެކުލަވާލުމަށް ުބޭނުންވާ ުޕް ު
ން ު
ކޮންސަލްޓެންސީުހޯދު ު
ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ޕޮލިސީ  1ގެ ދަށުން  1ވަނަ ސްޓްރެޓީޖީ ގެ 2ވަނަ އެކްޝަން ކަމަށްވާ"ކޮމިއުނިޓީ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުން"  1111ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ގަވަރނަންސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިލޭ އެހީ ވަނީ ލިބިފައެވެ.
މިގޮތުން ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަކީ ޕަބްލިކްސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާއި ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާ މުޅިން
ތަފާތު ޚިދުމަތެއް ކަމުން ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ޚިދުމަތް އެންމެ ރަގަޅު ގޮތުގައި ތަޢާރަފް
ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ކަންކޮޅެއްގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ޕްރިލިމިނަރީ ރީސާޗެއް ހެދުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.
އެހެންކަމުން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ގަވަރނަންސް ޔުނިޓުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން
އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީޑިއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި ލީގަލް ޕޮލިސީ އެޑްވައިސަރ ޑރ.ގްރީން ހަމަޖައްސަވާދެއްވިއެވެ.
ޑރ .ގްރީން ރާއްޖޭގައި މި ރިސާޗް ހެއްދެވީ  1ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޑިސެމްބަރު  11އިން  11ވަނަ ދުވަހަށެވެ .މި
މުއްދަތުގައި ވ .އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށާއި ،އައްޑޫސިޓީއަށާއިފުވައްމުލަކަށް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކާއެކު ދަތުރުކުރިއެވެ.
އަދި މީގެ އިތުރަށް މާލޭގެ މިކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާ ،މިނިސްޓްރީ އަދި ޖަމާއަތްތަކާއި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާ ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދިއެވެ.
(ހ) މާލޭގެ ބައްދަލުވުންތައް
ރާއްޖޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި މިކަމާ ގުޅުން ހުރި އެކި ފަރާތްތަކާ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ
ތެރޭގައި ޑރ .ގްރީންގެ އެދުމުގެ މަތިން ވަނީ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާފައެވެ .މިގޮތުން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި
އިދާރާތަކާއި ،މިދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ވަނީ ކާމިޔާބު މަޝްަވަރާ
ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާ ފައެވެ .މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ޑރ .ގްރީން ވަނީ ރާއްޖޭގައި މިކަން ފެށުމަށް ވާން ޖެހޭ
ތައްޔާރީތަކާބެހޭ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހޯއްދަވާފައެވެ.
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(ށ) އައްޑޫ ސިޓީ ދަތުރު
އައްޑޫ ސިޓީގައި މިދިރާސާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ނިންމުނީ އެއީ އާބާދީ ބޮޑު ،އަދި ވަސީލަތްތައް ހުރި
އަތޮޅަކަށްވާތީއެވެ .ޑިސެމްބަރު 1ން 6ށް ކުރެވުނު މިދަތުރުގައި ޑރ .ގްރީން ވަނީ އައްޑޫގެ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި،
ރަށު ފެންވަރުގެ ކޮމިޓީތަކާއި ،އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި ޢާންމު ރައްޔިތުންނާވެސް ބައްދަލުކޮށް ،ކޮމިއުނިޓީ
ބްރޯޑްކާސްޓި ންގއާއި

ބެހޭ

މަޢުލޫމާތުދީ

ބައްދަލުވުންތަކެއް

މަޝްވަރާ

ބާއްވާފައެވެ.

މިދަތުރުން،

ކޮމިއުނިޓީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާއި ދޭތެރޭ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދާއި ތަރުޙީބު އޮތްކަން ހާމަވެގެންދިޔައެވެ.
(ނ) ފުވައްމުލަކު ދަތުރު
އައްޑޫ ސިޓީއަށްފަހު ،ޑިސެމްބަރ  2ން  9ށް ފުވައްމުލަކުގައިވެސް ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި
ދިރާސާތަކެއް ކުރިއެވެ .މިދަތުރުގައިވެސް ޑރ .ގްރީން ވަނީ ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ،ރަށު ފެންވަރުގެ
ކޮމިޓީތަކާއި،

އަމިއްލަ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާއި

ޖަމިއްޔާ
ބެހޭ

ޖަމާޢަތްތަކާއި

މަޢުލޫމާތުދީ

އަދި

މަޝްވަރާ

ޢާންމު

ރައްޔިތުންނާވެސް

ބައްދަލުކޮށް،

ކޮމިއުނިޓީ

ބާއްވާފައެވެ.

މިދަތުރުގައި

ކޮމިއުނިޓީ

ބައްދަލުވުންތަކެއް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހޫނު ތަރުޙީބެއް ލިބުނެވެ.
(ރ) ވ .އަތޮޅު ދަތުރު
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރާއްޖޭގައި ތަޢާރަފްކުރުމަށް ކުރެވޭ ދިރާސާ މަސައްކަތުގައި ،އާބާދީ ކުޑަ އަތޮޅެއްގައި މިކަމަށް
ތަރުޙީބު އޮތްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ވ .އަތޮޅަށް ދަތުރެއް ކުރިއެވެ .މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
މުޙަންމަދު ޝަހީބު،ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝުޖާއުއާއި ،ކޮމިޝަނަރ އިބްރާހީމް އަޝްރަފާއި ،މިމަސައްކަތުގެ
ކޮންސަލްޓަންޓް ޑރ .މަރީ ގްރީނާއި ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު އަރުޝަދު ޢަލީއެވެ.
މިދަތުރުގައި

އެންމެ

ފުރަތަމަ

ބައްދަލުވުންތައް

ބޭއްވުނީ

ވ.

ކެޔޮދޫގައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި

ވ .އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ކެޔޮދޫ ކައުންސިލާއި ރަށު ފެންވަރުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.
ކެޔޮދޫއަށްފަހު ،ޑރ .ގްރީންވަނީ ވ .ފުލިދޫއާ އަދި ތިނާދޫއަށްވެސް ދަތުރުކޮށް ޢާންމު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.
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(ބ) ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާ ބެހޭ ހޯދުންތައް ޙިއްސާކުރުން
ކޮމިޝަންގެ

މެމްބަރުންނާއި

ބައްދަލުކޮށް

ކޮމިއުނިޓީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

އާ

ބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކޮށް

ޑރ .ގްރީންގެ ހޯދުންތައް ޙިއްސާކުރިއެވެ .އަދި ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރިފައިނަލް ރިޕޯޓް
ޑރ .ގްރީން ޑިސެމްބަރު  11ގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިއެވެ .މި ރިޕޯޓްގައި ތިރީގައި މިވާ ބައިތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ.
-

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކުރުން މުހިންމުތޯ ބެލުން

-

މި ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ސަރަހައްދުތަކާއި އާބާދީތައް

-

މި ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރުމަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތައް

-

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ބޭނުންއެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި ކޮމިއުނިޓީސްތަކުން ހިފާނެ ގޮތްތައް

-

މި ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް.

-

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމްވާރކް ހެދުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް
ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓަންސީ

42

ސް
ު1111ު.6ވަނަުއަހަރުުދޫކޮށްފައިވާުލައިސަން ު

ސް ު
ު6.1ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެުލައިސަން ު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު  11މާޗް  1111ގައި އާއްމުކުރުމާގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ލައިސަންސަށް އެދި  17މާޗް  1111އިން ފެށިގެން  17މެއި  1111އާ ހަމައަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު
ހުޅުވާލެވުނެވެ .މިގޮތުން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅި  11ފަރާތަކަށް ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ .މީގެތެރެއިން  11ލައިސަންސަކީ ރޭޑިއޯ ލައިސަންސް ،އަދި  11ލައިސަންސަކީ ޓީވީ
ލައިސަންސެވެ .އަންނަނިވި ތާވަލްގައި އެވަނީ 1111ވަނަ އަހަރު ދޫކުރި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ
ތަފްސީލެވެ.
ތާވަލް  :1ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާފަރާތްތައް 1111

 2102ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް
#

1
1

ޗެނަލް

ކުންފުނި
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން
ޓީވީ  1ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މީޤާތުލިލް

ޙައްޖި

ވަލް

ޕްރައިވެޓް

ޢުމްރާ

1

ލިމިޓެޑް

1

ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެޓޯލް

އިންވެސްޓްމަންޓް

(މޯލްޑިވްސް)

ޓެލެވިޜަން

ތާރީޚް
 19ފެބްރުއަރީ 1111

ޓީވީ

ޓީވީ 1

 12އެޕްރީލް 1111

ޓީވީ

އެމްވީޓީވީ

 11މެއި 1111

ޓީވީ

ރާއްޖެޓީވީ

 11މެއި 1111

ޓީވީ

އެޓޯލްޓީވީ

 16މެއި 1111

ޓީވީ

 11މެއި 1111

ޓީވީ

 17މެއި 1111

ޓީވީ

މޯލްޑިވްސް

1

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

6

މީޑިއާ އަންލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޗެނަލް 9

ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފް.އެމް .ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސަން ޓީވީ

7

ލައިސަންސް ދޫކުރި

މީޑިއަމް
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2
9

ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސަން ޓީވީޕްލަސް

 17މެއި 1111

ޓީވީ

ކޮންޓްރާސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޗެނަލްއެމް

 11މެއި 1111

ޓީވީ

އައިސްޓީވީ

 11ޖޫން 1111

ޓީވީ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން

ދިވެހިޓީވީ

 11ޖޫން 1111

ޓީވީ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދި އެފްއެމް ޕްލަސް

 17ޖޫން 1111

ޓީވީ

ޗެނަލް ސެވަން

 12ޖޫން 1111

ޓީވީ

އަލްކުރާން

 12ޖޫން 1111

ޓީވީ

އޯކިޑްޓީވީ

 11ޖުލައި 1111

ޓީވީ

ވީޓީވީއެކްސްޓްރާ

 11މާރޗް 1111

ޓީވީ

އައި ޓީވީ

 16ސެޕްޓެމްބަރ  1111ޓީވީ

ވީ ޓީވީ

 11މާރޗް 1111

ޓީވީ

ދި ޓީވީ

 11މާރޗް 1111

ޓީވީ

ޔެލް ޓީވީ

 11އޯގަސްޓް 1111

ޓީވީ

ދި ޓީވީސްޕޯޓްސް

 12އޮކްޓޯބަރ 1111

ޓީވީ

ފިއުޗަރޓީވީ

 11އޮކްޓޯބަރ 1111

ޓީވީ

އެންޑް

އައިލެންޑް

ކޮމިއުނިކޭޝަން

 11އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
11
11

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ޕްރައިވެޓް

މޯލްޑިވްސް

 11ލިމިޓެޑް
އެންޑް

އައިލެންޑް

ކޮމިއުނިކޭޝަން

 11އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޑިޖިޓަލް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

މޯލްޑިވްސް

 11ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
 16ލިމިޓަޑް
17

އިންޓޯން މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް
އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

 12ލިމިޓަޑް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

މޯލްޑިވްސް

ޕްރައިވެޓް

 19ލިމިޓެޑް
 11ޒީބްރާ ކްރޮސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

މޯލްޑިވްސް

 11ލިމިޓެޑް
 11މީޑިއާރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޕްރައިވެޓް
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11
11
11
16
17
12
92
11

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެއަޑު

 19ފެބްރުއަރީ 1111

ރޭޑިއޯ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން

ދިވެހިއެފް އެމް

 11މެއި 1111

ރޭޑިއޯ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދި އެފްއެމް 91.1

 11މާޗް 1111

ރޭޑިއޯ

އެޓޯލްވޭވް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރޭޑިއޯއެޓޯލް

 11މާޗް 1111

ރޭޑިއޯ

ވޭވްނެޓްވޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެޗް.އެފް.އެމް 91.6

 11މާޗް 1111

ރޭޑިއޯ

ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރޭޑިއޯއެފް އެ މް

 11މެއި 1111

ރޭޑިއޯ

އަސްނާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 91.6ކެޕިޓަލް ރޭޑިއޯ  11މާޗް 1111

ރޭޑިއޯ

ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސަން އެފްއެމް

ފާރަވޭ
ފާރަވޭ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 11މާރޗް 1111

ރޭޑިއޯ

އެފް.އެމް

 97މިނިވަންއަށް 11
އޯގަސްޓް  1111ގައި

 11މާރޗް 1111

ރޭޑިއޯ

ބަދަލުކޮށްފައި
11
އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
 11ލިމިޓަޑް

ވީއެފް.އެމް
ޗެނަލް

17

ވޭވްއަށް

 11ޓެކްނޯ މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 12ޖޫން 1111

ސެޕްޓެމްބަރ

ރޭޑިއޯ

ޗެނަލް
11

 19މެއި 1111

ޓީވީ

1111ގައި
ބަދަލުކޮށްފައި
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ޖުމްލަ ރޭޑިއޯ ޗެނެލްތައް

10

ޖުމްލަ ޓީވީ ޗެނެލްތައް

23

އް ު
ށްުގެނައިުބަދަލުތަ ު
ު1111ު6.1ވަނަުއަހަރުުދޫކޮށްފައިވާުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެުލައިސަންސަ ު
 1111ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް ވަނީ  1ބަދަލެއް ލައިސަންސް ދުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
އެދުމުގެމަތީން ގެނެސްދީފައެވެ .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މިގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ތަފްސީލެވެ.
 ޓެކްނޯ މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްއަށް ބަދަލުގެނައުން :ޓެކްނޯ މީޑިއާ ޕްރައިވެޓްލިމިޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާޓީވީ ޗެނެލްގެ ނަން"ޓީވީ  "17އިން "ޗެނަލް ވޭވް"އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  11ސެޕްޓެމްބަރ
1111ގައެވެ.
ފާރަވޭ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްއަށް ބަދަލުގެނައުން :ފާރަވޭ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓްލިމިޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެނެލްގެނަން "ފާރއަވޭ އެފް.އެމް" އިން " 97މިނިވަން" އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 11
އޯގަސްޓް 1111ގައެވެ.
ޔޫ ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްއަށް ބަދަލުގެނައުން" :ޗެނަލް ސެވަން" ހިންގުމަށް ޔޫޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓީވީ ޗެނެލް ލައިސަންސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  11ޑިސެމްބަރ 1111ގައެވެ.

ސް ު
ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގުލައިސަން ު
ު ު6.1
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލާ  1އޭޕްރިލް 1111ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓްކުރުމާގުޅިގެން މުޅި ރާއްެޖެއަށް
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ  19އޭޕްރިލް 1111ގައި ހުޅުވާލާފައެވެ .އަދި
1111

ގައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސް

ދޫކޮށްފައިވާ

ފަރާތްތަކަށް

މި

ޤަވާއިދަށް

އަމަލުކުރުމަށްޓަކާ

ފުރިހަމަކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް  91ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީ އާޤަވާއިދުގެ ދަށުން
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ލައިސަންސް ނެގުމަށް މިޤަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ލާޒިމްކުރެއެވެ .ތިރީގައި މިވަނީ  1111ވަނަ އަހަރު
ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ ތަފްޞީލެވެ.
ތާވަލް 1:1111ގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް

 2102ގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް
#
1
2
3
4
5
6
7
8

ކުންފުނި
ނެޓް

ޕްރައިވެޓްލިމިޓެޑް
މެދުއަވަށު

ރައްޔިތުންގެ

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
އަލިދޭހިޔާ ކޮމިއުނިކޭޝަން
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ވޯލްނަޓް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓިޑް
ރަމް

ފުވައްމުލަކު

ޓީވީ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އަލަކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހިޓްވިނަރ

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް

9

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް

ކޮމްޕެނީ
ލިމިޓެޑް

ދޫކުރި ތާރީޙް

ހަމަވާ ތާރީޙް

 17މެއި 1111

 16މެއި 1111

ލ.ފޮނަދޫ

ލ.ފޮނަދޫ

 17މެއި 1111

 16މެއި 1111

ނ.މަގޫދޫ

ނ.މަގޫދޫ

 11ޖޫން 1111

 11ޖޫން 1111

ރ.މަޑުއްވަރީ

ރ.މަޑުއްވަރީ

 11ޖޫން 1111

 11ޖޫން 1111

ށ .މާއުނގޫދޫ

ށ .މާއުނގޫދޫ

 12ޖުލައި  17 1111ޖުލައި 1111

ޏ.ފުވައްމުލަކު

ޏ.ފުވައްމުލަކު

ޅ.ކުރެންދޫ

ޅ.ކުރެންދޫ

ބ.ތުޅާދޫ

ބ.ތުޅާދޫ

ރަށް

މީޑިއާ

ލަސްޓް

ލައިސަންސް

ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު

މާލެ

ސަރަހައްދު
މާލެ،
ސަރަޙައްދު

އިނޮވޭޝަން
ޕްރައިވެޓް ގއ.ވިލިގިލި

ގއ.ވިލިގިލި

މާލެ

11

އޯގަސްޓް

1111
16

އޯގަސްޓް

1111
16
1111
11
1111

އޯގަސްޓް

 11އޯގަސްޓް 1111
 11އޯގަސްޓް 1111
 11އޯގަސްޓް 1111

ސެޕްޓެމްބަރ 11

ސެޕްޓެމްބަރ

1111
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10
11
12
13
14
15
16

ފިޔޯރީ

ކޯޕަރޭޓިވް

ކުރި

ސޮސައިޓީ
ޕްރައިވެޓް

ތަނބުރުމާ
ލިމިޓެޑް

ސަރިވިސަސް

އެންޓިކް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދެވަރު

ގޮފި

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް
ޕްރައިވެޓް

ޖޭ-ހޯލްޑިންގް
ލިމިޓެޑް
ޖަންބެ

ގދ.ފިޔޯރީ

ގދ.ފިޔޯރީ

ހއ.ދިއްދޫ

ހއ.ދިއްދޫ

މ .ނާލާފުށި

މ.ނާލާފުށި

ހދ.ނޮޅިވަރަން ހދ.ނޮޅިވަރަން
ނ .މަނަދޫ

އިންވެސްޓްމެންޓް ހއ.

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ނެރު

އިހަވަންދޫ

ހޯލްޑިންގްސް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް

މ.މުލި

ނ.މަނަދޫ
ހއ.އިހަވަންދޫ
މ.މުލި

ސްޕައިރަލް ކޭބަލް ވިޝަން
ޕްރައިވެޓް ބ.ގޮއިދޫ

 17ނެޓްވާރކް

ބ.ގޮއިދޫ

ލިމިޓެޑް
18
19
20
21

ޕްރައިވެޓް

ނެޓްސްކީ
ލިމިޓެޑް
ސްކައި

ލައިފް

ކޯ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސަން

ލިލީ

ކޮމްޕެނީ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވާރކް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 22އެން.ޖޭ.އޭ

ށ.ފޭދޫ

ށ.ފޭދޫ

ހއ.ހޯރަފުށި

ހއ .ހޯރަފުށި

ހދ.ނޮޅިވަރަން ހދ .ނޮޅިވަރަން
ބ.އޭދަފުށި

ބ .އޭދަފުށި

ކޮމްޕެނީ ފ.ނިލަންދޫ

ފ .ނިލަންދޫ

11

ސެޕްޓެމްބަރ 11

1111
17

1111
އޮކްޓޯބަރ

1111
17

އޮކްޓޯބަރ

1111
17

އޮކްޓޯބަރ

1111
12

އޮކްޓޯބަރ

1111
12

އޮކްޓޯބަރ

1111
11

އޮކްޓޯބަރ

1111
11

އޮކްޓޯބަރ

1111
11

އޮކްޓޯބަރ

1111
11

އޮކްޓޯބަރ

1111
11

އޮކްޓޯބަރ

1111
11
1111
11

ސެޕްޓެމްބަރ

ނޮވެމްބަރ

 16އޮކްޓޯބަރ 1111
 16އޮކްޓޯބަރ 1111
 16އޮކްޓޯބަރ 1111
 17އޮކްޓޯބަރ 1111
 17އޮކްޓޯބަރ 1111
 11އޮކްޓޯބަރ 1111

 11އޮކްޓޯބަރ 1111

 11އޮކްޓޯބަރ 1111
 11އޮކްޓޯބަރ 1111
 11އޮކްޓޯބަރ 1111
 11ނޮވެމްބަރ 1111

ނޮވެމްބަރ  11ނޮވެމްބަރ 1111
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ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1111

އެޓްއޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
ޓްރޭޑް

ސްޕާއާމްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސެޓްލިންކް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް
ސެޓްލިންކް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް
ސެޓްލިންކް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ފެމެލީ އިންވެސްޓް މަންޓް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ކޮރަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް
ލިމިޓެޑް

ސ.ހުޅުދޫ

ސ.ހުޅުދޫ

ގދ .ގައްދޫ

ގދ.ގައްދޫ

މާތޮޑާ

ކޮމަން އިންވެސްޓް މަންޓް

ސެޓްލިންކް

ބ.ދަރަވަންދޫ

ބ.ދަރަވަންދޫ

ޕްރައިވެޓް ގދ .ފަރެސް

ލިމިޓެޑް

އައިޑިއަލްނެޓް

ޅ.ނައިފަރު

ޅ .ނައިފަރު

ޕްރައިވެޓް

ގދ.ފަރެސް މާތޮޑާ

ރ.އިންނަމާދޫ

ރ.އިންނަމާދޫ

ގދ.މަޑަވެލި

ގދ.މަޑަވެލި

ގއ.މާމެންދޫ

ގއ.މާމެންދޫ

ނ.ލަންދޫ

ނ.ލަންދޫ

ސ.މީދޫ

ސ.މީދޫ

11

ނޮވެމްބަރ

1111
11

ނޮވެމްބަރ

1111
19

ނޮވެމްބަރ

1111
19

ނޮވެމްބަރ

1111
19

ނޮވެމްބަރ

1111
19

ނޮވެމްބަރ

1111
19

ނޮވެމްބަރ

1111
19

ނޮވެމްބަރ

1111
19

ނޮވެމްބަރ

1111
11
1111

ޑިސެމްބަރ

 11ނޮވެމްބަރ 1111
 11ނޮވެމްބަރ 1111
 12ނޮވެމްބަރ 1111
 12ނޮވެމްބަރ 1111
 12ނޮވެމްބަރ 1111
 12ނޮވެމްބަރ 1111
 12ނޮވެމްބަރ 1111
 12ނޮވެމްބަރ 1111
 12ނޮވެމްބަރ 1111
 11ޑިސެމްބަރ 1111
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ން ު
ު6.1ރޭޑިއޯ/ޓީވީުބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށްުފްރީކުއެންސީުލައިސަންސްުދޫކުރު ު
ރޭޑިއޯ/ޓީވީ

އަށް

ފްރީކުއަންސީ

ޤަވާއިދު

ދޫކުރުމާބެހޭ

11

މާޗް

1111ވަނަ

ދުވަހު

ގެޒެޓް

ކުރުމާގުޅިގެން

ފްރީކުއަންސީއަށް އެދި ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  12މާޗް 1111އިން ފެށިގެން  11އޭޕްރީލް  1111އާހަމައަށް
ހުޅުވާލިއެވެ .މި ފުރުޞަތުގައި ހުޅުވާލާފައިވަނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރާ އެފް.އެމް ރޭޑިއޯ 1
ފްރީކުއަންސީ އާއި ،މުޅި ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރާ ޓީވީ  1ފްރީކުއަންސީއެވެ .އެފް.އެމް ރޭޑިއޯ
ފްރީކުއަންސީގެ މިނިމަމް އެކުއިޒިޝަން ފީ އަކީ 110111/-ރ (ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ)އެވެ .އަދި ޓީވީ ފްރީކުއަންސީގެ
މިނިމަމް އެކުއިޒިޝަން ފީ އަކީ 111,111/-ރ (އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ)އެވެ.
މި މުއްދަތު ތެރޭގައި ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  9ފަރާތަކުންނެވެ .އަންނަނިވި ތާވަލްގައި އެވަނީ މި ބީލަން
ކާމިޔާބަށް ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ފްރީކުއެންސީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލެވެ.
ތާވަލް 1111 :6ގައި ފްރީކުއެންސީ ކާމިޔާބުކޮށް ފްރީކުއެންސީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް

2102ގައި ފްރީކުއެންސީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް
 #ކުންފުނި
1

އަސްނާ

ޗެނަލް
މޯލްޑިވްސް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް

 2ފާރަވޭ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
3
4
5

އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް

ލައިސަންސްދޫކުރިތާރީޚް

މީޑިއަމް

 91.1ކެޕިޓަލް ރޭޑިއޯ  11ޖޫން 1111

ރޭޑިއޯ

 97މިނިވަން

 11ޖޫން 1111

ރޭޑިއޯ

ވީ އެފްއެމް 99

 11ޖޫން 1111

ރޭޑިއޯ

ސަންއެފް.އެމް

 11ޖޫން 1111

ރޭޑިއޯ

ދި ޓީވީ

 11ޖޫން 1111

ޓީވީ

 11ޖޫން 1111

ޓީވީ

 6އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ވީޓީވީ
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ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

7

ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ސަން ޓީވީ

ޖުމްލަ ރޭޑިއޯ ޗެނެލްތައް

4

ޖުމްލަ ޓީވީ ޗެނެލްތައް

3

 11ޖޫން 1111

ޓީވީ
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.7

ވާު
ން ުބަލައިފައި ު
ދި ުކޮމިޝަނު ު
ވާ ުއަ ު
ށް ުހުށަހަޅާފައި ު
ރު ުކޮމިޝަނަ ު
ނަ ުއަހަ ު
ުު 1111ވަ ު

އް
މައްސަލަތަ ު
ު
އް ު
ު7.1ކޮމިޝަނަށްުހުށަހަޅާފައިވާުޝަކުވާތަ ު
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ހިންގޭ ތަޙުޤީގެއް ޚާއްސަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ ،ގިނަވެގެން ( 1ދޭއް)
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި ،ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމްގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެނިންމުންތައް ހާމަކުރަންވާނޭކަން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) އަދި

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

އެޕެންޑިކްސް  1ގައި އެވަނީ ކޮމިޝަނަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަދި ކޮމިޝަނުން މިއަހަރު އެޖުޑިކޭޓްކޮށްފައިވާ
ޝަކުވާތަކާއި ،ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނަލް މޮނީޓަރިންގއިން ފާހަގަވެފައިވާ މައްސަލަތައް އަދި ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު
އަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްޞީލެވެ.

ން ު
މްުއިނގިރޭސިުބަހަށްުތަރުޖަމާކުރު ު
ސްުމެކޭނިޒަ ު
ުު7.1ކޮމްޕްލެއިންޓް ު
 1111ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާވެސް ވަނީ
ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ .މި ނިޒާމު އިނގިރޭސިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ އެއްމެ މުހިއްމު އެއް
ބޭނުމަކީ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެމަގު ބިދޭސީންނަށްވެސް ފަހިކޮށްދީ އެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުމެވެ.
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އް
.2ކޮމިޝަންގެުމަސައްކަތްތައްުހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައިުކުރިުމަސައްކަތްތަ ު
ު
ން ު
ކްުއެކްޝަންުޕްލޭންުމުރާޖާކުރު ު
ު2.1ސްޓްރެޓީޖި ު
ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ވަނީ  1111ވަނަ އަހަރު މިޑްޓަރމް ރިވިއުކޮށް އިސްލާހު ތަކެއް
ގެނެވިފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓް އަދި ސްޓާފުންގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން  1111ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި
އެކްޝަންތަކުން އެހެން އަހަރުތަކަށް ބަހާލަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ކޮމިޝަންގެ  1111 -1111ވަނަ އަހަރަށް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ.އަދި  1111ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން
ސްޓްރެޓިަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް އިތުރުކުރަން ފެންނަ އެކްޝަންތައް ވެސް ވަނީ މި ރިވިއުގައި ހިމަނާ ކޮމިޝަނުން
އެންޑޯޒްކޮށްފައެވެ .އިތުރު ކުރެވުނު އެކްޝަންގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ދޭން ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އާއި ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކެވެ.
ރިވައިސްޑް އެކްޝަން ޕްލޭން އެޕެންޑިކްސް 1ގައި އެވަނީއެވެ.

އް ު
ރިުމަސައްކަތްތަ ު
ންުކު ު
ށްުމޮނީޓަރިންގުހަރުދާނާކުރަ ު
އްުޤާއިމުކޮ ު
ލްުމޮނީޓަރިންގުޕްރޮސީޖާރއެ ު
ު2.1އިންޓަރނަ ު
(ހ) އިންޓަރނަލް މޮނީޓަރިންގ ޕްރޮސީޖާރއެއް ޤާއިމުކުރުން
މި ޕްރޮސީޖާރއަކީ 1111ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްރޮސީޖަރ އެކެވެ .ބްރޯޑްކާސްޓަރުން
މޮނީޓަރކޮށް ،އެ ފަރާތްތަކުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ނުވަތަ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުތުތަކުން ކަމަކާ

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ކޮމިޝަނުން އެކަމެއް ތަޙްޤީޤުކުރަންވާނޭކަން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 11ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެން ކަމުން ކޮމިޝަނުގެ މި ޤާނޫނީ ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާ
ކުރުމަށް މި ޕްރޮސީޖަރ އަކީ ނުހަނު މުހިއްމު ޕްރޮސީޖާރ އެކެވެ.
މި ޕްރޮސީޖާރގައި އިންޓަރނަލް މޮނީޓަރިންގ ގެ އާއްމު އުޞޫލުތަކާއި އިންޓަރނަލް މޮނީޓަރިންގ ކުރިއަށް ދާނެ
އުޞޫލުތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ .މި ޕްރޮސީޖާރގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގ ފޯމް
މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަންގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލްއަކުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓަކާ ބެހޭ
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ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މައްސަލަ ބަލާ ނިމުމުން ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ މުވައްޒަފަށް އަދި މައްސަލަ ރައްދުވާ
ފަރާތަށް މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ލިޔުމެއް ފޮނުވޭނެއެވެ.
(ށ) އިންޓަރނަލް މޮނީޓަރިންގ ފޯމްއެއް ތަޢާރަފްކުރުން
މި ފޯމަކީ އިންޓަރނަލް މޮނީޓަރިންގ ޕްރޮސީޖަރގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮންޓެންޓް މޮނީޓަރ ކުރާ ނުވަތަ
މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ފޯމެކެވެ .މި ފޯމަކީ ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލްއަކުން ފޮނުވާ
ކޮންޓެންޓަކާ ބެހޭ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ
ފޯމެކެވެ.
(ނ) ވަގުތީ މޮނީޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 7ވަނަ ބާބުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މޮނީޓަރކުރަން ލާޒިމް ކުރާއިރު ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ
މޮނީޓަރިންގ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން މިއަހަރުގެ މެއި މަހު
ކޮމިޝަންގައި ކޮންޓެންޓް ރެކޯޑކުރުމަށް ވަގުތީ މޮނީޓަރިންގ ސިސްޓަމެއްވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ.
މިހާރު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މޮނީޓަރިންގ ނިޒާމުން ( 11ސައްވީސް) ގަޑިއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދު ޗެނަލްތަކެއް
މޮނީޓަރކޮށް ( 1ދޭއް) މަސް ދުވަހުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓް ރައްކާކުރެވެއެވެ.
(ރ)ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ އާންމު އުސޫލެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްފެށުން
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރުމުގެ އާންމު އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ކަރުދާހެއް ވަނީ ކޮމިޝަނުން  1111ނޮވެމްބަރ
ގައި ތައްޔާރުކޮށް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީއާއި ހިއްސާކޮށް އަދި އެ ކަރުދާހަށް ކޮމެންޓުކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ
މޭޒަށްފޮނުވާފައެވެ .މޮނިޓަރިންގއާގުޅޭ މިކަރުދާހުގައި އަލި އަޅުވާލާފައިވަނީ  1ހާލަތެއްގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް
މޮނިޓަރކުރަން ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާނެ ގޮތެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ،ޙާއްޞަ
ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ ޤައުމު ހަލަބޮލިވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި މޮނިޓަރކުރުމާއި ،އަދި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ
ކޮންޓެންޓް ވަގުތުން ވަގުތަށް މޮނިޓަރ ކުރު މެވެ .މި ކަރުދާހަށް މިހާރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރަން ފަށާއަދި
އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އެންޑޯސްކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.
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ން ު
ު2.1ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށްުފިޔަވަޅުުއެޅުމާބެހޭުކޮންސެޕްޓްުކަރުދާސްުތައްޔާރުކުރު ު
މި ކަރުދާހަކީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނޭ އުސޫލެއް އެކަށައެޅުމާބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާހެކެވެ .މި ކަރުދާހުގައި ،ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޤަވާއިދާއި ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޚިލާފުވާ ކަންކަން ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ކުރާ
ކުށްތައް ގިންތިކޮށް ،ކުށެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިން ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނޭ ގޮތްތައް ،ކުށުގެ ބާވަތްތައް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތައް އަދި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ބަލާލައިފާ ވާނެއެވެ.

ންސެއް ުނެތި ުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ުފަރާތްތަކާއި ުޗެނެލްގެ ުހުއްދަނެތި ުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާު
ު 2.1ލައިސަ ު
ން ު
ރު ު
ފަރާތްތަކާމެދުުފިޔަވަޅުުއެޅުމާބެހޭުކޮންސެޕްޓްުކަރުދާސްުތައްޔާރުކު ު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަށް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ތެރެއިން ލައިސަންސެއް ނެތި
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މައްސަލައަކީ ފާހަގަކޮ ށްލެވޭ އަދި އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ .މިކަމަކީ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންޓެންޓް މައްސަލަތައް ފިޔަވާ މިހާތަނަށް  1ވަނައަށް ފާހަގަވާ
މައްސަލައެވެ  .މީގެ އިތުރުން ޗެނެލްތަކުގެ ހުއްދައެއްނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކީވެސް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ޝަކުވާ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ .މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކުރި ދިރާސާތަކާއި ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ލައިސަންސެއްނެތި
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޗެނެލްގެ ހުއްދަނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ކޮންސެޕްޓް
ކަރުދާހުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހު އެކުލަވާލާފައެވެ .މި ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހުގެ މަޤްސަދަކީ
ސއް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާފަރާތްތަކާއި ޗެނެލްގެ ހުއްދަނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު
ލައިސަން ެ
އެޅުމުގައި ހަމަހަމަ އަދި ހާމަކަން ބޮޑު އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާ ޢަމަލުކުރަންފެށުމެވެ.

ން ު
ޤަވާއިދުތަކާއިުގައިޑްލައިންތައްުއިގިރޭސިުބަހަށްުތަރުޖަމާކުރު ު
ު ު2.1
1111ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ކޯޑް އަދި ކޯޑް ގެ ދަށުން އެކުލަވާލައިފައިވާ
ގައިޑްލައިންތައް ބަޖެޓްނެތުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނުގައި އިންޓަރނަލް ޓީމަކުން ވަނީ ދިވެހި ބަހުން އިގިރޭސި ބަހައް
ތަރުޖަމާކޮށްފައެވެ .އަދި މި ތަރުޖަމާތަކަކީ އިންޓަރނަލް އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ލިޔުންތަކެކެވެ 1111 .ވަނަ
އަހަރު އިގިރޭސި ބަހައް ތަރުޖަމާކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.
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(ހ) ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު
(ށ) ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް  -ސުލޫކީ މިންޑަނޑު
(ނ) ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގައިޑްލައިން

ވާުމެމޮރެންޑަމްުއޮފްުއަންޑަސްޓޭންޑިންގ ު
އިކޮށްފައި ު
ސޮ ު
ންު ު
ު2.6ކޮމިޝަނު ު
(ހ) މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވިފައިވާ މެމޮރެންޑަމް
އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މައްސަލަތަކުގައި އެފަރާތްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ނުގެންގޮސް މިކޮމިޝަނާ
ހަވާލުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ބެހޭ މައްސަލަތައް މި ކޮމިޝަނުން ބަލާގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އާއި ކޮމިޝަނާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސް މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އެއްގައި 11މެއި
1111ގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.
(ށ) މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ
މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން މިކޮމިޝަނާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް،
(ކޭމް) އާ ދެމެދު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އެއްގައި  11ޖުލައި 1111ގައި ވަނީ ސޮއި ކޮށްފައެވެ .މި
އެމް.އޯ.ޔޫގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ބޭނުންކުރާ ފްރީކުއަންސީތައް މި ދެ
ފަރާތުން މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ .ކޭމް އަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ފްރީކުއަންސީ ޓެކްނިކަލީ
މެނޭޖްކުރާ

ފަރާތްކަމަށްވެފައި

އަދި

ރާއްޖޭގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް

ބޭނުންކުރާ

އެންމެހައި

ފްރީކުއަންސީ

މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަނަށް ކަމަށްވާއިރު ،މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން މި ދެ
މުއައްސަސާ ގުޅިގެން މިކަން ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްތައް ވަނީ ބަޔާންކޮށް އެއްބަސްވެވިފައެވެ.
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ދުު
ލްތަކާއި ުދެމެ ު
ޓް ުއޮތޯރިޓީއާއި ުކައުންސި ު
ު 2.7މޯލްޑިވްސް ުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުކޮމިޝަނާއި ުލޯކަލް ުގަވަރމަން ު
ން
ޓްރައި-ޕާޓައިޓްުމެމޮރެންޑަމްުއޮފްުއަންޑަސްޓޭންޑިންގުއެއްގައިުސޮއިކުރުމުގެުމަސައްކަތްފެށު ު
މި އެމް.އޯ.ޔޫ އަކީ ތިންފަރާތެއްގެ މެދުގައި ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ .އެއީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި
ހޮވާލެވިފައިވާ ސިޓީ ،އަތޮޅު ،އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ލޯކަލް ގަވާރމަންޓް އޮތޯރިޓީއެވެ .މި އެއްބެސްވުމުގެ
މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެހެން ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓކުރުމުގެ ޚިދުމަތް އެންމެ
އަވަސް އަދި ރަގަޅު ފެންވަރެއްގައި ފުރިހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ .އަދި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަލުވިކަމާއެކު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް މިތިންފަރާތުންވެސް މަސައްކަތް ކުރެވެން އޮތް އެންމެ
ފުރިހަމަ ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ބައިވެރިވާ ތިން ފަރާތުގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ސާފުކޮށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

އް ު
ކޮމިޝަންގެުދާއިމީުކޮމިޓީތަކުގެުބައްދަލުވުންތަކާއިުކޮމިޓީގެުހިންގުމަށްުއައިުބަދަލުތަ ު
ުު ު2.2
ކޮމިޝަންގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް 1111ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލާފައި ވާއިރު މި ކޮމިޓީތައް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި
1111ގައި ވަނީ އެކި އެކި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައެވެ .މި ގޮތުންބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓް އަލަށް
އެކުލަވާލުމައި ،ބިޑް ކޮމިޓީ ،ކޮމްޕްލެއިންސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ،ޕްރައިޒް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓީ އަދި ހިއުމަންރިސޯސް
ޕެނަލްގެ މެންޑޭޓުތައް ވެސްވަނީ މުރާޖާކޮށްފައެވެ .މި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންޑޭޓާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީތައް ހޮވާ ޢަމަލުކުރަން
ފަށާފައިވަނީ ކޮމިޝަނުން މެންޑޭޓްތައް ފާސްކުރުމުންނެވެ.
ކޮމިޓީ މެންޑޭޓް އެކުލަވާލައި މުރާޖާކުރުން
ކޮމިޓީތަކުގެ މެންޑޭޓަކީ އެކޮމިޓީއެއްގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހިމެނޭ ކަރުދާހެވެ .ކޮމިޝަންގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ
ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންޑޭޓްތައް އެކުލަވާލާފައިވަނީ އަންނަނިވި އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައެވެ؛
-

ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާގޮތް

-

މުޤައްރިރު ހޮވުން

-

ކޯރަމް އެކުލަވާލުން

-

އެޖެންޑާކުރުން
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-

ކޮމިޓީގެ ލަފާ

-

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

-

ކޮމިޓީގެ ރިސޯސް ގުރޫޕް

-

ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ މަސައްކަތްތައް

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މިހާރުގެ ކޮމިޝަންގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތެވެ.
(ހ) ބިޑް ކޮމިޓީ
 1111ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލާފައިވާ "ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ" ގެ ނަން "ބިޑް ކޮމިޓީ" އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އަލުން އައްޔަނުކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން މިކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ؛
-

ނޫރާ އަލީ (ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް) (މުޤައްރިރު)

-

އަޙްމަދު ރާޝިދު (ޑިރެކްޓަރ އެޗް.އާރް އެންޑް އެޑްމިން) (ނައިބު މުޤައްރިރު)

-

އަޙްމަދު ޝަމްޢޫން (އެކައުންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ)

-

އަސްމާ ޙަސަން (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)

-

ޖީޒާ މޫސާ (އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ)

-

ނަޒްމީލާ އަޙްމަދު (ރިސެޕްޝަނިސްޓް) (ސެކްރެޓޭރިއެޓް)

-

ހުސެއިން ޝިޔާމް (ރިސެޕްޝަނިސްޓް) (ސެކްރެޓޭރިއެޓް)

(ށ) ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް
މިކޮމިޓީގައި ކޮމިޝަންގެ އެއްވެސް މެންބަރެއް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް އަލުން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެއްވި .އެގޮތުން މިކޮމިޓީގައި
ހިމެނެނީ:
-

ނޫރާ އަލީ (ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް) (މުޤައްރިރު)

-

އާއިޝަތު ޝާޙީން (ޑިރެކްޓަރ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް) (ނައިބު މުގައްރިރު)

-

އީމާން އަންވަރު (ޕީ.އާރ ކޯޑިނޭޓަރ)
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-

ޢާއިޝަތު ސުހާ (އެޗް.އާރ ކޯޑިނޭޓަރ)

-

އައިމިނަތު ނުހާ (ސްޓްރެޓަޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ)

-

އަޙްމަދު އަރުޝަދު (އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ) (ސެކްރެޓޭރިއެޓް)

(ރ) ކޮމްޕްލެއިންސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާ ތަކާއި މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި 1111
ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލައިފައިވާ ކޮންޓެންޓް އެޖުޑިކޭޝަން އެންޑް ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަން ކޮމިޓީގެ ނަން
ކޮމްޕްލެއިންސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ (ސީ.އޭ.ސީ)ގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް ކޮމިޝަންގެ އެއްވެސް މެންބަރެއް
ނުހިމެނޭ ގޮތަށް އަލުން އެކުލަވާލެވުނެވެ.
-

މިކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ؛

-

މުޙައްމަދު ނާސިޙް (ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ) (މުޤައްރިރު)

-

އިބްރާޙީމް ޝަރީފް (ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ) (ނައިބު މުޤައްރިރު)

-

އަޙްމަދު ރާޝިދު (ޑިރެކްޓަރ އެޗް.އާރް އެންޑް އެޑްމިން)

-

ލުބްނާ އާދަމް ސަލީމް (ލައިސަންސިންގ ކޯޑިނޭޓަރ)

-

މުޙައްމަދު ޒައީމް (މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ އޮފިސަރ)

-

ޝިމްލާ މުޙައްމަދު ވަހީދު (ލައިސަންސިންގ އޮފިސަރ) (ސެކްރެޓޭރިއެޓް)

-

ހައްވާ ޒާހިރާ (ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ) (ސެކްރެޓޭރިއެޓް) އެވެ.

(ބ) ޕްރައިޒް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓީ
ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ ފީ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި "ޕްރައިޒް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓީ"ގެ ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް
އެކުލަވާލެވުނެވެ .މިކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ:
-

ޢަބްދުﷲ ޝުޖާއު (ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް) (މުޤައްރިރު)

-

އިބްރާޙީމް އަޝްރަފް (ކޮމިޝަނަރ) (ނައިބު މުޤައްރިރު)
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-

ނޫރާ ޢަލީ (ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް)

-

އަޙްމަދު ރާޝިދު (ޑިރެކްޓަރ އެޗް.އާރް އެންޑް އެޑްމިން)

-

އަޙްމަދު ޝަމްއޫން (އެކައުންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ)

-

ޖީޒާ މޫސާ (އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ) (ސެކްރެޓޭރިއެޓް)

މި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންޑޭޓްތައް އެޕެންޑިކްސް  1ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
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.9

ު ކޮމިޝަންގެުފަރާތުންުބޭއްވިުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމްތައްުއަދިުބައިނަލްއަގުވާމީުފޯރަމްތަކުގައިު

ން
ބައިވެރިވު ު
ސް"ު
އާުކޮންވާޖަން ު
ފްުމީޑި ު
ރާުއޮ ު
ންުއީ ު
ންުއެ ު
ސްުއި ު
ލްުއެވެއާނަ ު
ންުލީގަ ު
ޓްސްުއޮ ު
ފްުޖަރނަލިސް ު
"ު9.1ޓްރެއިނިންގުއޮ ު
ން ު
ބޭއްވު ު
އޭޝިއާ ޕެސިޕިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.އައި.ބީ.ޑީ) އާއި ޔުނެސްކޯގެ އައި.ޕީ.ޑީ.ސީ
އާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން "ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޖަރނަލިސްޓް އޮން
ލީގަލް އެވެއާނަސް އިން އެން އީރާ އޮފް މީޑިއާ ކޮންވާޖަންސް"ގެ ނަމުގައި ސަބް ރީޖަނަލް ވާކްޝޮޕެއް 1111
ސެޕްޓެމްބަރު މަހު  11ން  17އަށް މާލޭގައި ބޭއްވިއެވެ.
މި ވާކްޝޮޕް ބޭއްވުމުގެ މަޤްސަދަކީ މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަނަލިސްޓުންނަށް ދިމާވާ ލީގަލް ދަތިތަކާއި
ޖާނަލިސްޓުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ދެނެގަނެ އެތިކަލް މިންގަނޑެއްގައި ލީގަލް ޗެލެންޖުތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވާނެ
ގޮތް އުގަންނައިދިނުމެވެ .މި ވާކްޝޮޕްގައި ކިޔަވާދެވުނު ބައިތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
(ހ) ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ބޭނުންވާނޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ ގެ ބޭސިކް ޕްރިންސިޕަލްސް އެގުން.
(ށ) ޤައުމުގެ ލީގަލް ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން ޕްރެސް ،ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި އިންޓަރނެޓް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް
ފަރުމާވާ ގޮތް ދެނެގަތުން.
(ނ) ޑިފަމޭޝަނާ ދިފާޢުކުރުމަށްޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރި މިންގަނޑުތައް ދެނެގަތުމާއި ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް އެ
މީހެއްގެ ޤައުމުގައި އަދި އެހެން ޤައުމުތަކުގައި އެއީ ޑީފެމެޓޮރީކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަންނަން އެގުން.
(ރ) އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ސަގާފީ ތަފާތުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ދީނުގެ ތަފާތުތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި
ގާނޫނު ލާޒިމްވާ ކަންކަމަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއްދިނުން
(ބ) ރަސްމީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް އެނގުމާއިމި މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށް ޤާނޫނީ ރިކުއެސްޓް
ހުށައަޅާނެ ގޮތް ދެނެގަތުން
(ޅ) މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތް ޙިމާޔަތްކުރުމުގައާއި ކޯޓުގެ ހުށަހެޅުމަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލިބިދޭ
ޙައްޤުތައް ދެނެގަތުން
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(ކ) އިންޓަރނެޓް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގައި އެކި ޤައުމުތަކުގެ މީހުންނަށް ދިމާވާ ޤާނޫނީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ
ގޮތާއިޝާޢިއުކުރާ ފަރާތުންއެ ކޮންޓެންޓްގެ ޒިންމާނެގުން
(އ) އިންޓަލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ ،ކޮޕީ ރައިޓްސް އަދި ފެއަރ ޔޫސް ގެ ބޭސިކް ޕްރިންސިޕަލްސް އެގުން

ޖުމްލަ  81ފަރާތުން ބައިވެރިވި މިވާކްޝޮޕްގައ ިއިންޑިއާ ،ސްރީލަންކާ ،ބަންގްލަދޭޝް ،ނޭޕާލް ،ބޫޓާން ،އިންޑޮނޭޝިޔާ އަދި
ރާއްޖޭގެމީޑިއާގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަށް ހިމެނެއެވެ .މި ވާކްޝޮޕުގައި ތަމްރީން ދެއްވީ އެމެރިކާގެ
ޕްރޮފެސަރެއްކަމަށްވާ ޑރ .ޑޭވިޑް މޯލްޑެވެ.

އަދި ވާކްޝޮޕްގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމައްޓަކައި އޭ.އައި.ބީ.ޑީގެ

ޑިރެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ މިސް މަނިލް ކޫރޭ ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ވާކްޝޮޕްގެ ސަބަބުން ބައިވެރިންނަށް އަވައްޓެރި

ޤައުމުތަކުގެ މީޑިއާއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ރެގިއުލޭޝަންގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވުނެވެ.

އިންުއެމެޖެންސީސްުއެންޑްުސިޓުއޭޝަންސްު
"ު 9.1ސެންސިޓައިޒޭޝަން ުވޯކްޝޮޕްުފޮުމީޑިއާުއޮންުރިޕޯޓިންގު ު
ން
ސް"ުބޭއްވު ު
އޮފްުވަޔަލެން ު
މޯލްޑިވިއަން ރެޑްކްރެސެންޓް (އެމް.އާރު.ސީ) އާއި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގުޅިގެން  81ޑިސެމްބަރ
 2182ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި"ސެންސިޓައިޒޭޝަން ވާކްޝޮޕް ފޮރ މީޑިއާ އޮން ރިޕޯޓިންގ އިން އެމެޖެންސީސް އެންޑް
ސިޓުއޭޝަންސް އޮފް ވަޔަލެންސް"ގެ ނަމުގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވިއެވެ .މިވާކްޝޮޕް ބޭއްވުމައް ނިންމުނީ 88
އެޕްރީލް  2182ގައި އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާގެ ކައިރިންއައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އަސަރު
ރާއްޖެއަށް

ކޮށްފާނެކަމުގެ

ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ

ބައެއް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ފަރާތްތަކުން ގެނެސްދީފައި

ވަނީ

އެންމެ

ޒިންމާދާރުގޮތަކަށް ނޫންކަން އެމް.އާރު.ސީއިން ފާހަގަކުރައްވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާ މިކަމާބެހޭގޮތުން ބޭއްވި
ބައްދަލުވުމަށް ފަހުގައެވެ.

މިބައަދަލުވުމުގައި ޤުދުރަތީ ކާރިޘާއެއް ނުވަތަ ހިތާމަވެރި ޙާދިސާއެއް ކުރިމަތިވާ ހިނދު

ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ އިން ގެނެސްދޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެއްހަމައެއްގައި ނެޝަނަލް
ޑިޒާސްޓަރ

މެނޭޖްމަންޓް

ސެންޓަރ

މުޙިއްމުކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އިންޓަނޭޝަނަލް
އިންޓަނޭޝަނަލް

(އެން.ޑީ.އެމް.ސީ)

މެދުވެރިކޮށް

ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ

މިގޮތުން މިވާކްޝޮޕް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ އެމް.އާރު.ސީއާއި ކޮމިޝަނާއި ގުޅިގެން

ފެޑެރޭޝަން އޮފް ރެޑްކްރޮސް އެންޑް ރެޑކްރެސެންޓް
ކޮމިޓީ

އޮފް

މަޢުލޫމާތުތަކަކަށްވުން

ދަ

ރެޑްކްރޮސް

(އައި.ސީ.އާރު.ސީ)

ސޮސައިޓީ

(އައި.އެފް.އާރު.ސީ) އާއި

ފެސިލިޓޭޓް

ކޮށްދެއްވައިގެންނެވެ.
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އައި.އެފް.އާރު.ސީ އާއި އައި.ސީ.އާރު.ސީގެ ފަރާތުން ތިން ޓްރެއިނަރުން މިވާކްޝޮޕަށް ވަޑައިގަތެވެ .ތިރީގައި މިވަނީ
އެތިން ބޭފުޅުންގެ ތަފްސީލެވެ.
-

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

-

ސުރިންދަރ އޮބަރޯއި – އައި.ސީ.އާރު.ސީގެ ޕޮލިޓިކަލް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެޑްވައިސަރ .ދިއްލީ،
އިންޑިއާ.

-

ކޮލިން ފާނަންޑޭސް – ސައުތް އޭޝިއާގެ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން (ޑީ.ޑީ.އާރު) އެޑްވައިސަރ.
ކޮލަންބޯ ،ސްރީލަނަކާ.

މި ވާކްޝޮޕް ގައި ކިޔަވާދިން ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި؛
(ހ) އައި.އެފް.އާރު.ސީ ،އައި.ސީ.އާރު.ސީ އަދި އެމް.އާރު.ސީ ގެ މެންޑޭޓް ،ޙަރަކާތްތެރިވާގޮތާއި އެފަރާތްތަކުގެ
އުސޫލު އަދި ވެލިއުސް
(ށ) އިންޓަރނޭޝަނަލް ހިއުމެނިޓޭރިއަން ލޯ
(ނ) ކޮންފްލިކްޓް ރިޕޯޓިންގ – ނުރައްކާތެރި އަދި ހަމަނުޖެހުން ހިނގަމުންދާ ވަގުތުތަކުގައާއި އަނިޔާވެރި
ޙާ ލަތްތަކުގައި މީޑިއާގެ ދައުރު ،ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއި އެތިކްސްގެ ތެރެއިން ފެކްޓްސް
އޮޅުވާނުލައި ރިޕޯޓުކުރާނެ ގޮތް
(ރ) އެމެޖެންސީ ރިޕޯޓިންގ – ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އެތިކްސްގެ ތެރެއިން ރިޕޯޓް ކުރުމުގައި މީޑިއާގެ ދައުރު،
މީޑިއާގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަހައްޓަން ޖެހޭނެގޮތް ،އެތިކަލް ގޮތުގައި ރިޕޯޓް ކުރާނީ ކޮން ޚަބަރެއްތޯ އަދި
ނޫންތޯ ،ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކުގައި ފެކްޓްސްގެ އަލީގައި ރިޕޯޓްކުރުމާއި ސިއްރު
ހިފެހެއްޓުން.
(ބ) އިންޓަރނޭޝަނަލް ހިއުމެނިޓޭރިއަން ލޯ – ނުރައްކާތެރި ހަމަނުޖެހުން ހިނގަމުންދާ ވަގުތުތަކުގައި ޖާނަލިސްޓްގެ
ބައިވެރިވުން ،ރިޕޯޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤު ،އިންސާނީ ކަރާމާތް ރައްކާތެރިކުރުން
(ޅ) ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ގްރޫޕް
މަސައްކަތް
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ން ު
ންބޭއްވިުބޭސިކްުތަމްރީ ު
ކޮމިޝަންގެުމުވައްޒަފުންނަށްުރިޕޯޓިންގުއާުބެހޭުގޮތު ު
ު ު9.1
ޕއްު
ގ ުނަމުގައި ުކުރު ުވޯރކްޝޮ ެ
ކޝޮޕް ުއޮން ުޖަރނަލިޒަމް" ު ެ
ވއްޒަފުންނަށް ު"ވޯރ ް
ޝނުގެ ުމު ަ
ު 1111ވަނަ ުއަހަރު ުކޮމި ަ
ކއި ުއެހެނިހެންު
ކއިު ،އަޕްޑޭޓްތަ ާ
ގ ުމަޤްޞަދަކީު ،ކޮމިޝަނުން ުލިޔަން ުޖެހޭ ުބައެއް ުޚަބަރުތަ ާ
ވއެވެ ު .މި ުވޯރކްޝޮޕް ެ
ބޭއް ިު
އވަނީ ުު1111
އވާފަ ި
ނގޮތް ުއުނގަންނައި ުދިނުމެވެު .މި ުވޯރކްޝޮޕް ުބާ ް
ގއި ުލިޔާ ޭ
ލިޔުންތައް ުއެންމެ ުފުރިހަމަ ުގޮތު ަ
ރއީސްު
ޕގެުޓަރައިނަރ ުއަކީުކޮމިޝަންގެު ަ
ޑިސެމްބަރުު 12ވަނަުދުވަހުުކޮމިޝަންގެުފާންުމާލަމްގައެވެު.އަދިުވޯރކްޝޮ ްު
މުޙައްމަދުުޝަހީބުުއެވެު.

ން
އިުބައިވެރިވު ު
އާުސަމިޓުގަ ު
އާުމީޑި ު
ު9.1އޭޝި ު
 1111ވަނަ އަހަރުގެ އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓްގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭގޮތުން ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅާ އެ މައުލޫއަށް ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ .ކޮމިޝަންގެ
މެމްބަރޝިޕް

އޮންނަ

މުއައްސަސާއެއް

ކަމުގައިވާ

އެޝިއާ

ޕެސިފިކް

އިންސްޓިޓިއުޓް

ފޮރ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ޑިވަލޮޕްމަންޓް( ،އޭ.އައި.ބީ.ޑީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބައްވާ މި ސަމިޓަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ މީޑިއާ
އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުން ބައިވެރިވާ ސަިމިޓެކެވެ .ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ކޮމަންވެލްތް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން( ،ސީ.ބީ.އޭ)އިން އިންތިޒާމްކުރި ޕެރަލަލް ސެޝަންއެއް ކަމުގައިވާ "ޕަބްލިކް
ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ( ،ޕީ.އެސް.ބީ)" ގެ މައުލޫގެ މައްޗަށް ބޭއްވުނު އިވެންޓްގައެވެ .އޭޝިއާގެ ގިނަ ގައުމު
ތަކަކުން ބައިވެރިވި މި މިސެޝަންގައި ކޮމިޝަންގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި އަލިއަޅުވާލާފައި ވަނީ ޕީ.އެސް.ބީއެއް ގާއިމްކޮށް
ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި ޕީ.އެސް.ބީއެއް ހަރުދާނާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ .މި
ސެޝަންގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލްކޮށްފައި ވަނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނޫރާ އަލީއެވެ .ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކްގައި ބޭއްވުނު
މި ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެހައި ހަރަދު ދީފައިވަނީ ސީ.ބީ.އޭ އަދި އޭ.އައި.ބީ.ޑީގެ ފަރާތުންނެވެ.
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އް
ވާުދިރާސާތަ ު
ންުކޮށްފައި ު
ރުުކޮމިޝަނު ު
ު1111ު .11ވަނަުއަހަ ު
ން ު
ުު11.1ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެުދާއިރާގެުޓެކްނިކަލްުމާސްޓަރުޕްލޭންުއެކުލަވާލު ު
ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް އެނެލޮގްއިން ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް
ޓަކައި މިކަންކުރާނޭގޮތުގެ މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ފަށާފަވެއެވެ.
މިމަގުޗާޓް އެކުލަވާލުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޔޫނިއަންގެ އެހީގެދަށުން
މިކަމުގެ ފަންނީ މާހިރެއް ކަމަށްވާ ތަރަކަ މޮހޮޓީ މާލެ ވަޑައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިމަގުޗާޓުގެ

މަސައްކަތްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ އިތުރުން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
އާއި ރާއްޖޭގެ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް "ނެޝަނަލް
ރޯޑް މެޕް ޓީމް" އެއް އެކުލަވާލިއެވެ.
ޑިޖިޓަލް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް

ހިޖުރަކުރުމަށް

މަގުޗާޓެއް

އެކުލަވާލުމުގެ

ބޭނުމަކީ ،ހުރިހާ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

ބައިވެރިވުމާއެކު ހިޖުރަކުރާނޭ ވަކި ޓެކްނޯލޮޖީއެއް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ކަނޑަ އެޅުމާއި އަދި އެނެލޮގް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާނޭ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމާއި މިކަމަށް ވާސިލްވުމަށް ކަޑައްތުކުރަންޖެހޭ މަރުހަލާތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.
އަދި އެން.އާރ.ޓީ އަދި އައި.ޓީ.ޔޫގެ ކޮންސަލްޓަންޓްގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކާއި ދިރާސާގެ އަލީގައި
މިކަމާއިގުޅުންހުރި ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނަށް އައި.ޓީ.ޔޫގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވަނީ 2181
ޖެނުއަރީގައެވެ.

ސާ ު
މަުދިރާ ު
ދާުފުރަތަ ު
ންުހަ ު
އިުބެހޭގޮތު ު
ޓީުބްރޯޑްކާސްޓިންގުފެށުމާ ު
ކޮމިއުނި ު
ު ު11.1
 2182ނޮވެމްބަރ އަދި ޑިސެމްބަރ ގައި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އެހީގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ތަޖުރިބާކާރެއްކަމަށް ވާ ޑރ .މަރީ
ގްރީން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ރާއްޖޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފެށުމާއި ބެހޭގޮތުން ޕްރިލިމިނަރީ
ރިސާރޗްއެއް ހައްދަވާފައެވެ .އަދި މި ރިސާރޗްގެ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކޮށްވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ .މި ދިރާސާއާއި
ބެހޭ ތަފްޞީލް މި އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ  5ވަނަ ޕޮއިންޓްގެ ދަށުން "ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް
ބޭނުންވާ ޕްރިލިމިނަރީ ރީސާރޗް ހެދުމާއި ކޮންސަލްޓެންސީ ހޯދުން" އާއި ބެހޭ ސުރިޚީގެ ދަށުގައި ވާނީ ހިމަނާފައެވެ.
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ވޭ ު
ސަރ ު
ު11.1ބްރޯޑްކާސްޓްުޕަބްލިކްު ު
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާއަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތްތަކާ
އަދި ދެކޭ ގޮތް އޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ޕަބްލިކް ސަރވޭއެއް ހެދުމަށްވަނީ
ހަމަޖެހިފައެވެ.
މި ސަރވޭ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ މުޢައްސާސަތަކަށް ފޯމް ފޮނުވައިގެންނާއި ،ރެސްޓައުރަންޓް އަދި
ކެފެޓީރިއާ ފަދަ ތަންތަނަށް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ޒިޔާރަތްކޮށް އާންމުން ލައްވާ މި ފޯމް ފުރުވައިގެންނެވެ1111 .
ވަނަ އަހަރު މި ސަރވޭކުރަން ފަށާފައިވާއިރު ،ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި އަދި ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމުން މި
ސަރވޭގެ

ކަންކަން

ކުރިއަށްގެންދިއުންވަނީ

މަޑުޖައްސާލެވިފައެވެ.

ނަމަވެސް

1111

ވަނަ

އަހަރުގެ

ފުރަތަމަ

ކުއާރޓަރުގައި މިސާރވޭ ހަދާ ނިންމާ އަދި ރިޕޯޓް އާންމުކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
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އް ު
1111ުު.11ގައިުބާއްވާފައިވާުފާހަގަުކޮށްލެވޭުބައްދަލުވުންތަ ު
ން ު
ު11.1ޕްރައިވެޓްުބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއިުއެކުުއެފަރާތުގެުއެދުމުގެުމަތިންުބޭއްވިުބައްދަލުވު ު
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އެފަރާތުގެ ޝަކުވާތައް ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން
 12ޖެނުއަރީ 1111ގައި ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ.

ު 11.1މިނިސްޓްރީުއޮފްުޓްރާންސްޕޯޓްުއެންޑްުކޮމިއުނިކޭޝަންުކޮމިޝަނާއިުބައްދަލުކުރައްވާު،މަޝްވަރާކުރެއްވިު
ން ު
ކަންތައްތައްުބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއިުހިއްސާކޮށްލުމަށްުބޭއްވިުބައްދަލުވު ު
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ރެގިއުލޭޓް ނުކުރެވޭ ނަމަ ،ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފްރިކުއެންސީ
ހިފަހައްޓަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދެއްވި އިންޒާރާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން
އަލްފާޟިލް އާދިލް ސަލީމް ،އެމިނިސްޓްރީގައި ޖެނުއަރީ މަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަންކަން
ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެކު ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ.

ން ު
ު11.1ފުވައްމުލަކުުރަށުުއަދިުއަތޮޅުުކައުންސިލްގެުމެންބަރުންނާއިުއެކުުބޭއްވިުބައްދަލުވު ު
ފުވައްމުލަކުގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފެށުމާއި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން މިކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ފުވައްމުލަކުގެ
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިޔާލުފާޅުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ފުވައްމުލަކު ރަށު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި އެކު
މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
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ު 11.1ޤައުމުގެ ުހާލަތާއި ުގުޅިގެން ުބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ުދައުރާ ުބެހޭ ުގޮތުން ުބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއިު
އް ު
މަޝްވަރާކުރުމަށްުބޭއްވިުސިލްސިލާުބައްދަލުވުންތަ ު
ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ދައުރާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ
ކުރެވިގެން ހިންގާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކާއެކު  1111ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ސިލްސިލާ
ބައްދަލުވުންތަކެއް

ބޭއްވިއެވެ.މި

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ސްޓޭޝަންގެ

އިސްފަރާތްތަކާއި

ވަކި

ވަކިން

ބައްދަލުކޮށް،

އެފަރާތްތަކާއި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އަދި ކޮމިޝަނަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ވަނީ މަޝްވަރާތަކެއްކޮށްފައެވެ.

ން ު
ު11.1ކައުންސިލަރުންނަށްުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާުބެހޭުގޮތުންުމަޢުލޫމާތުުދިނުމަށްުބާއްވާުބައްދަލުވު ު
އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބާއްވަމުންގެންދާ ގަވަރނެންސް އެންޑް
ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ބެހޭ ވޯކްޝޮޕުގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ އާއި ބެހޭގޮތުން
އަހުލުވެރިކުރުމަށް މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ސެޝަނެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މި ސެޝަންގައި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ
ޤަވާއިދުތަކާއި ގައިޑްލައިންތަކާއި ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހެޅިއެވެ.

ު 11.6މޯލްޑިވްސް ުމީޑިއާ ުކައުންސިލަށް ުު 11ޖުލައި ު1111ގައި ުއައްޔަންކޮށްފައިވާ ުމެންބަރުންނާއިއެކު ުބޭއްވިު
ން ު
ބައްދަލުވު ު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އަލަށް އިންތިޙާބުކޮށްފައިވާ ބޯޑް މެމްބަރުންނަށް މަރުޚަބާ ދަންނަވައި ،ކޮމިޝަނާއި

އެކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ.
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ން ު
ު11.7ތުރުކީުވިލާތުގެުޑެލިގޭޝަނާއިއެކުުބޭއްވިުބައްދަލުވު ު
ތުރުކީ ވިލާތުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި
ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މެދުވެރިކޮށް ތުރުކީގެ މީޑީއާ ޑެލިގޭޝަންގެ 11
ބޭފުޅުންނާއި ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައިވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ.

ން
ބޭއްވިުބައްދަލުވު ު
ު11.2ޖީ.އެމް.އާރުުއާއިުއެކުު ު
ހމް ުނާސިރު ުއިންޓަނޭޝަނަލްު
އވެު .އިބްރާ ީ
އސް ުފަރާތްތަކާ ުބައްދަލުކުރީުޖޫންުމަހުގެުތެރޭގަ ެ
ކޮމިޝަނުން ުޖީ.އެމް.އާރްގެ ު ި
ސޓިންގުދާއިރާއަށްުބޭނުންވާުތަފާތުުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމްތަކާއިު
ލވުމުގެުމަޤްސަދަކީުބްރޯޑްކާ ް
އވިުމިބައްދަ ު
ޓގައިުބޭ ް
އެއަރޕޯ ް
ރގެ ުފަރާތުން ުހޯދުމެވެު .މި ުގޮތުންު
ކޮމިޝަނަށް ުބޭނުންވާ ުމޮނިޓަރިންގ ުސިސްޓަމް ުހޯދުމަށް ުއެހީތެކިން ުޖީ.އެމް.އާ ު
އވެު .ހުށަހެޅި ުޕްރޮޕޯސަލް ުތަކުގެު
އޅި ެ
އ ުޖީ.އެމް.އާރަށް ުހުށަ ެ
ނގ ުކޮމިޝަން ުގެ ުފަރާތުން ުު 2ޕްރޮޕޯސަލެ ް
ބްރޯޑްކާސްޓި ްު
ތެރޭގައި؛ ު
ގތްުދެނެގަތުމަށްޓަކާުކުރާުތަޖުރިބާުދަތުރު
ނގުކުރިއަށްދާު ޮ
އގައިުޕަބްލިކްުބްރޯޑްކާސްޓި ްު
ުު(ހ)ުއިންޑި ާ
ދނެގަތުމަށްޓަކާުކުރާުތަޖުރިބާުދަތުރު
ޑކާސްޓިންގުކުރިއަށްދާުގޮތްު ެ
ރ ް
އގައިުރީބް ޯ
ުު(ށ)ުއިންޑި ާ
ރު
ތޖުރިބާުދަތު ު
ނގުކުރިއަށްދާުގޮތްުދެނެގަތުމަށްޓަކާުކުރާު ަ
ނޓީުބްރޯޑްކާސްޓި ްު
އގައިުކޮމިއު ި
ުު(ނ)ުއިންޑި ާ
ނގަތުމަށްޓަކާުކުރާުތަޖުރިބާުދަތުރު
ރއަށްދާުގޮތްުދެ ެ
ކސްޓިންގުކު ި
ރޑް ާ
އގައިުބް ޯ
ުު(ރ)ުއިންޑި ާ
ގއުލޭޝަންުމުރާޖާކުރުމަށްުބޭނުންވާުކޮންސަލްޓަން ީު
ސ
ރ ި
ުު(ބ)ުބްރޯޑްކާސްޓިންގު ެ
ނގ ުޓެކްނިކަލް ުމާސްޓާ ުޕްލޭން ުއެކުލަވާލުމަށް ުބޭނުންވާު
ލވާލާ ުބްރޯޑްކާސްޓި ްު
(ޅ) ުު 11އަހަރުގެ ުމުއްދަތައް ުއެކު ަ
ކޮންސަލްޓަންސީ
އއި ްު
ނ
ޓރުންނަށްުބޭނުންވާުޓްރޭނިންތަކާއިުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމްތައްުއިންޑި ާ
ޑކާސް ަ
ުު(ކ)ުރާއްޖޭގެުބްރޯ ް
ރމަށްޓަކާުބޭނުންވާުއެހީތެރިކަ ްު
ނ
ރއެ ު
ޓންގުދާއިރާުއިތުރަށްުކު ި
ރޑްކާސް ި
ުު(އ)ުރާއްޖޭގެުބް ޯ
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ތއުލީމާއި ުތަމްރީންު
ގ ުރޮގުން ު ަ
ރއަށް ުޖަރނަލިޒަމް ެ
ޓންގ ުދާއި ާ
ރޑްކާސް ި
ރއްޖޭގެ ުބް ޯ
ތންވެސް ު ާ
ގއި ުދެ ުފަރާ ު
މި ުބައްދަލުވުމު ަ
އވެު .އަދި ުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުކޮމިޝަނުންު
ލ ެ
ލިބިފައިވާ ުމީހުން ުމަދުކަން ު ުފާހަގަކޮށް ުމިކަމުގެ ުމުހިންމުކަމަށް ުއަލިއަޅުވާ ި
ޓރެއްގެުރޯލް ުއަދާކުރުމަށްުބެނުންވާުމޮނިޓަރިންުސިސްޓަމްުގެުމުހިންމުކަންުޖީ.އެމް.އާރްގެު
އެންމެުފުރިހަމަކޮށްުރެގިއުލޭ ަު
ބއްދަލުވުންުނިމިގެންުދިޔައީުޖީ.އެމް.އާރުުގެުފަރާތުންު
ޓވްުއޮފިސަރު ،އެންޑްރޫުހެރިސަނަށްުދެންނެވިއެވެަ ު.
ގޒެކު ި
ޗީފްުއެ ް
މގެު
އވާނެުކަ ު
އތްުއެހީއެއް ުވެދެ ް
އގެތެރެއިން ުވެދެވެން ު ޮ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގުކޮމިޝަނުންުހުށަހެޅިުޕްރޮޕޯސަލްތައްުބައްލަވާު ޭ
ރވަމުންނެވެ.
ޔަޤީންކަންުއަ ު

ން ު
ު11.9ކޭމްުއައިުއެކީގަުބޭއްވިުބައްދަލުވު ު
ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ އެމް.އެމް.ޑީ.އެސް ފްރިކުއެންސީތަކާމެދު އަމަލުކުރާނޭ އުސޫލެއް ޤައިމްކުރުމާ
ގުޅޭގޮތުން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ކޭމް)ގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި އެކު އެންމެ ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވީ ސެޕްޓެމްބަރގައެވެ .މިމަޝްވަރާގެ އަލީގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ މިހާރު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން
ބޭނުންކުރާ ފްރީކުއެންސީތައް ބޭނުންކުރެވޭނީ މި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ފްރިކުއެންސީ ޕްލޭންގެ ތެރެއިން
ކަމަށްވާތީ އެ ފްރިކުއެންސީތައް ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރުމާ މެދުގައާއި ،މި ފްރީކުއެންސީ ބޭންޑް އެހެން ކަމަކަށް
ބޭނުންކުރުމަށް

ވިސްނަވާނަމަ ،މިހާރު

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ފަރާތްތަކަށް

ފްރިކުއެންސީ

ދޫކުރުމަށް

މުއްދަތެއް

ކަނޑައެޅުމަށާއި ،ކުރިމަގުގައި ވާދަވެރި މާހައުލެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ބޭނުންކުރެވޭނޭ ފްރިކުއެންސީ
ބޭންޑްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ،މި ފްރީކުއެންސީ ބޭނުންކުރުމަށް މިހާރު ނަގާފީއަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށްޓަކައި ކޭމްގެ
ލަފައަކަށް އެދިފައެވެ .މި މަޢުޟޫޢުގެ ދަށުން 1111ވަނައަހަރު އެއްމެފަހު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވީ ޑިސެމްބަރުގައެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި

ކޭމްއިން ނިންމެވިގޮތް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ އަދި މި ނިންމުންތަކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކަންކުރަން

އެދޭގޮތް ކޭމްއާއި ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އި ުހިއްސާކުރުމުގެު
ޖީއާއި ުބެހޭ ުމައުލޫމާތު ުކޮމިޝަނާ ު
ޓީ ުޓެކްނޮލޮ ު
ު 11.11ޖަޕާނުގެ ުފަރާތްތަކުން ުއައި.އެސް.ޑީ.ބީު .
ން ު
ބައްދަލުވު ު
ޖަޕާންގެ  1ޑެލިގޭޝަނެއް ކޮމިޝަނާއި  1111ވަނަ އަހަރު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ .މި
ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޖަޕާނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމުގައިވާ އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ވަނީ
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ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކޮށްފައެވެ .އަދި ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ މި
ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ .ޖަޕާނުގެ މި ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ
ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީއެއްގެ ގޮތުގައި ބެނުންކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޓެކްނޮލޮޖީކަމުގައި މި
ޑެލިގޭޝަންގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ .ކޮމިޝަނުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް
ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދާގޮތުގެ މައުލޫމާތު ޖަޕާނުގެ ޑެލިގޭޝަންއާއި ވަނީ
ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ން ު
ވިުބައްދަލުވު ު
އޭުއާއިުއެކުުބޭއް ު
ު11.11އެލް.ޖީު .
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްއާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އަތޮޅު އަދި
ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން މިކަންކަމަށް ހައްލެއްގަނައުމުގެ ގޮތުންނާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތައް
ރަށްރަށުގައި ފަސޭހަކާމާއި އުކު ލިބެންހުންނާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ލޯކަލް ގަވާރމަންޓް
އޮތޯރިޓީ( ،އެލް.ޖީ.އޭ) އާއި މަޝްވަރާ ބައްދަލު ވުމެއް ބާއްވާފައެވެ .މި ބައްދަލު ވުމުގެ ރިކޮމެންޑޭޝަންއެއްގެ ގޮތުގައި
ހަމަޖެހިގެންދިޔައީ،

ކޮމިޝަނާއި،

އެލް.ޖީ.އޭ

އަފި

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ކައުންސިލަކާއި

ދެމެދު

ޓްރައިޕާރޓައިޓް

އެމ.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއެކުރުމަށެވެ .އަދި މިމަސައްކަތް ކުރިއަށްގެން ދިއުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް
އެމް.އޯ.ޔޫގެ ޑްރާފްޓެއް  1111ވަނަ އަހަރު އެލް.ޖީ.އޭއާއި އެކު ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.
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އް ު
ުު .11ކޮމިޝަންގެުޕަބްލިކްުރިލޭޝަންސްުދާއިރާުކުރިއެރުވުމަށްުކުރިުމަސައްކަތްތަ ު
އް
 12.1ވެބްސައިޓަށްުގެނައިުުބަދަލުތަ ު

ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓަށް 1111ގައި އަންނަނިވި މުހިއްމު ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވެއެވެ.

(ހ) ޓައިމް ލައިން ތަޢާރަފްކުރުން
ކޮމިޝަނުގެ ޚަބަރާއި އެހެނިހެން އަޕްޑޭޓްތަށް ފަސޭހައިން ބަލާލެވޭނެގޮތަށް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓަށް ޓައިމްލައިނެއް
ތަޢާރަފްކުރިއެވެ .މިގޮތުން އިނގިރޭސި އަދި ދިވެހި ޕޭޖްގައި މި ޓައިމް ލައިން ފެންނާނެގޮތަށް ހުރިހާ ޚަބަރަކާއި
އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު އެކުލަވާލެވުނެވެ.
(ށ) ލައިސަންސްދީފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ލިސްޓް ޝާއިޢުކުރުން
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އިތުރުން ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވިގެންވާ ސަފްހާއެއް ވެބްސައިޓަށް އިތުރުކުރިއެވެ.
މިއީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ފަރާތްތަކުގެ

މަޢުލޫމާތު

ވެބްސައިޓުން

ފަސޭހަކަމާއިއެކު

ފޯރުވައިދިނުމަށް

އިތުރުކުރެވުނު މަޢުލޫމާތެކެވެ.
(ނ) ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ 1111ގެ ނަމުގައި ސުވާލާއި ޖަވާބު ހިމެނޭ ފޮތެއް ޝާއިޢުކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތެއް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި
ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ .މި ފޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ އާއި ބެހޭ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު ވާނީ ހިމަނާފައެވެ.
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ން ު
އްުޤާއިމްކުރު ު
އާުލިސްޓެ ު
ގެުމީޑި ު
ު11.1ބޭރު ު
ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި ޚަބަރު އަދި މުހިންމު ސަރކިއުލަރތައް ވެބްސައިޓްގައި އިނގިރޭސި ބަހުން ޝާޢިއުކޮށް އަދި
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި އަދި މުއައްސަސާތަކަށް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުވުމަށް
ވަނީ ނިންމާފައެވެ .މި ގޮތުގެ މަތިން ،މީޑިއާގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ބޭރުފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލާ އަދި
އެފަރާތަތަކާއި ކޮމިޝަންގެ މުހިންމު ޚަބަރު އަދި ސާރކިއުލަރތައް  1111ވަނަ އަހަރު ހިއްސާކުރަން ފެށިއެވެ.
އިންޓަރނޭޝަނަލް މީޑިއާ ލިސްޓަކީ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ލިސްޓެކެވެ .އަދި މި ލިސްޓުގައި ހިމެނުމަށް ބޭރުގެ
ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އެދުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ 1111 .ނިމިގެން ދިޔައިރު ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް
ލިސްޓުގައި  116ފަރާތްތުން ހިމެނިފައިވެއެވެ.

ން ު
ޚަބަރުުއެކުލަވާލު ު
ު1111ު11.1ގައިުހިނގައިދިޔަުމުޙިއްމުުކަންކަމުގެު ު
ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގައި ހިނގައި ދިޔަ މުޙިއްމު ކަންކަމުގެ ޚަބަރު އެކުލަވާލާ
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ .ތިރީގައި މި ވަނީ މިގޮތުން  1111ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު ޚަބަރުތަކުގެ
ސުރުޙީތަކެވެ.
-

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑަށް  11އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

-

އަންނަ އަހަރު ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީނުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފި

-

ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ވަފުދެއް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކޮށްފި

-

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިހާބުކޮށްފި

-

އިލެކްޝަންސް ކަވަރޭޖް ވޯކްޝޮޕާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއެކު ހިއްސާކޮށްފި

-

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ހަފުލާއެއް ބާއްވައިފި

-

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާ ބެހޭ ދިރާސާ ވ .އޮތޮޅުން ނިންމާލައިފި

-

ސެންސިޓައިޒޭޝަން ވޯކްޝޮޕް ފޯ މީޑިއާ މިއަދު ހަވީރު ނިމި ސެޓްފިކެޓް ދީފި

-

ކުއްލި ޙަލާތްތަކާއި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަށް ކަވަރު ކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭ ވާރކްޝޮޕެއް ކޮމިޝަނުން ފަށައިފި

-

ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިންޑިއާގައި ދެއްކުން މަނާކުރި ކަމަށް ބުނެ ފެތުރި ޚަބަރެއްގެ ޙަޤީޤަތް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ފަށައިފި

-

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ނޫސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ވަރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި
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-

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާ ގުޅޭ ދިރާސާއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ފަށައިފި

-

މަޖްލިހުގެ ޖަލްސާތަށް ލައިވްކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް
މަޖްލިހާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެދެފި

-

ލައިވްކުރާ ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާއިރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާތީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނއެކު
އެކަން ހިއްސާކޮށްފި

-

އެނެލޮގް އިން ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ހިޖުރަކުރާނޭ މަގު ޗާޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

-

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަކަށް މުޙައްމަދު ޝަޙީބު އަދި ނައިބު ރައީސަކަށް އަބްދުﷲ ސުޖާޢު
އިންތިހާބުކޮށްފި

-

ނިއުސް ކޮންފަރެންސުން ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ފުރުސަތު ނުދިން މައްސަލައިގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި
ރައީސް އޮފީހަށާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި އެދެފި

-

ޑރ .އަފްރާޝީމް އަލީ ޝަހީދުކޮށްލުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން
ކުށްވެރިކޮށްފި

-

ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން ނިންމެވުމުން މޯލްޑިވްސް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި

-

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ފެށުމުގެ ކުރިންނާއި ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމުގެ ކުރިން
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

-

މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  19ސެޕްޓެމްބަރ 1111
އިން ފެށިގެން  1މަސްދުވަހަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

-

" ޓްރެއިނިންގް އޮފް ޖާނަލިސްޓް އޮން ލީގަލް އެވެއާރނަސް އިން އެން އީރާ އޮފް މީޑިއާ ކޮންވަރޖަންސް"
ސަބްރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް ފެށުން

-

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހަށް  17ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފި

-

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

74

-

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރުގެ ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައުވަތު
ދީފި

-

ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ހޮވުން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނާ
ހަވާލުކުރައްވައިފި

-

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނަން ބޭނުން ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހަނދާން
ކޮށްދީފީ

-

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓްގައިވާ ކަންތައްތައް ހިނގައިފައިވާ ގޮތް ބަލައިދިނުމަށް އެދި ތިން
ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފި

-

"ކޯނީ" ގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލު ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް
އިލްތިމާސްކޮށްފި

-

މުހައްމަދު ނާޒިމުގެ މޮބައިލް ނަންބަރަށް ފޮނުވައިފައިވާ އެސް.އެމް.އެސް ތަކެއް ރާއްޖެ ޓީވީން އާންމުކޮށްފައިވާ
މައްސަލަ ބަލައި ،ރާއްޖެ ޓީވީއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

-

ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމަށް ނިންމާފައިވާތީ ޕޮލިސް ސާރވިސްއާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން
މަޝްވަރާކޮށްފި

-

މުޒާހަރާތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލުކުރުމަށް މަގުދައްކައިދޭ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވައިލުމަށް
ނިންމައި ،އެކަމުގައި ޙިއްސާ ދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފި

-

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކޮންމެހެން
އިސްލާޙުކުރަން ޖެހޭ މާއްދާތައް އިސްލާޙްކުރަން ނިންމައިފި

-

ރާއްޖެ ޓީވީ ސްޓޭޝަންގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން
ކުށްވެރިކޮށްފި

-

މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  91ޕަސެންޓް މައްސަލަ ވަނީ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅައިފައިކަމަށް މޯލްޑިވްސް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި

-

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުން ބަދުރުއްނަސީރު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި

-

ފުލުހުންގެ އަގުވެއްޓޭ ގޮތަށް ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރި މައްސަލައިގައި މާފަށް އެދުމަށް އަންގައި ،ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމެއް
ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދީފި

-

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މެދު ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނާޅާކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ
ދައްކަވާތީ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

75

-

މީޑިއާގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ މޯލްޑިވްސް ބްރޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން
މަޝްވަރާކޮށްފި

-

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި
މައްސަލަތަށް ކޮމިޝަނަށް ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ފޯރަމެއް މިއަދު ބާއްވައިފި

-

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އިޝްތިހާރުތަކުގައި ދައްކާ އެކްޝަން ނުވަތަ ސްޓަންޓްތަށް ނަކަލުކޮށްފާނެތީ ޤަވާޢިދުގައިވާ
ސަމާލުކަމުގެ މެސެޖް ގެނެސްދިނުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހަނދާންކޮށްދީފި

-

ރާއްޖެ ޓީވީން ކުރާ ތުހުމަތުތަކުގެ ޙަޤީގަތް ބަލަން ފަށައިފި

-

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
ނަސޭޙަތްތެރިވެއްޖެ

-

ރާއްޖެޓީވީގެ ކެމެރާމަނަކަށް އަނިޔާވުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފި

-

މާލޭގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މުޒާހަރާގައި ސަން އެފް އެމްގެ ނޫސްވެރިޔަކަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީ ޒަހަމްކުރުން
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފި

-

ޔުނެސްކޯ ނިއުދިއްލީ އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ އަދި ޔުނެސްކޯ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ
ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މރ.ޝިގޭރޫ އަޔޯގީ މި ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

-

ޖުލައި މަހުގެ  1-1ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ސެންސިޓައިޒޭޝަން ވޯކްޝޮޕް ފޯ މީޑިއާ-އޮން ރިޕޯޓިން އިން
އިމާރޖެންސީސް އެންޑް ސިޓުއޭޝަންސް އޮފް ވައަލެންސް" ވަނީ މިހާރު ފަސްކުރެވިފައި

-

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަށް ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކުރުމަށް ފޯރަމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި

-

ރާއްޖެޓީވީއަށް ސެޓަލައިޓް އަޕްލިންކް ކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށައިފި

-

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި ޖީ.އެމް.އާރު
މޯލްޑިވްސް އަށް ޕްރޮޕޯޒަލްތަކެއް ހުށައަޅައިފި

-

ޤުދުރަތީ

ކާރިޘާތަކާއި

މުޒާހަރާ

ފަދަކަންކަން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މިންގަނޑުތަކަށް

ފެތޭގޮތަށް

ދަސްކޮށްދޭ

ވާރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި
-

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ހުށަހެޅުމަށް އިހްމާލްވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މެދު
ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އަންގައިފި

-

ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ދެ ފަރާތަކަށް ފްރިކުއެންސީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފި
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-

ފްރީކުއެންސީގެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތްތައް އިޢުލާންކޮށްފި

-

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ

-

ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ ވަފުދެއް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

-

ލިސްޓެޑް އިވެންޓްސްގެ ގޮތުގައި ހަތަރު މުބާރާތެއް ކަނޑައަޅައިފި

-

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

-

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ޕްރެޒެންޓަރަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ހަރުކަށި
އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފި

-

ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި،މީހުން ބިނާކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޔޫ.އެން ގެ
ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ މރ .އެންޑްރޫ ކޮކްސް އާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

-

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

-

އިންޑިއާގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި ޗެނަލްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ޓީވީއެމް ހިމެނިކަމަށް މީޑިއާގައި
ރިޕޯޓުކުރުމާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު ބަޔާނެއް
ނެރެފި

-

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ ކޮންޓެންޓެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުކަން ހަނދާންކޮށްދީފި

-

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ އެކު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

-

ވީޓީވީގެ އިމާރާތަށް ދިން ޙަމަލާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފި

-

ބްރޯޑްކާސްޓް ފްރީކުއެންސީގެ ބީލަން ފޮތް ވިއްކަން ފަށައިފި

-

ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ފްރީކުއެންސީ ބީލަން އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވާލާ ގޮތަށް
ހަމަޖައްސައިފި

-

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ

ބެހޭ

ޤަވައިދާއި

ބްރޯޑްކާސްޓް

ފްރީކުއެންސީއާ

ބެހޭ

ޤަވާއިދު

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ

ހަވާލުކުރައްވައިފި
-

ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އަންގައިފި
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-

ރާއްޖެ ޓީވީން ހަގީގަތާ ޚިލާފު ޚަބަރު ފަތުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާތީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އަނެއްކާ
ވެސް ނަސޭހަތްތެރިވެއްޖެ

-

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ދެވޭގޮތަށް ލައިސަންސް ފުޅާކޮށްދީފި

-

މާލެ ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދަވާ ފަރާތްތަކާ
މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހިދާނެ :ކޮމިޝަން

-

މާލެ ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަން
ކުރަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ވާތީ ،އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އަންގައިފި

-

އިއްޔެ މުޒާހަރާގައިވެސް ބައެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ޖާނަލިސްޓުންނާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަށް
ލިބުނު ގެއްލުން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފި

-

މުޒާހަރާ ކަވަރުކުރަން އުޅުނު ވީޓީވީ އާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ޖާނަލިސްޓުންނަށް ދިން ޙަމަލާ އާއި ވީޓީވީގެ
ވެހިކަލަކަށް ދިން ޙަމަލާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފި

-

ރޭގެ މުޒާހަރާ ކަވަރުކުރަން އުޅުނު ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޖާނަލިސްޓަކަށް ބަޔަކު ހަމަލާދިން މައްސަލަ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފި

-

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

-

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ކަންބޮޑުވާ ބައެއް ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެ ކަމާ ބެހޭގޮތުން ހުރިހާ
ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފި

-

އެމް.އެން.ބީ.ސީ ވަންގެ ޖާނަލިސްޓަކު ޒަޙަމްކޮށްލި މައްސަލަ އާއި ދިޓީވީގެ ޢިމާރާތަށް ގެއްލުން ދިނުން
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފި

-

ދިއެފްއެމް

"މޯނިންގ

އެޑިޝަން"

ޕްރޮގްރާމްގައި

ހަޑިހުތުރު

ބަހުރުވަ

ބޭނުންކުރި

މީހާގެ

މައްސަލަ

ތަޙުޤީގުކޮށްދިނުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފި
-

ބްރޯޑްކާސްޓިން ސްޓޭޝަންތައް ހިމާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަށް ދަންނަވައިފި

-

ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފި

-

ހުތުރު ބަހުރުވަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް ނުފޮނުވޭނަމަ "މޯނިންގ އެޑިޝަން"
ހުއްޓާލުމަށް ދި.އެފް.އެމްއަށާއި ދި ޓީވީ އަށް އަންގައިފި
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އިުސަރކިއުލަރ
ނުުނޫސްބަޔާނާ ު
ރުުނެރު ު
ނަުއަހަ ު
ު11.1ކޮމިޝަނުންުު1111ވަ ު

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ 1111ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނާއި ސަރކިއުލަރ ތަކުގެ

ސުރުހީތަކެވެ.

ު

-

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވައިފައިވާ ޙައްޖު ދަތުރާ ބެހޭ

-

ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މެދު ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ
ދައްކަވާތީވެ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

-

ފްރިކުއެންސީގެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތްތައް އިޢުލާންކުރުން

-

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ޕްރެޒެންޓަރަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޙަމްކޮށްލުމާއި ގުޅިގެން

-

އިންޑިއާގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި ޗެނަލްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ޓީވީއެމް ހިމެނިކަމަށް މީޑިއާގައި
ރިޕޯޓުކުރުމާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކޮށްފި

-

މުޖުތަމަޢުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށާއި ހަމަހަމަ އުސޫލުން މިނިވަންކަމާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް

-

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  1111ފެބްރުއަރީ  2އަދި  9ބާއްވަން ރާވާފައިވާ
ކޮންފަރެންސް ފަސްކުރުން

-

ރޭގެ މުޒާހަރާ ކަވަރުކުރަން އުޅުނު ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޖާނަލިސްޓަކަށް ބަޔަކު ހަމަލާދިން މައްސަލަ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކުރުން

-

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

-

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
ސަލީމް މިއަދު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަކީ މުޅި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ އަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި އިންޒާރެއް

އް ު
ންތަ ު
ރިުއިޢުލާ ު
ރުުކު ު
ނަުއަހަ ު
ޝަނުންުު1111ވަ ު
ު11.1ކޮމި ު
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ 1111ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާންތަކުގެ ސުރުޙީތަކެވެ.
-

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
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-

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން (އިތުރު
ސަރަޙައްދަކަށް ދީފައި)

-

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ފެމިލީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އައިޑިއަލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންނަށް ބައެއް ތަކެތި ގަތުމާއިބެހޭ

-

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ކޮރަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާނޭ ލޯފާރމެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

-

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ސުޕަރ އާމްސް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެން.ޖޭ.އޭ.ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެޓް އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެންޓިކް ސަރވިސަސް ޕްރއިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނެޓްސް ކީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނެރު ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާނޭ ލޯފާރމެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

-

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންނަށް ބައެއް ތަކެތި ގަތުމާއިބެހޭ

-

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ސްޕައިރަލް ކޭބަލް ވިޝަން ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ސްކައި ލައިފް ކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޖަންބެ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޖޭ ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު-މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު
އާންމުކޮށް ހުޅުވާުލުން

-

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް ދޫކުރުން

-

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު-ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް

-

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާނޭ ލޯ ފާރމެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ
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-

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންނަށް ބައެއް ތަކެތި ގަތުމާބެހޭ

-

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޒިބްރާ ކްރޮސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ލައިސަންސްއެއްނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

-

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން އަށް ފްރީކުއަންސީ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

-

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށިކަން މިކޮމިޝަނަށް އެންގުން

-

ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުން

-

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު-މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު
އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން

-

ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތުންދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އަގުނެގުން

-

މުޅިރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

-

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އިންޓޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު-މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު
އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން

-

ޓެކްނޯ މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްއަށް ބަދަލުގެނައުން

-

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވލުން

-

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ދޫކުރުން

-

ފާރަވޭ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްއަށް ބަދަލުގެނައުން

-

ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފް.އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފްރީކުއަންސީ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

-

އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފްރީކުއަންސީ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

-

ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

-

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މަޤާމަކަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

-

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތު ގަޑި ބަދަލުވުން

-

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެޓޯލް އިންވެސްޓްމަންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ދޫކުރުން

-

ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ލައިސަންސް ދިނުން އިތުރަށް ފުޅާކުރުން

-

ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
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-

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދިމާވާ
ދަތިތައް އެންގުމަށް އެދި

-

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ވޯލްނަޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޔޫ ޓުއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

ފްރީކުއަންސީ ލައިސަންސް ފާރަވޭ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އަލީ ދެހިޔާ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން

-

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

-

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފްރީކުއަންސީ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

-

އަސްނާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފްރީކުއަންސީ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

-

ދިވެހި

ރާއްޖޭގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤަވާއިދުގެ

ދަށުން

މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން (ދިވެހި ޓީވީ ) އަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން
-

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން އައިލެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން
އެންޑް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އައިސް ޓީވީ) އަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން

-

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރޭޑިއޯ އެފް އެމް) އަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން

-

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮންޓްރާސްޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް (ޗެނަލް އެމް) އަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން

-

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެކްނޯ މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް (ޓީވީ  )17އަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން

-

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސަން ޓީވީ ޕްލަސް) އަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން

-

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސަން ޓީވީ) އަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން

-

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މީޑިއާ އަންލިމިޓެޑް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން
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-

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

-

ދިވެހި

ރާއްޖޭގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤަވާއިދުގެ

ދަށުން

މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން (ދިވެހި އެފް އެމް) އަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން
-

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މީޤާތު ލިލް ޙައްޖި ވަލް
ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން

-

ފްރީކުއެންސީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދުމުގެ
ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

-

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް އަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން.

-

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

-

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ ޝައުޤެއް ހިމެނޭ އިވެންޓްތައް ލިސްޓްކުރުން

-

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން

-

ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސަށް ހުޅުވާލުން

-

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އާންމުކުރުން

-

މުޅި ރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  12މާޗް  1111ވާ
އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވާލުން

-

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

-

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންއިން މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ
ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

-

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
ކުރަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ވާތީ ،އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އަންގައިފި

-

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  1111ފެބްރުއަރީ  2އަދި  9ބާއްވަން ރާވާފައިވާ
ކޮންފަރެންސް ފަސްކޮށްފި
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ޓް ު
ގެުބަޖެ ު
ނަުއަހަރު ު
ު.11ކޮމިޝަންގެ  1111އަދި  1111ވަ ު

ސާ ު
ު1111ުު11.1ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓްުހުލާ ު
ު
ކޮ ު
މިޝަންގެ ުު 1111ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާފައިވާ
ޖުމްލަ ބަޖެޓަކ27,251,700/-ރު(ހަތާވީސް މިލިއަން ދެލައްކަ ފަންސާސް އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ.
އެކި ފަހަރު މަތިން ރިވައިސްކޮށް ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް އެންމެ ފަހުން ު 1111ވަނަ އަހަރަށް
ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ ުއަދަދަކީ17,905,679/-ރ ު(ސަތާރަ މިލިއަން ނުވަލައްކަ ފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަ
ރުފިޔާ) ީއެވެ.
ު1111ވަނަުއަހަރަށް ކޮމިޝަނަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓަކީ 13,133,785/-ރު(ތޭރަ މިލިއަން އެއްލައްކަ
ތިރީސްތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް ރުފިޔާ) އެވެ.
 2182ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ޖުމްލަ 9,657,454/-ރ
(ނުވަ މިލިއަން ހަލައްކަ ފަންސާސްހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު ރުފިޔާ) އެވެ.
ފއިވާ ުބަޖެޓުގެުތެރެއިންު
ވނަުއަހަރަށްުކޮމިޝަނަށްުކަނޑައަޅާ ަ
މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރިއިންުަ ު 1111
ހތްދިހަހާސް ުފަސްދޮޅަސް ުހަތްު
ނވަސަތޭކަ ު ަ
ވނީ ު 1,970,067/75ރ ު(އެއް ުމިލިއަން ު ު
އ ަ
ތގައި ުއުނިކޮށްފަ ި
ު 11%ގޮ ު
ރުފިޔާ/ހަތްދިހަުފަސްުލާރި)ުއެވެ.
ކ ުހަހާސްު
އން ުފަސް ުލައް ަ
އއް ުމިލި ަ
ކއަކީ ު1,506,263/-ރ ު( ެ
ގ ުބާ ީ
ރގެ ުބަޖެޓު ެ
ނ ުއަހަ ު
އަދި ުު 1111ވަ ަ
ރފިޔާ)ުއެވެ.
ދުއިސައްތަފަސްދޮޅަސްތިންު ު
ފއިވަ ީު
ނ
ތގައި ުލިބި ަ
ކމިޝަނަށް ުއާމްދަނީގެ ުގޮ ު
ު 1111ވަނަ ުއަހަރަށް ު ޮ

9,095,195/03ރ ު(ނުވަ ުމިލިއަންު

ތކަުނުވަދިހަުފަސްުރުފިޔާ/ތިންލާރި)ުއެވެ.
ނުވަދިހަފަސްހާސްުއެއްސަ ޭ
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ން ު
ޓްުއެކުލަވާލު ު
ގެުބަޖެ ު
ނަުއަހަރު ު
ު1111ު11.1ވަ ު
ރއަށްު
ފނޭންސް ުއެންޑް ުޓްރެޜަ ީ
ޔރުކޮށް ުމިނިސްޓްރީ ުއޮފް ު ިު
ހރަށް ުލަފާކުރާ ުބަޖެޓް ުތައް ާ
ކޮމިޝަންގެ ުު 1111ވަނައަ ަ
ވހިު
އކީ ު 20,845,976/-ރ ު( ި
ގސްޓް ުމަހުއެވެު .އަދި ުފުރަތަމަ ުހުށަހެޅި ުބަޖެޓްގެ ުޖުމްލަ ު ަ
ފޮނުވާފައި ުވަނީ ުު 1111އޯ ަ
ފސްހާސްުނުވަސަތޭކަުހަތްދިހަުހަުރުފިޔާ)ުއެވެު .
ސޅީސް ަ
މިލިއަންުއަށްލައްކަު ާ
ސކޮށް ުކޮމިޝަނުން ުމިނިސްޓްރީ ުއޮފް ުފިނޭންސްއަށް ުއެންމެ ުފަހުން ުު 1111ވަނަ ުއަހަރަށްު
އެކި ުފަހަރު ުމަތިން ުރިވައި ް
ޅސްއަށް ުރުފިޔާ)ު
ބވީސްހާސް ުސާ ީ
ހުށަހެޅި ުބަޖެޓުގެ ުޖުމްލަ ުއަދަދަކީ 15,322,048/-ރ ު(ފަނަރަ ުމިލިއަން ުތިންލައްކަ ު ާ
އެވެު .
ލއްކަު
ފއިވާުބަޖެޓަކީު 8,165,180/-ރު(އަށްުމިލިއަންުއެއް ަ
ޝނަށްުމަޖިލީހުންުފާސްކުރައްވާ ަ
ު1111ވަނަުއަހަރަށްުކޮމި ަ
ސތޭކަުއަށްޑިހަުރުފިޔާ)ުއެވެު .
ފަސްދޮޅަސްފަސްހާސްުއެއް ަ

ސާ ު
ު1111ު11.1ވަނަުއަހަރުގެުއޮޑިޓްުރިޕޯޓްުޙުލާ ު
(އޮޑިޓް އޮފީހުން ރިޕޯޓް ނެރުމުން ހިއްސާކުރުމަށް)

ން ު
ު1111ު11.1ވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާ ު
(އޮޑިޓް އޮފީހުން ރިޕޯޓް ނެރުމުން ހިއްސާކުރުމަށް)
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ރު
.11ކޮމިޝަންގެުމަޤްސަދުުޙާޞިލްވެފައިވާުމިންވަ ު
ު
ން ު
ރެޓިޖިކްުއެކްޝަންުޕްލޭ ު
ޓް ު
މިޝަންގެުމެންޑޭޓްުއަދިުސް ު
ކޮ ު
ު1111ު11.1ގެު ު
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް އާންމު ކޮށްފައިވާ  1111 – 1111ގެ ކޮމިޝަންގެ
ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި  1111ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހައި އެކްޓިވިޓީޒް ހިންގުމަށް ބެޖެޓް
އަދި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައި ވީމަނަވެސް ،ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ އެންމެހައި ކަންކަމަށް
އިސްކަންދީ އެކަންކަން  1111ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހާސިލްކުރެވިފައެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ފްރީކުއަންސީތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންއެއް
އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ  1111ވަނަ އަހަރުކޮށް ނިންމާ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވިފައެވެ .މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން ،މިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ޤަވާއިދުތައް ހަދާ  1111ވަނަ އަހަރު ވަނީ އާންމު ކޮށްފައެވެ .އަދި މި ޤަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
1111ވަނަ އަހަރު ވަނީ ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފަށާފައެވެ .ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި އެކަށައަޅާ ޝަރުތުތަކަށް
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އިޙްތިރާމް ކުރާކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ގެންދަނީ އަބަދުވެސް ބަލަމުންނެވެ.
މީގެ އިތުރުން  1111ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު އެކަށައަޅައި މި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑު
ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ .އަދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި
ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ބަލާފައިވާ ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ގުޅުންހުރި
މައްސަލަތަކެވެ.
 1111ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެހައި މަޝްވަރާތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރުގެ ލަފާ ހޯދުމާއިއެކު
ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ .ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ލަފާދީފައިވާ ފާހަގަކުރެވޭ ދާއިރާތަކަކީ ޕަބްލިކް
ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށާއި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް ފްރީކުއަންސީގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ
މަސައްކަތްތަކެވެެ.
ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މެންޑޭޓްގެ އިތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ތަފާތު އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޓްރެއިނިންގތައް ރާވާ ހިންގަމުންނެވެ.
މިހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކަކީ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކަށް ނުވާތީ ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ
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އެކި އެކި އިދާރާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އެފަދަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ތަފާތު ކާމިޔާބު
ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމުކުރަމުންނެވެ.
މިގޮތުން 1111ވަނަ އަހަރުވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ
ބޭފުޅުން ނާއި އަދި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ
އެހީތެރިކަމަށް އެދި ވަނީ އެކި ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައެވެ.
އަދި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް އާންމު ކޮށްފައިވާ  1111 – 1111ގެ ކޮމިޝަންގެ
ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި  1111ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހައި އެކްޓިވިޓީޒްތައް ކުރިއަށް
ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތާއި އަދި ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ހުރި އެކްޓިވިޓީސް ނުގެންދެވި ހުރި ސަބަބު އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު
އަންނަނިވި އެޕެންޑިކްސްގައި ވާނީ ހިމަނާފައެވެ.
ޕ ރިވިއު އެޕެންޑިކްސް 1ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
* 1111ގެ ސެ ް
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ން
ުު .11ކޮމިޝަންުހިންގުމަށްުު1111ވަނަުއަހަރުުދިމާވިުގޮންޖެހު ު

އް ު
މުގައިުދިމާވިުދަތިތަ ު
ގު ު
ގެުބަޖެޓުންުކަންކަންުހިން ު
ު1111ު11.1ވަނަުއަހަރު ު
ކޮމިޝަނަށް  1111ވަނަ އަހަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން ކޮމިޝަނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް
ގަތުމަށް ފައިސާ ދީފައިނުވާތީ ކޮމިޝަންގެ މޮނިޓަރިންގ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ވަނީ ގިނަގުނަ ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައެވެ.
މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ނެތުމުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ވަނީ ގިނަ ވަގުތު
ތަކެއް ހޭދަވުމުގެ އިތުރުން ބައެއް މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް އެ ސްޓޭޝަންތަކުން ނުލިބިއެވެ 1111 .ވަނަ
އަހަރުން ފެށިގެން ކޮމިޝަނުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް  1111އަދި 1111ވަނަ
އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާ ނަމަވެސް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް ކޮމިޝަނަށް ވަނީ އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓުނުލިބިއެވެ.
އަދި  1111ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް
މަޖިލީހުން  1111ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓްގައި މިކަމަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދެއްވާފައެއްނުވެއެވެ.
އަދި މި މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށްވެސް ވަނީ އެކި
ފަހަރު މަތިން ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.
މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ ގިނަ މުވައަޒަފުން ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެ ޒަމާނުއްސުރެން
ގެންގުޅެފައިވާ

ދުވަސްވީ ކޮމްޕިއުޓަރ

ސިސްޓަމްތަކެއްކަމުން ކޮމިޝަނަށް އާ ކޮމްޕިއުޓަރ

ސިސްޓަމް ގަތުމަށް

ފައިސާނެތުމުން ،ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ބާރުމިނުގައި ވަނީ ނުގެންދެވިއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް  1111ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ނުލިބުމުން ކޮމިޝަންގެ
ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިންގަން ހުރި ގިނަ އެކްޓިވިޓީސް ވަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުހިންގިއެވެ.

ން ު
ު11.1މުވައްޒަފުންގެުދަތިކަ ު
 1111ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ އާ  1މަޤާމަކަށް މުވައްޒަފުން ވަނީ ހޮވާފައެވެ .އަދި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް
އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ބައެއް މަޤާމު ތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުންވަނީ 1111ވަނަ އަހަރުގެ
މުޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހުއްޓާލަންޖެހިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން  1111ވަނަ އަހަރު
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ކޮމިޝަނގައި

މަސައްކަތްކުރަމުން

ދިޔަ

ހަމައެކަނި

ޤާނޫނީ

ދާއިރާގެ

މުވައްޒަފުކަމުގައިވާ،

"ލީގަލް

އެންޑް

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮފިސަރ" އެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދިނުމުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައިވެއެވެ .އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާބެލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާ ލިބުމަށް ވަނީ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ .ނަމަވެސް  1111ވަނަ އަހަރުއެކި
ފަހަރު މަތިން އިޢުލާނުކޮށްގެންވެސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނީ މަޤާމަށް ވަނީ އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފަކު ނުލިބިއެވެ.

ން ު
ު11.1ޖާގައިގެުދަތިކަ ު
 1111ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަން ހިންގަމުންދިޔައީ ކުރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެ އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަދި
ދެވަނަ ފަންގިފިލާގެއެވެ 1111 .ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން ކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީއާއި
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންމެ ފުރިހަމަ މާހައުލެއް ޤާއިމް ކޮށްދިނުމަށް ،މިހާރު ކޮމިޝަން
ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯ ހޯދުމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަދި ހައުސިންގ
މިނިސްޓްރީ އާއި ވަނީ މުޢާމަލާތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ .ނަމަވެސް މި ފްލޯ އަދި ވާނީ ކޮމިޝަނަށް ނުލިބިއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ކޮމިޝަންގައި އަދިވެސް ބަހައްޓާފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެ ގިނަ ތަކެތި އެފަރާތުން ވަނީ
ހަވާލުނުވެއެވެ .ކޮމިޝަންގެ ފްރަންޓް އޮފީސް އޭރިއާއިން ބޮޑު ބައެއް ނަގާފައިވަނީ މިތަކެތި ބެހެއްޓުމަށެވެ .އެކި
ފަހަރުމަތިން ސިޓންނާއި ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން މިތަކެތި ގެންދަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ
ފަރާތުން އެދުމުންވެސް މިތަކެތި އެފަރާތުން ގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުން ޓްރާންސްޕޯޓް
ހަމަޖައްސާ މިތަކެތި ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް އެންގުމުން އެފަރާތުން މިހާތަނަށް ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބަކީ ،އެތަކެތި ބަހައްޓާނެ
ޖާގަ އެފަރާތުގައި ވެސް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމެވެ .މިތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެކިފަހަރު މަތީން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއިވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.
ކޮމިޝަންގެ ކަރަންޓް ބިލް ދައްކަމުންދަނީ އިމާރާތުގެ ތިރީގައި ހިނގަމުންދާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން
ކަމަށްވާތީ ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ.
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ލު ު
ު.16ކޮމިޝަންުހިންގުމަށްުގެންނަންުޖެހޭުބަދަ ު

ން ު
ނާކުރު ު
ޓަމްުއިތުރަށްުހަރުދަ ު
ު16.1ކޮމިޝަންގައިުފައިލިންގުއަދިުއިންޓަރނަލްުކޮމިއުނިކޭޝަންުސިސް ު
ކޮމިޝަން އުފެދި މަސައްކަތްތައް ކުރަން ފެށުނުތާ  2އަހަރާއި ގާތްކުރާއިރު ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުން
ފައިލްކުރަން ޒަމާނީ ސިސްޓަމެއް ތަޢާރަފުކޮށް އަދި ލިޔެކިޔުން ފައިލްކުރުމުގެ ކަންކަން އެންމެ ފަސޭހަ އަދި އެންމެ
ތަރުތީބުކޮށް ،ރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައި ވާގޮތަށް ފައިލްކޮށް ރައްކާކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން
މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތަކެއް ހިންގަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .އަދި އިދާރީ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި ވީހާވެސް ކަރުދާހުގެ
ޚަރަދު ކުޑަކޮށް މުޢާމަލާތުކުރުމަށް މިހާރުވެސް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން ،ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި
އިންޓަރނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަނެއް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހިންގުމާއި ،ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އީ.ގަވަރމަންޓް
ސިސްޓަމަށް
ބޭނުންކުރުމާއި،

ކޮމިޝަންގެ
އަދި

މުވައްޒަފުން

ކަރުދާސް

އަހުލުވެރިކޮށް،

ސަލާމަތްކުރުމުގެ

ލިޔެކިޔުން

ގޮތުން،

ހިއްޞާކުރުމުގައި

އިންޓަރނަލް

ޑްރާޕްޓްތައް

ސްކޭން

ޑޮކިއުމަންޓްސް

އަބަދުވެސް

އެއްފަރާތް

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަރުދާހުގައި ޕްރިންޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ން ު
ޤާނޫނީުލަފާދޭނެުދާއިމީުމުވައްޒަފެއްުހޯދު ު
ު16.1ކޮމިޝަނަށްު ު
ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ލީގަލް އޮފިސަރ  2182ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު އިސްތިޢުފާ ދިނުމާއި
ގުޅިގެން ލީގަލް އޮފިސަރއެއް ހޯދުމަށް އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .ނަމަވެސް  2182ވަނަ އަހަރު
ނިމިގެން ދިޔައިރު މިމަޤާމަށް މުވައްޒަފަކުވަނީ ނުލިބިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ލީގަލް ޑިރެކްޓަރ އަދި ޑެޕިއުޓީ ލީގަލް
ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ގެ ނަމުގައި އެކި ފެންވަރުގެ ޤާނޫނީ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން ކުރެވުނު އެއްވެސް
އިޢުލާނަކަށް އެއްވެސް އިޖާބައެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަންގެ މިހާރުގެ ވިސްނުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން
ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމަށް ޤާނޫނީ ބޭފުޅެއް ހަފްތާއަކު  8ދުވަހު ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ވަޒީފާ
ދިނުމެވެ .ކޮމިޝަނަކީ މައްސަލަ ބަލާ މުއައްސަސާއަކަށް ވުމުން ޤާނޫނީ ލަފާދޭނެ ފަރާތެއް ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު
ކަމެކެވެ.
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ު
ން ު
 ު16.1ކޮމިޝަންގެުމުވައްޒަފުންުސަލާމްބުނެުއަދިުއާއިލީުޒިންމާުނަގާނެުގޮތުގެުހަރުދަނާުއުސޫލެއްުގާއިމްކުރު ު
ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ސަލާމް ބުނުމާއި އާއިލީ
ޒިންމާގެ ޗުއްޓީނަގާނެ އުސޫލެއްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމް އަދި އާއިލީ ޒިންމާގެ ކަންކަން އިތުރަށް
ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން  2182ވަނަ އަހަރު ވަނީ އިތުރު ޕްރޮސީޖަރތަކެއް ހެދި އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނާއި
ހިއްސާކޮށްފައެވެ .އަދި މި ޕްރޮސީޖަރގައިވާ ގޮތަށް ސަލާމް އަދި އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމުގައި ކޮންމެވެސް
ވަރެއްގެ އުނދަގޫތަކަކާއި ދިމާވާތީ މިކަންކަން އިތުރަށް ބަލާ މުވައްޒަފުންނާއި އެކީ މަޝްވަރާކޮށް ،ކޮމިޝަންގެ
މުވައްޒަފުންގެ

ސަލާމް

މަދުކުރުމަށް

އެފަރާތްތަކާއި

ވަކިން

ވާހަކަދައްކާ،

އާންމުކޮށް

ގިނައިން

ސަލާމް

ބުނާ

މުވައްޒަފުންނަށް ސަލާމް މަދުކުރުމަށް ހަނދާންކޮށްދީ ބާރުއަޅާނެ ނިޒާމެއް ކޮމިޝަންގެ އެޗް.އަރ ޕެނަލުން ޤާއިމްކުރުމަށް
ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ން ު
ޤާއިމްކުރު ު
ު16.1ކޮމިޝަންގައިުދާއިމީުމޮނިޓަރިންގުސިސްޓަމެއްު ު
ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް
ކޮމިޝަނަށް ބެނުންވާ ބަޖެޓް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މި ސިސްޓަމް ވަނީ  2182ވަނަ އަހަރުވެސް ޤާއިމް ނުކުރެވިއެވެ .މި
ސިސްޓަމަކީ ކޮމިޝަންގެ އެންމެ މުހިންމު އެއްމަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ޝަކުވާބެލުމަށް ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވާ
ސިސްޓަމެކެވެ .މިހާތަނަށް ދައުލަތުން ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ބަޖެޓެއްގައި މިސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމަށް
އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފައިސާ ވަނީ ނުލިބިއެވެ .އަދި ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީއަށްވެސް ކޮމިޝަނުންވަނީ މިކަމުގައި
އެދި އެކަމަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެދެވޭ އަލިމަގެއް ނުފެނިއެވެ .އަދި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ޚަރުދަނާ ކުރުމުގެ
ގޮތުން މިސިސްޓަމް ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ކެނޑިނޭޅި ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ން ު
ޤާއިމްކުރު ު
ު16.1ކޮމިޝަންގެުމުވައްޒަފުންުއަހަރީުޗުއްޓީނަގާނެުހަރުދަނާުނިޒާމެއްު ު
 2182ވަނައަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަކީ  21އެވެ .އަދި ކޮމިޝަންގެ
ބައެއް ސެކްޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ  8ނުވަތަ  2މުވައްޒަފުންނެވެ .މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ
އެމްޕްލޮއިމަންޓް ޤާނޫނުން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދިނުމަށް ލާޒިމްކުރާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ،އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ އަދި ނޯޕޭ
ރނާރާނެ ގޮތަކަށް ދިނުން ވަނީ ކޮމިޝަނަށް ދަތިކަމަކަށް
ލީވްގެ އެންމެހައި ކަންކަން އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބު ޫ

92

ވެފައެވެ .އެންމެ މުވައްޒަފެއްވެސް މަސައްކަތަށް ނާންނަ ދުވަހަކީ އެތައްކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލަސްތަކަކާއި ދިމާވާ
ދުވަހަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ .އަދި މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީއަށް އެދޭ
އުސޫލު އަދި އެފަރާތުން ކުރާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް އެހެން މުވައްޒަފަކާއި ލިޔުމުން ހަވާލުކޮށް އަޕްޑޭޓް
ކޮށްދޭންޖެހެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން މުވައްޒަފުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ޗުއްޓީ ނެގުމުގައި ވަކި ތާވަލެއް
އެކުލަވާލައި ،ބައެއް މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް އެއްފަހަރާ ޗުއްޓީ ނުނެގޭނެ ގޮތަށް ހެދުމަށް މަޝްވަރާކޮށް
ނިންމުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ން ު
ު16.6ކޮމިޝަންގެުމަސައްކަތްތައްުއެންމެުފުރިހަމައަށްުކުރިއަށްގެންދިއުމަށްުއިތުރުުމުވައްޒަފުންުހޯދު ު
ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުގައި ވާގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަން ފުލް ކެޕޭސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޖުމްލަ 94
މުވައްޒަފުން އެންމެ މަދުވެގެންވެސް ބޭނުންވެއެވެ .ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާފައިވަނީ 1
މަރުހަލާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް ބަލާ މުވައްޒަފުން ހޯދާ ގޮތަށް
ޕްލޭންކޮށްގެންނެވެ .ނަމަވެސް ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން  2182ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދިޔައީ ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި
ކަންކަން ކުރުމަށް އެންމެ  21މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކޮށްގެންނެވެ .ކޮމިޝަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް މިވަގުތަށް
ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެތެރޭގައި"،ލީގަލް އޮފިސަރ"" ،މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޓިވް އޮފިސަރ"،
"ޕްލޭނިންގް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް އޮފިސަރ"" ،ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޑިނޭޓަރ" އަދި "ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް"
ހިމެނެއެވެ.

މިމަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަވުމުން ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރަކްޗަރގައިވާ

 2ވަނަ މަރުހަލާއަށް ނަގަން

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުވައްޒަފުން ހަމަވީ ކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ.
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ން ު
އިުހިނގާފައިވާުފާހަގަކޮށްލެވޭުކަންކަ ު
ރުުބްރޯޑްކާސްޓިންގުދާއިރާގަ ު
ު1111ު.17ވަނަުއަހަ ު

ން ު
ރު ު
ވާުކާމިޔާބުކު ު
ޢު ު
ދަ ު
ށްކުރެވުނުު ު
ސީުދޫކުރުމާއިުބެހޭގޮތުންުކޮމިޝަންގެުމައްޗަ ު
ބްރޯޑްކާސްޓްުފްރީކުއަން ު
ު ު17.1
 2182ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް ރާއްޖޭގައި ރޭޑިއޯ/ޓީވީ އަށް ފްރީކުއަންސީ ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދެއްވަނީ
ޢާއްމުކޮށްފައެވެ .އަދި 2182ގެ މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ ފްރީކުއަންސީ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް
ފްރީކުއަންސީ ބިޑަށް ހުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
ރކުއަންސީ ބިޑްހުށަހެޅުމަށް ދެ ގަޑިއިރަށް ވެފައިވަނިކޮން އަމިއްލަ ފަރުދަކު ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް ފްރީކުއަންސީ
ނަމަވެސް ފް ީ
ބިޑްގައި ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގައި މާރކްސް ދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ އެކަން އެއީ
އިންސާފުވެރި ގޮތެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ.
އަދި މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޯޓުންވަނީ ފްރީކުއަންސީ ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ބިޑްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކޯޓުގައިވާ
މައްސަލަ ނިމެންދެން ކުރިއަށް ނުގެން ދިއުމަށް ވަގުތީ އަމުރެއްނެރެފައެވެ .ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް އޮފިސަރ ހައިކޯޓުގައި
ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކޮށް މި މައްސަލަވަނީ ހައިކޯޓުން ކޮމިޝަނާއި އެއްކޮޅަށް ނިންމާފައެވެ .އަދި މި ނިންމުމާއި
ރކުއަންސީ ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތްތަކަށް އެކަން ވަނީ
ގުޅިގެން ޕްރީކުއަންސީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ފް ީ
އަންގާފައެވެ.

ޕޮލިސްުސާރވިސްއިންުނިންމުން
ސް ު
ންުމޯލްޑިވް ު
ު.17.1ރާއްޖެުޓީވީއަށްުއެއްބާރުލުންުނުދޭ ު
ރާއްޖެޓީވީއަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ވަނީ
އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އަދި އެންމެހައި މީޑިއާތަކަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އަމަލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އެދިފައެވެ .މީގެއިތުރުން މިމައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ޕޮލިހަށް އެކި
ފަހަރުމަތީން ސިޓީ ފޮނުވާ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރާއި ބައްދަލުކުރުމަށްވާނީ އެދިފައެވެ .ކޮމިޝަންގެ މިއެދުމުގެ މަތިން ޕޮލިސް
ކޮމިޝަނަރާއި އެ ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅުންނާއިއެކު މި މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ،ކޮމިޝަނުން
މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރުއަދާކުރާ ގޮތަށް ޕޮލިހާއި ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި ދެމެދު މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް
މަޝްވަރާކުރުމަށް ޕޮލިހުން ވަނީ އެދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްބަސްވެފައެވެ .މި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ޓީވީގެ
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އިސްފަރާތްތަކާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ އެފަރާތުން މިމަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ
ވާހަކަދެކެވިފައެވެ .ނަމަވެސް ޕޮލިހުން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ ރާއްޖެ ޓީވީން ކޯޓަށް
ހުށަހަޅާފައިވުމާއިއެކު ،ރާއްޖެ ޓީވީން މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ވަނީ
އަންގާފައެވެ.

ސީ ު
ސީުއާއިުއެމް.ބީު .
ދިުއެމް.އެން.ބީު .
ންުއަ ު
ންުބަދަލުވު ު
ގެުވެރިކަ ު
އިުރާއްޖޭ ު
ރީުު7ގަ ު
ު.17.1ފެބްރުއަ ު
ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު  2182ފެބްރުއަރީ  7ގައި އިސްތިޢުފާ ދިނުމާއި އެ ވަގުތު ޤައުމު
އޮތް ހާލަތަށް ބަލާ ކޮމިޝަނުން ދިޔައީ ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަންތަކުގެ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރަމުންނެވެ.މި ދުވަހުގެ
އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ އެމް.އެން.ބީ.ސީ ވަން ޗެނަލް ،ޓީ.ވީ.އެމް
އަށް ބަދަލު ވެގެން ދިޔަކަމާއި އަދި ހަމަ އޭރުގެ އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ގޯތިތެރެއަށް އާންމުންގެ މީހުންނާއި ސަލާމަތީ
ބާރުތަކުގެ ފަރާތްތަކުން ވަދެ އެ ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތައް ހުއްޓުމެއް އައި ތަނެވެ.
ކޮމިޝަނުން އެ ދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި އޭރު އެސްޓޭޝަންގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކާއި
ބައްދަލުކޮށް އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ޗެނަލް ލޯގޯގެ ކަންކަން ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔަގޮތާއި އަދި އެކަން
އެހެންކުރެވޭނީ ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށްފަހުގައި ކަންވެސްވާނީ އެފަރާތަށް އަންގާފައެވެ .އަދި އެދުވަހު އެމް.އެން.ބީ.ސީ
ވަން އަށް ވަދެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއިޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ތޯ ބެލުމަށް އެ
މުއަށްސަސާތަކަށާއި ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށްވާނީ މިކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައެވެ.

ން ު
ށްުލައިސަންސްުދޫކުރު ު
ސްޓަރަ ު
ސަރވިސްުބްރޯޑްކާ ު
ފަބްލިކްު ު
ު ު.17.1
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވަނީ  2182ފެބްރުއަރީ  4ވަނަ ދުވަހު
މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޯޕަރޭޝަން،

އެމް.ބީ.ސީ

އަށެވެ.

ޤާނޫނު

ނަމްބަރު

2181/81

މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރެޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްވަނީ އުފެދިފައެވެ.
އެމް.ބީ.ސީއިން މިހާތަނަށް

ލައިސަންސަށް އެދިފައިނުވަނީ އެފަރާތާއި ޤާނޫނުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އެމް.އެން.ބީ.ސީގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފައްދާ މި ދެ ފަރާތުގެ
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އެސެޓްސް އަދި އޯނަރޝިޕްގެ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިންގަމުން ދިއުމާއި އެމް.ބީ.ސީއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ
ދޫކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ އެ ފަރާތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަނެއް ހިންގާނެ ބަޖެޓް ލިބިފައި ނުވާތީއެވެ.

ން ު
ު.17.1ބްރޯޑްކާސްޓިންގުސްޓޭޝަންތަކަށްުދީފައިވާުގެއްލު ު
 2182ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ރިޕޯޓަރުން އަދި ޕްރެޒެންޓަރުންނަށްވެސް އެކި ފަހަރު
މަތިން ހަމަލާތައް އަމާޒު ވެފައިވެއެވެ .އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަނިޔާވެ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ
ހޯދަންޖެހޭ ހިސާބަށްވެސް ވަނީ ގޮސްފައެވެ .ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރިޕޯޓަރުންނާއި ޕްރެޒެންޓަރުންގެ އިތުރުން
ފީލްޑް ކެމެރާމަނުންނަށްވެސް ވަނީ އެކިވަރުގެ ހަމަލާތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.
 2182ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކަށްވެސް ވަނީ އެކި ވަރުގެ ހަމަލާދީފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އެންމެ
ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ވީޓީވީ އަށް  6ފެބްރުއަރީ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ދީފައިވާ ހަމަލާތަކެވެ .މި ސްޓޭޝަންގެ ބިއްލޫރިތައް
ތަޅާލައި ،އަލިފާން ރޯކޮށް އަދި ސްޓޭޝަންގެ އިމާރާތައް އެކިވަރުގެ ހަމަލާތައްވަނީ ދީފައެވެ .މީހާތަނަށް އައި އިރު
މިކަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ޝަރީއަތް ހިންގާ ހުކުމުކޮށްފައެވެ .އަދި މި ހާދިސާ ހިންގުމާއި ގުޅިގެން
ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ވަނީ ސްޓޭޝަނަށް އެވަގުތު ޒިޔާރަތްކޮށް ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ބަލާ އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން
ކުށްވެރި ކޮށްފައެވެ.
އަދި  2182ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސްޓޭޝަނަށް ބަޔަކު ވަދެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މުހިންމު ކޭބަލްތަކެއް
ވަނީ ބުރިކޮށްލާފައެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން އެ ސްޓޭޝަންގެ އޮންއެއަރ ވަނީ އާ ކޭބަލްތައް ލިބެންދެން ހުއްޓާލަން
ޖެހިފައެވެ .މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކަންހިގާފައިވާ
ގޮތްބަލާ ،މިއީ އަވަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް ޕޮލިހުގެ ފަރާތުން އެދިފައެވެ.
ފާއިތުވި އަހަރު ތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު  2182ވަނަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާން އަހަރެއްގެ
ގޮތުގައެއް ނުބެލެއެވެ.

96

