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 27 .......................................................................................................................... 2014 ފެބްރުވަރީ  25 ން 24
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 27 ......... 2014 މޭ 8 ން 3  – ޢަރަބިއްޔާ ސަޢުދީ ،ޖިއްދާ – 2014 ސަމިޓް މީޑިއާ އޭޝިއާ ވަނަ 11 ޑީ. ބީ. އައި. އޭ  8.2

 އޮގަސްޓް 15 ން 13 – ކެމްބޯޑިއާ ،ޕެން ނޮމް – ކޮންފަރެންސް ޖެނެރަލް  ޑީ.ބީ.އައި.އޭ އަދި ގެދަރިންގ އެނުއަލް ޑީ.ބީ.އައި.އޭ  8.3
2014 ........................................................................................................................................................ 28 
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 28 .. 2014 ސެޕްޓެންބަރު 10 ން 8  – މެލޭޝިއާ ،ލަމްޕޫރު ކުއާލަ – ޗިލްޑްރަން ފޯ މީޑިއާ އޮން ސަމިޓް ވާރލްޑް ޔޫ.ބީ.އޭ  8.5
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 ފެށުން  .1
މީލާދީ އަހަރެއް ނިމި އައު އަހަރެއް ފެށިގެންދާއިރު ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން،  ކޮމިޝަނުގެ  

ނޑުދަނޑި  ވަނަ އަހަރަކީ ކޮމިޝަނަށް  2014ކުރެވުނު މިންވަރަށް ބަލާލުމަކީ މުޙިއްމުކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. މިގޮތުން ޙާޞިލް ލަ

ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކުވެސް ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކުރަން ގަސްދުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް 

ނޑައަޅާފައިވާ  ގައި 2014ކޮމިޝަނަށް   ފިނޭންސް ބަޖެޓު ތަންދިން މިންވަރުން އަދި މިބަޖެޓު ދޫކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކަ

ނޑިތައް އެކަށޭނެ ޓްރެޜަރީއެންޑް  ނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަ އިން އެއްބާރުލުން ދިން މިންވަރުން ކުރެވި ޖުމްލަގޮތެއްގައި އަހަރަށް ކަ

  ކުރެވެނު އަހަރެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.ޙާޞިލް މިންވަރަކަށް 

މިވަނީ ގިނަގުނަ  އަށްމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ފަހުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ

ވަނީ ޕްރައިވެޓް  ޓަރުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނަށްޕަބްލިކް ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސް ،ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. މިގޮތުން

އެންމެ  ޚިދުމަތްގެ އި ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންވަނަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގަ 2014ބެން ފަށާފައެވެ. ލި ޚިދުމަތްބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ 

އަށްވުރެން ގިނަ  25ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ހިމެނޭގޮތަށް  ،ވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން ފުޅާވެގެން ދިޔަ އަހަރު ކަމުގައި 

 ންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައެވެ.އާއްމުވަނީ  ޚިދުމަތްބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލްގެ 

ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި  މީގެ އިތުރުން ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮމިޝަނުން 

ގިނަ ޗެނަލްތައް  ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ބަދަލުކޮށް އެއް ނެޓްވާރކް އަކުން ބޭނުންކުރާ ޓެކްނޮލޮޖީ އެނޮލޮގް އިން 

 މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. ޓެރެސްޓްރިއަލްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކުރަމުންގެންދާ

ކުރި ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކޮށް އެކަމާ ގުޅޭ  ބްރޯޑްކާސްޓްފާހަގަކޮށްލެވޭ އެހެން މުޙިއްމު މަސައްކަތަކީ މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި 

 އެކު  ތަކާ ވަޞީލަތް ނާއި ލިބިފައިވާ މަދު މުއައްޒަފުންވެ. ކޮމިޝަނުގެ މަދު ގެ މަސައްކަތެވާލި ރިޕޯޓްގޮތުން ކޮމިޝަނުން އެކުލަ

ގައި ޤާނޫނާއި ނަށް އިންތިޚާބު ކަވަރު ކުރުމު ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މަޤްޞަދަކީބުރަ މަސައްކަތުގެ  ކޮށްފައިވާމި ރިޕޯޓް ނެރުމަށް 

ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ   އިންތިޙާބާރައްޔިތުން  އާއްމު އެކުމާތެރިކޮށް ހިތު ޙުރުމަތްތަކަށް ގަވާއިދު

 ރައްޔިތުންނާށް ފޯރުވާފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށެވެ.  އާއްމުމަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި ނުރައްކާތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގެއަދާކުރުމަށް  މަސްޢޫލިއްޔަތުމިނިވަންކަމާ އެކު  ،އިތުރުންމީގެ

ތްރެޓް "ކޮށްފައެވެ. އާއްމުމަހު  އެޕްރީލްގެ  2014އެނެލެސިސް ރިޕޯޓް" އެއް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކުލަވާލާ  ފާހަގަކޮށް "ތްރެޓް 

މިނިވަންކަން  އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު  މަޤްޞަދަކީއެނެލެސިސް ރިޕޯޓް"އެއް އެކުލަވާލުމުގެ 

 މާޙައުލުގައި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ދީފައިވާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މަސައްކަތްކުރާ

 .ތަކަކީ ކޮބައިކަން ހޯދުމެވެ އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅު  ކުރުމަށްޙައްލު ގެއްލުންތަކާއި އޭގެ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ މި ކަންކަން 



ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2014 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   7 

 

ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓް އަދި  ގައި ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ފަރާތްތަކުން އެޞިނާޢަތުރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ފަރާތްތަކުން ދޭ އެ  ން ޗާޖްކުރެވޭ ބޮޑު އަގުތަކަކަށް ވުމާއެކުއުޞޫލު  ކޮމާޝަލްނެގޭ އަގުތަކަކީ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތަށް

ކޮށްފައެވެ. ޙިއްޞާ ކަންބޮޑުވުން އެ ފަރާތްތަކުން މި ކޮމިޝަނާ ވަނީ  ޚިދުމަތަށް މީގެ ސަބަބުން ބުރަ ބޮޑުވެގެންދާކަމުގެ 

 އެހެންކަމުން ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި އެކު ވަނީ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. 

 ޚިދުމަތް ފަރާތަކަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ  42ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ  2014އަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، ރާރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއި

ޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮމި  ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ. އަދި، މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

 ޚިދުމަތް ފަރާތަކަށް ވަނީ މި ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ކޭބަލް ޓީވީގެ  02ގުޅިގެން  ކުރި އިޢުލާނާ ގައި 2014

 ފުރުޞަތު އެކު ގިނަ ޗެނަލް ބަލާލުމުގެ ންނަށް އަގުހެޔޮ ޕެކޭޖްތަކަކާރައްޔިތު، ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން އުފެދި ފޯރުކޮށްދޭ

 މީދުކުރަމެވެ. އިސާހިތަކު ލިބިގެންދާނެކަމުގައި އުން 

ނޑަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ފޯބްރޯޑްކާސްޓަރުން  ނުވާ ކޮންޓެންޓުގެ ޒިންމާދާރުކަން މިނޭނޭ އެއްމެ ބޮޑު އެއް މިންގަ

ނޑުން ބޭރުނުވެ ކޮންޓެންޓް  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ  އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ  ވަނަ 2014ނުވޭތޯ ބެލުމެވެ. ފޯ ޕްރެކްޓިސްގައި ކަ

ޝަކުވާ  9އަދި  ޝަކުވާ އަކީ ލައިސަންސިންގ އާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ 27 ،ތެރެއިން. މީގެ ލިބިފައެވެޝަކުވާވަނީ  37 ޅޭގޮތުން ގު

އިތުރުން، ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްލަ ނީ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައެވެ. މީގެވަ  ޝަކުވާ  1ގުޅޭ  ޚިދުމަތާގުޅޭ ޝަކުވާ އަދި  އަކީ ކޮންޓެންޓާ

ޝަކުވާ އަކީ ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި  7 އިރު ޝަކުވާ ބަލާފައިވާ 11ގ ތެރެއިން މޮނިޓަރިން އިސްނެގުމުގައި އިންޓާރނަލް 

 ޝަކުވާ ހިމެނެއެވެ.  1ޝަކުވާ އާއި ލައިސަންސިންގގެ  3ކޮމިޝަނުން ބަލާ ޙާއްޞަ  އަދި، އެވެ.ޝަކުވާ

ތަށް ވަޞީލަތް އިންސާނީ  އިތުރުކުރުމާން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފަންނު ވެރިކަޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ ބްރޯ

ތަރައްޤީކުރުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މި ސިނާޢަތް ކުރިއެރުމުގެ އެއް ތަނބެވެ. މި ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ޒަމަނީ 

މަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ތަކާ، އުފެއްދުންތެރި ހިޔާލުތަކާއި، ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ވިއުގަތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަވަޞީލަތް

އެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މި ދާއިރާގެ ފައިދާ އައު އުދަރެހަކަށް ދީލާލުމާ ޞިނާޢަތުއަހުލުވެރިވުމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓް 

ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ޔަޤީންކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ. މިކަން ޔަޤީން މުޖުތަމަޢުއަށް ލިބިގެންދާނެކަން 

އްޤީއަށްޓަކައި މި ކޮމިޝަނުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކުގެ ފުންނާބު އުސް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ދާއިރާގެ ތަރަ

 ނީ ރާވާ ހިންގާފައެވެ. ވަ އެކު ތަކުގެ އެހީތެރިކަމާޔާ ޖާމާޢަތް ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމިއް

ޖެންޑަރ ސެންސިޓައިޒޭޝަން "ގުޅިގެން ބޭއްވި  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެސޯސިއޭޝަންއާވަނަ އަހަރު ކޮމަންވެލްތް  2014 ،މިގޮތުން

އާއި އެޓާރނީ ޖެނެރަލް  "ޑިސާސްޓަރ ޓްރެއިނިންގ"އާއި މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި  "ވާރކްޝޮޕް ފޯ މީޑީއާ

 ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. "ވާރކްޝޮޕް ގެކުރުމުއުޤޫބާތަށް އަހުލުވެރި ލްނު ޤާނޫ"ބޭއްވި އޮފީހާއި ގުޅިގެން 
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ނޑުމެންގެ މި ކުޑަ އެކު އަމިއްލަ އިސްނެގުމާ، ވާފަދަ ހަރަކާތެއްޙައްޤުވުން ފަޚުރުވެރިމެދު މުޖުތަމަޢު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ އަޅުގަ

ދިޔަ ލާއިންސާނީ ގެން ނަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންއުޚްތުން ނާއިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވަނީ ހިންގާފައެވެ. މިއީ ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމް އަހު

ދުވާނީ ހަމަލާތަކުން އަނިޔާވެ ގެދޮރުގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާތަކުން އިންތިޒާމުކުރި ޓެލެތޯންގައި ޢު

 ވާފަދަ ދަރަޖައަކަށެވެ. ފަޚުރުވެރި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ އަދާކޮށްފައިވަނީ މުޖުތަމަޢު 

ގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ދައްކުވާދީފައިވާ އެމީހުންގެ އިޙްސާންތެރިކަމާއި ކާރިޘާސް، މާލެ އަށް ދިމާވި ފެނުގެ މީގެ އިތުރުންވެ

ނޑުމެން ބަލައިގަނެ މަކީ އިންސާނިއްޔަތުކަ  ވާ ކަމެކެވެ.ފަޚުރުވެރި ވެސް އެކަން އަޅުގަ

ސްކަމާއި ހަމަޖެހުމާއެކު މީޑީއާގެ މަސަލަޞުލްޙަވެށްޓަށް އައިސްފައިވާ  ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ 2014

އެކު މަޢުލޫމާތު ސްފައެވެ. އަދި،  އައު ޤާނޫނާނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ޖުމްލަގޮތެއްގައި ވަނީ ފުޅާވެގެންގޮ އިމިނިވަންކަމަށާ

ން ރާއްޖޭގައި މިނިވަ ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަން މާޒީވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކާ އަޅާބަލާއިރު މިވަނީ ފުޅާވެފައެވެ. އެހެންކަމުން 

 އްޓެށް އޮތްކަމުގައި ދެކެމެވެ.އްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވެއެކު މަސައަށް ޒިންމާދާރުކަމާމީޑިއާ

ރަކީ ތަޞައްވަ އިރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ އަހަރާއި ކުރިމަތިލާވަނަ  2015އަހަރު ނިމި، ވަނަ  2014

އަދި ފަންނުވެރިކަން ހޯދާދިނުމެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި  ނުންވާ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމާދާއިރާއަށް ބޭ ޙައިޞިއްޔަތުން ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ 

 ޒިންމާދާރު ޤާބިލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންތަކެއް އުފެދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިއުމެވެ. އަދި މި ކަންކަން 

ނޑުމެން އެ  ރަކާތް ލައްވާށިއެވެ! ބަ  ލާވަތަޢާ ހޫނާޙާސުބުهللا ންމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

  

 2015ފެބްރުވަރީ  26 

 މުޙައްމަދު ޝަހީބު 
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 ތަޢާރަފު   .2
ވަނަ މާއްދާގެ  3)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/16މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު ނަމްބަރ:  

މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި  ކެވެ. މި ކޮމިޝަން އުފެއްދުމުގެއެމުޢައްސަސާ ގައި އުފެދިފައިވާ މިނިވަން  2011 އެޕްރީލް 04ދަށުން، 

ނޑައެޅުމާ ތަކާއި އުޞޫލުތައްގަވާއިދު ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި މުގެރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރު  ތަންފީޒްކުރުމާއި  ،ކަ

ޑިމޮކްރަސީ އާލާކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ 

މިކަންކަމުގެ އަލީގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާ  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ

އް ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުވައިދިނުމަށާއި އޭގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރެވޭނޭ މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، އެފަދަ ނިޒާމްތަ

 .އެކުލަވާލާ ޤާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ 

 2011 އެޕްރީލް 04ންބަރންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މި ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރން ޢައްޔަން ކުރެއްވީ ހަތް މެ

 .ގައެވެ 

ކަމުންނާއި ރައީސްކަމުން މެމްބަރުގައި ވަނީ ކޮމިޝަންގެ  2012ޖޫން  29ކޮމިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ބަދުރުއްނަސީރު 

 އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިންތިޚާބުކުރުމުން، ، މުޙަްއމަދު އަސްލަމް  ،ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ހއ. ދިއްދޫ/ އާލިޔާއަދި، 

ގައެވެ.  2013 މާރިޗު 13ކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރެއްވީ މެމްބަރުޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރައްވާ އެބޭފުޅާ މި މަ

ފަރާތުގެ  14ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި މެމްބަރުމް މިމަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ، ހުސްވެފައިވާ މުޙައްމަދު އަސްލަ

 .ތެރެއިންނެވެ 
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 މަސައްކަތް ކުރި  ޓަކައި އްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަސަ  2014 .3

ދަތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ހޮވުމުގެ ކްރައިޓީރިއާ  ޙައްޖު ސަރުކާރުން ދޭ  ސަޢުދީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް   3.1 

 ކުރުން ތައްޔާރު  ކަރުދާހެއް 
ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ރޭޑިއޯ/ޓެލެވިޜަންގެ ޒަރީޢާއިން ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ   

ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ހޮވުން މިނިސްޓްރީ  ގެ ސަރުކާރުން ޢަރަބިއްޔާ ސަޢުދީބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް 

ވަނަ އަހަރު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާ  2013އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އިން 

 ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ. 

ގެ އުޞޫލެއް އެކު ހަރުދަނާ ކަމާހަމަމިގޮތުން، މި ޙައްޖު ދަތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް ހަމަ

މުގެ ގޮތުން ކްރައިޓީރިއާ ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައިވެއެވެ. ގެންދިއުމަތިން ކުރިއަށް 

މި ކަރުދާސް ވަނީ ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު އިންޓަރނަލް ޓީމަކުން ތައްޔާރުކޮށް، ބްރޯޑްކާސްޓް ، މިގޮތުން

ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު  4މިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ކޮމިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮ

ކަރުދަހާމެދު އަދި އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ކޮމިޓީގައި މި ، ބައްދަލުވުންތަކަށް އެޖެންޑާކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް

 ކަރުދާސް ފާސްކުރާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.މިހާރު ވަނީ ކޮމިޝަންގެ މޭޒުން މި  ، ފައިނުވާތީށް މަޝްވަރާކޮ

 

ގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  "ލް ޕްރޮސެސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިމްޕްރޫވިންގ ދަ އިލެކްޓޯރަ "  3.2 
 ކަރުދާހެއް ހުށަހެޅުން 

ލް އިލެކްޓޯރަދަ ބޭއްވި "އިމްޕްރޫވިންގ ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  ސްއިލެކްޝަން  

ދަ މޯލްޑިވްސް" ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކަރުދާހެއް ހުށަހެޅިއެވެ. މި ކަރުދާހުގައި  އޮފްޕްރޮސެސް 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ދިމާވި 

 ކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ ލަފާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ޙައްލުގޮންޖެހުންތަކާއި އެކަންކަން 

ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ މަޤުޞަދަކީ، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ސް އިލެކްޝަން

އެ ، މުންތަކާމެދުތަކާއި މަސައްކަތްތަކާއި ނިންއުޞޫލުއަދި  ގަވާއިދުތަކުގެ ޤާނޫނާއި އިންތިޚާބު ތެރޭގައި ބޭއްވި 

އިންތިޚާބުތަކުގެ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުމުގައި ޝާމިލްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި، ރާއްޖޭގެ 

އަސާސީ ލާޒިމް ކުރާ ފަދައިން، ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު  ޤާނޫނު ނިޒާމުގައި،  ދީމިޤްރާތީ

އަދާކުރެވޭނެގޮތް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، އެއް މޭޒުދޮށުގައި ބައްދަލުވެ އިންތިޚާބުގެ  ފުރިހަމައަށްވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު 



ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2014 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   11 

 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތަކާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނައި، އެ ކަންކަން  އްމަސައްކަތްތަ

ތަކަށް އުޞޫލު  ތަކާއިގަވާއިދު އިދެނެގަނެ ޤާނޫނުތަކާ ނައްތާލުމަށްޓަކައި ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން

ފައިވަނީ ބާއްވާ ސިމްޕޯޒިއަމްށް، ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމެވެ. މި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކޮ

ނޑޮސް އައިލަންޑް ރިސޯޓްގައެވެ. 20ން  18 ގަސްޓުއޮ ވަނަ އަހަރުގެ  2014  އަށް ބަ

 

 ކުރުން ރައިޓީރިއާ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެވޯޑްދޭނެ ކް   3.3 

ގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ޞިނާޢަތު ދައުރުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމާއި މި މުޙިއްމުބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދާކުރާ   

ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާތީ، މި އެވޯޑް ގޮތުން އެފަރާތްތަކަށް އެވޯޑެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ދުވަހުގައި ދިނުމަށް 

ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ )ބީ.އޭ.ސީ( އާ ގުޅިގެން  ކަރުދާހެއް، ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކްރައިޓީރިއާ

 ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. 

އަދި ރޭޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް އެވޯޑް  4ކަރުދާހުގައި ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް  ކްރައިޓީރިއާމިގޮތުން، މި 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ. އަދި ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓީވީ/ރޭޑިއޯ  4 އެވޯޑް ދިނުމަށް ކަ

ށް ފަރާތަށެވެ. މި ކަރުދާސްވަނީ މިހާރު ކޮމިޝަންގެ މޭޒަށް ފާސްކުރުމަ  އެއްބްރޯޑްކާސްޓްއަށް ޖުމްލަކޮށް ބެލުމަށްފަހު 

 ހުށަހަޅާފައެވެ. 
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ނޑައަޅާ ފާސްކުރުން  އުޞޫލެއް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގުމުގެ   3.4   ކަ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ޔާންކުރާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ އަދިގައި ބަ 3ގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިދު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ   

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  13ތަކުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް، އެ  2ގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިދު

 އުޞޫލެއް ޅާ އަދެއްކުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑަ ފައިސާ ގެން ޖޫރިމަނާމަތިއިޝާރާތްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ގައި

އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓް  ބްރޯޑްކާސްޓް  ،ގޮތުންފާސްކޮށްފައެވެ. މިތެރޭގައިވަނީ މަހުގެ  އޮކްޓޫބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2014

ގެން ދެއްކޭނީ ޖޫރިމަނާ ވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖެހި ގެ ފައިސާވާ ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުން ލަސްވުމުން

 އާއި 2ގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިދު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި ރިޗުއަންނަ އަހަރުގެ މާ

ގެ ވާ ނަމްބަރުތަކުގައިވާ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ގައި ފާއިސާ 3 ގެ ޖަދުވަލުގަވާއިދު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 ތެރޭގައިކަން  މަސް ދުވަސް  )އެކެއް( 1ދެއްކުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ޖޫރިމަނާ ވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ފައިސާ 

ނޑައަޅާފައެވެ.  ވަނީ  ންއުޞޫލުމި   ކަ

 

 1 އެޕެންޑިކްސް
 

 ކުރުން ޢައްޔަނުގެ މަޤާމަށް މުއައްޒަފަކު އޮފިސަރއިންފޮމޭޝަންމިޝަނުގެ ކޮ   3.5 

މާއްދާގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ވަނަ 36ގެ  2014/1  ގެ ޤާނޫނު ޙައްޤު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  

 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޑިނޭޓަރ އީމާން އަންވަރު އޮފިސަރކަމަށް، ކޮމިޝަންގެ އިންފޮމޭޝަންކޮމިޝަންގެ 

ގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙައްޤުގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ  2014ޖުލައި  15ކޮމިޝަނުން ހަމަޖެއްސެވީ 

އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު  ބެހޭގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ޅުންތަކާ ހޯދަން ހުށަހަޅާ ހުށަހެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް

  ވެ.ސް ކޯޑިނޭޓަރ އީމާން އަންވަރެ ރިލޭޝަން ށްދެމުން ގެންދަވާނީ ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކްފޯރުކޮ 
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 ކޮމިޝަނުގެ ޕްރޮމޯޝަން ގްރިޑަށް ބަދަލު ގެނައުން   3.6 

ނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވޭ އުޞޫލާއި، މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން އެނގޭނެހެން މުއައްޒަފުންކޮމިޝަންގެ   

"ޕްރޮމޯޝަން ގްރިޑް" އެއް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައެވެ. މި ގްރިޑްގައި 

ހަރުގެ ރުމުން އެ ހިނގާ އަނާންނަ އެ 02، ނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އުޞޫލުގެ ތެރެއިންމުއައްޒަފުން

ސަލާމް ބުނެ ނަމަވެސް ފޯމް "އެފް.އެން.އެސް" ) 03މިހާރު ވަނީ އަހަރަކު  އުޞޫލުވާ ޑިސްކޮލިފައި  ށްޕްރޮމޯޝަނަ

"ނާންނަ" ޙާޒިރީއަށް އެރުމުން  2އެއްގޮތަށް ހުށަނޭޅުމުން އަރާ "ފޯމް ނޮޓް ސަބްމިޓަޑް"( ނުވަތަ  ޞޫލާއު

 އެވެ. ބަދަލުގެނެސްފަ ވަނީ  ށް ޑިސްކޮލިފައިވާ ގޮތަ

 

 2 އެޕެންޑިކްސް

 

 ކޮމިޝަނަށް މުއައްޒަފުން ހޮވުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް އިސްލާޙު ގެނައުން   3.7 

މަތިލެވޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރި ކޯޑިނޭޓަރ ލެވެލްގެ މަޤާމަށް، ތުންހޮވުމުގެ ގޮ  މުއައްޒަފުން ޤާބިލް ކޮމިޝަނަށް   

ފީލްޑަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން" އާއި "މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ހިމެނޭ  "ދާއިރާއާއި ގުޅޭ 

މި ދެ ޝަރުތުގެ ބަދަލުގައި "މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން  ޖުރިބާ ލިބިފައިވުން"ދުވަހުގެ ތަ އަހަރު  4މަދުވެގެން 

އަދި  އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން" މިގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެސްފައެވެ. 7ޑިގްރީއެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ 

ލްޑަކުން ޑިޕްލޮމާ ފީ ގުޅޭ މެނޭ "މިދާއިރާއާއިޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިށް ކުރިމަތިލެވޭ އޮފިސަރ ލެވެލްގެ މަޤާމަ

ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން"  އަހަރު 3ކޮށްފައިވުން" އަދި "މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި މަދުވެގެން ޙާޞިލް 

މި ދެ ޕޮއިންޓްގެ ބަދަލުގައި "އިދާރީ، މީޑިއާ، ކޮމިއުނިކޭޝަން ނުވަތަ ކޮމްޕްލެއިންޓްސްއާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން 

އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން" މިގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެސްފައި  05ލް ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ މި ދާއިރާގައި ޑިޕްލޮމާ ޙާޞި 

 އެވެ. 

ނޑައެޅިފައި އޮތުން އިންޓަވިއުހޮވުމުގައި ކުރެވޭ  މުއައްޒަފުންވަޒީފާއަށް  ގެ ކޯޑިނޭޓަރުން ގައި ވަކި ސްޓޭންޑަޑެއް ކަ

ނަލުން ފާހަގަކޮށް ކޯޑިނޭޓަރ މަޤާމަށް ހޮވުމަށް ކުރެވޭ އިންޓަވިއު ގައިޑް މުޙިއްމުކަމެއް ގޮތުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެ

 ޝީޓްތައް ވަނީ އިސްލާޙްކޮށްފައެވެ. މާކްއަދި އިންޓަވިއުގެ 

ގެ މާކުސްހޯދާ ދެ ފަރާތުގެ  މާކުސްތަކަށް މީހުން ހޮވާއިރު، އެންމެ މަތިން މަޤާމުން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމުކޯޑިނޭޓަރ 

އެއް ކުރުން މުހިންމުކަމަށް ޕެނަލްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އިންޓަވިއުރެ ދަށްނަމަ، އަދި  ދެ ވަނަ އަށް ވު 5ފަރަގު %

 ފާސްވެއްޖެނަމަ، އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
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ގައި ޙަލާމަރުގެ އިންޓަވިއު، އަށް ހޮވިއްޖެނަމައިންޓަވިއުކަށް ކުރިމަތިލައި މަޤާމަކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފެއް ހުސްވެފައިވާ 

ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ބޭރުން  ފުރުޞަތެއްއިންސާފުވެރި، ހަމަހަމަ 

 ޕެނަލްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  އިންޓަވިއުއް އަދާކުރައްވާ ފަރާތެއް މަޤާމެޒިންމާދާރު 

 

 ގެނައުން  ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް އިސްލާޙް   3.8 

ށް ބައެއް އިސްލާޙްތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭކަން ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަނުން ގަވާއިދަ ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ   

ފާހަގަކޮށް، އެ އިޞްލާޙްތައް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގައި މަޝްވަރާކޮށް، ކޮމިޝަނަރުންގެ މޭޒުން ފާސްވެގެން، 

 އެވެ. ސްފައިޞްލާޙް ގެނެ ވަނީ  ށްގަވާއިދަތެރޭގައި ހިންގާ  ވަނަ އަހަރު  2014

 

ނޑުގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން   3.9   ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން   

 ގެ  'ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯޑިނޭޓަރ'ހިއުމަން ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓަރގެ މަޤާމް 

ނީ ބަދަލު ވަ ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި  07ބޭއްވުނު ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ  ގައި 2014 މޭ 12ގޮތުގައި 

 އެވެ.ފަސްގެނެ

  

 އް ހޯދުން ނީ ލަފާދޭނެ ލީގަލް އެސޯސިއޭޓެކޮމިޝަނަށް ޤާނޫ   3.10 

ހޯދުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އިޢުލާނު ކުރުމުންވެސް  ފަރާތެއްކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާދޭނޭ   

ޓް އުޞޫލުން ޤާނޫނީ ނީ ކޮންޓްރެކްނުވާތީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގައި ވަ  ކުރިމަތިލާފައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޤާމަށް 

 ން ޤާނޫނީ ލަފާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އުޞޫލުކޮންޓްރެކްޓް  ،މިގޮތުންއެވެ. ފަރާތެއް ހޯދަން ނިންމާފަ ލަފާދެއްވާނެ 

އަށް ހުށަހެޅި  427/OPR/1/2014/18 (IUL) ނަންބަރު އިޢުލާންގައި ކޮމިޝަނުން ކުރި  2014 ޗުރިމާ 11

 އެވެ.ހޮވާފަނީ އް ވަރުމަށްފަހު ލީގަލް އެސޯސިއޭޓެރާތްތައް ކޮމިޝަންގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން އިންޓަވިއުކު ފަ

އަދި މި  2014 މޭ 14ކީ ތާރީޚަ އަހަރު އެވެ. ކޮންޓްރެކްޓް ފަށާ  (އްކެއެ) 01 މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަކީ 

 އެވެ. 2015 މޭ 13ކީ ތާރީޚަކޮންޓްރެކްޓް ނިމޭ 
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 ގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑްދިނުން މުއައްޒަފުން ގެ ކޮމިޝަނު  3.11 

އެކި އެވޯޑްތައް ދީފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެކިގެ މަސައްކަތުގެ މުއައްޒަފުން ގެކޮމިޝަނު   

އަށް ޙާޟިރީ އެވެ.ވެފައިނަށް އެވޯޑް ދީމުއައްޒަފުންވަނަ އަހަރު އެންމެ ރަނގަޅު ޙާޟިރީއެއް ދެމެހެއްޓި  2013

ންމެ ވަތަ މިސް ބްރޯޑްކޮމް" ގެ ނަމުގައި ސެޓްފިކެޓް ކޮ"މިސްޓަރ ނު  ފާހަގަކޮށް މުއައްޒަފުން އެންމެ ރަނގަޅު 

ފެށިގެން މި  2014 އޮކްޓޫބަރުއެވެ. މިގޮތުން، ން ރިސޯސް ޕެނަލުން ނިންމާފަނީ ހިއުމަމަހެއްގައިވެސް ދިނުމަށް ވަ

 ފައިވެއެވެ.  އެވޯޑް ދީ 

 

 ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ބަދަހި  ގެ މެދުގައި ގުޅުން މުއައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަނު  3.12 

 ހަމަހަމަ ފަންޑް   

 އިގެން އިސްނަގަ މުއައްޒަފުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން މުއައްޒަފުންކޮމިޝަނުގެ 

މެދުގައި ގެ މުއައްޒަފުން ކީމި ފަންޑް ޕްރޮގްރާމަ  އެވެ.ފައިޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ފަށަ ހަމަ ހަމަ ފަންޑް""

ގައި ވުޖޫދަށް މަޤުޞަދު  އަށަގެންނެވުމުގެއެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަތިވެރި ސިފަ  އާލާކޮށް، އެއްބައިވަންތަކަން

އެކު އިޚްތިޔާރުގައި ފުރިހަމަ ތާއީދާފަންޑެކެވެ. މި ފަންޑަކީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި އަމިއްލަ  ސްފައިވާގެނެ

ގެ އަތުން މަހަކު މުއައްޒަފެއްޓް ނާރާނެ ވަށާޖެހޭ ފަންޑެކެވެ. މި ފަންޑުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ބައިވެރިވެވޭ އިންޓްރެސް

ނޑައަޅާ ރ އެވެ. ފަންޑުން ކޮންމެ މަހަކު ލިބޭ ޖުމްލަ ފައިސާ ކޮންމެވެސް އެއް 1000/-އަދަދަކީ  ފައިވާނެގުމަށް ކަ

ނޑައެޅުމަޓަކައިމުވައްޒަފަކަށް ލިބޭގޮތަށް އޮތުމުން މި ފައިސާ ލިބޭ މުވައްޒަ ންގެ މެދުގައި ހުރިހާ ބައިވެރި ، ފު ކަ

 އެވެ. ފަ ހޮވާ ވަނީ މުއައްޒަފުން ނަގައިކުރި ދުވަހުގައި ގުރުއަތުޙުފަންޑު އިފްތިތާ

 ށް ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކަ ތަ ޞިއްޙަ ދުޅަހެޔޮ 

އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް، ކޮންމެ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގެ  ތުވެދިޔަތިބުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ވޭ ތެއްގައިޞިއްޙަދުޅަހެޔޮ 

ރޮގްރާމްގެ އެވެ. މި ޕްއިވެފަކުރިއަށްގެންގޮސް  މުގެ ޕްރޮގްރާމެއްމިނެޓުގެ ކަސްރަތު ކުރު 30ގައި ބްރޭކް ގަޑީ

 އެވެ.ދެކަށް މަގުފަހިވެގެން މާޙައުލަ އެކުވެރި ، ވެމެދުގައި ގުޅުން ބަދަހި  ގެމުއައްޒަފުންސަބަބުން، 

 ވަރބޭބީ ޝަ 

ގައި ލުގެ އުފަމުއައްޒަފުންބަލިވެ އިންނަ  އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އިމީގެއިތުރުން، އެއްބައިވަންތަކަމާ

 ވަނަ އަހަރު  2014ބާއްވާފައިއެވެ. މިގޮތުން،  ވަނީ ނަމުގައި ޕާޓީގެ ގޮތުން "ބޭބީ ޝަވަރ" މުގެބައިވެރިވު

 އެވެ.ފައްވާ ވަނީ ބާވަރ ޝަ ނަށް ބޭބީމުއައްޒަފުންއަންހެން  ދެ



ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2014 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   16 

 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މުޙިއްމު  .4
 މަސައްކަތް 

 

 "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަސް" ފާހަގަކުރުން   4.1 
ގައި  2014 އޮކްޓޫބަރު 4ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް   

 ވުމަށް ނުފޯ ޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްތަޙްނިޔާ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިދުވަހުގެ 

ނީ ރިކޯޑްކޮށް ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށްވައް ޚިޠާބެދުވަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ދެއްވާ 

ރާއްޖޭގެ ދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ދިވެހިކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިގައި ޚިޠާބުއެއަރކޮށްފައެވެ. މި 

ކަމަށާއި އާ އުދަރެހަކަށް ވާސިލްވާން، އާ އި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްވެފައިމަސަލަސްކަމާ ޞުލްޙަ ސިޔާސީ ވެށި މި ފެންނަނީ 

އިސްކޮށް  ޤައުމު ވުރެހުރިހާ ކަމަކަށް  ،މުން. އެހެންކައުންމީދުތަކަކަށް ރައްޔިތުން މި ވަނީ ނޭވާލާން ފަށައިފަކަމަށެވެ

 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފަކަމަށެވެ. އުން ވިޔުމަށް އެންމެން މި ވަނީ އަލޫދިފައިވާ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން އަލު 

މަސައްކަތެއް  ޤައުމީ އެކު ކުރެވޭނެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަތުގުޅާލައިފިނަމަ، އެއީ ކާމިޔާބުކަމާވެސް ހުރިހާ ކަމުގައި  މި

ގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން އަލުން ވިޔުމަށް ހުރިހާ ޤައުމުކަމުގައި ދެކޭކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން، ލޫދިފައިވާ 

 އެކު އިލްތިމާސް ދަންނަވާކަމަށެވެ. ކަމާއިޚްލާސްތެރި ކުރުމަށް ގުޅިގެން، އެކުގައި މަސައްކަތް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

ކޮށް އެދުވަހު އެއަރ ޙިއްޞާ ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ އްޖޭގެ ހުރިހާ ގެ ޑީ.ވީ.ޑީ ރިކޯޑިންގ ވަނީ ރާޚިޠާބުމި 

 ން ވަނީ ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ. ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި އެއަރކޮށްދިން ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނު

 

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން   4.2 

ހިތްވަރު ދީ އެ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހައި  ތަށް މަސައްކަ  ކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  

ރިކަމާއެކު ނަށް އިޚުލާސްތެ މުއައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ސްޓޭޝަންތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި މުއައްޒަފުންކޮމިޝަނަރުންނާއި 

ދުވަހުގައި  ގ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ވަނަ އަހަރުވެސް  2014ވަނީ  ބާދީކްއާއި މުބާރިތަޙްނިޔާ

 އަރިސްކޮށްފައެވެ.

 

 ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫނު ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް   4.3 

ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫނު ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ޕްލޭނިންގ އެންޑް   

 ކޮށްފައިވަނީ ޙިއްޞާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ  ންމާނި  ކޮށްމަސައްކަތް ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަނުންނެވެ. މިގޮތުން، މި 
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ތައް އިސްލާޙުނުގެ ތަރުޖަމާއެއް ކަމަށްވާތީ، ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޤާނޫގައެވެ. މިއީ،  2014 ޖަނަވަރީ 15

 ކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ. އާއްމުގެނައުމަށްފަހު 

 

ގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުންކުރި މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓު އިންތިޚާބުތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އަދި   4.4 
 ކުރުން  އާއްމު އެކުލަވާލައި 

ތިޚާބު ދުވަސްވަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިން"ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  2013  

 "ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް "އި ޓް" އާކުރި ޚާއްސަ މަސައްކަތުގެ ރިޕޯ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކޮށް

  ގައެވެ. 2014 އެޕްރީލް 30އެކުލަވާލާ އާއްމުކޮށްފައި ވަނީ 

 6އޮގަސްޓުން  7ވަނަ އަހަރުގެ  2013ރިޕޯޓަކީ ގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތުގެ އިންތިޚާބު

 08:00ގައިވާ ކޮންމެ ރެއެއްގެ " ކަމުޕްރައިމްޓައިމްޓީވީ ސްޓޭޝަނެއްގެ " 10ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުން ސެޕްޓެންބަރު

 .ނުވާ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ ފޯ އަށް  11:00އިން 

ކަމަށްވާ ޓީވީއެމް އަދި ކޮމާރޝަލް ސްޓޭޝަންތައް ކަމުގައިވާ  ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ،މިގޮތުން

ޖަޒީރާ ޓީވީ އަދި  ،1 ޗެނަލް  ،13 ޗެނަލް ރާއްޖެޓީވީ، ދިޓީވީ، ވީޓީވީ، ދިއެފްއެމް ޕްލަސް، ސަންޓީވީ ޕްލަސް، 

 .ޔެލް ޓީވީގެ ޕްރައިމްޓައިމް ވަނީ މޮނިޓަރކޮށްފައެވެ 

ނުވާ ޚަބަރާއި ފޯގައި ޕްރައިމްޓައިމްޕްރައިމްޓައިމް މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ނަށް ވަގުތު ދީފައިވާ ސަރުކާރާއި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަ ،ޕްރޮގްރާމް އަދި ފިލާރސްގައި

ނީ ލް އަދި ނެގެޓިވް ޓޯނެއްގައިތޯ ވައަދި އެ ފަރާތްތަކުގެ ކަވަރޭޖް ގެނެސްދީފައިވަނީ ޕޮޒިޓިވް، ނިއުޓުރަ މިންވަރާ

 މޮނިޓަރކޮށްފައެވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ގުޅޭގޮތުން  ،އިތުރުންމީގެ

އް އަވަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށްފަހު ޝަކުވާ ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ ޝަކުވާތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ 

 ނިންމިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ވަނީ ހިމާނާފައެވެ.

ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ 

ޫންސެވިރްނ ަމަސްއަކްތުކާރ ާމަޙުއުލަގިއ ޫންސެވިރަކަމާށިއ ، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ިޑާއެގ ިމިނަވްނަކަމްށ ުހަރްސ ެއޭޅޮގަތްށ ިލިބަފިއާވ ެގްއުލްނަތްއ ެދެނަގެނ ޭއެގ ަސަބުބ ަބާޔްނޮކްށ  ީމ

ނީ ވަޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޝަނުން. ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިިމަކަމްށ ޮކިމަޝުނެގ ަލފާ ިހަމާނަފިއެވެއވެ 

 ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައެވެ. ނޫސްވެރިންނާ އަދި  ޓޭޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންނާސް
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ކުރުމަށް އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުންވަނީ މި ރިޕޯޓުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިން އާއްމުމި ދެ ރިޕޯޓް 

 ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ.

 

 4 އެޕެންޑިކްސްއަދި  3 އެޕެންޑިކްސް

 

 އައި. ބީ.ޑީގެ ފުލް މެމްބަރަކަށް ކޮމިޝަންވުމުގެ މަސައްކަތް .އޭ   4.5 
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ކުރިއަރުވާ ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް   

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕެސިފިކް -ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އޭޝިއާ 

މިކަމަށް  ،ކަމުން ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެހެން  2014މީ )އޭ.އައި.ބީ.ޑީ( ގެ ފުލް މެމްބަރަކަށްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިން

ވާ ރަސްމީ ބޭނުން  މަޖްލިސްގެ އިދާރާއިން ގެރައްޔިތުން އަށް ތެރެއިން އޭ.އައި.ބީ.ޑީ ބޭނުންވާ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ

 ނުވާފައެވެ.ފޯ މަހު ސިޓީ  ސެޕްޓެންބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2014ސިޓީއަށް އެދި އެ އިދާރާއަށްވަނީ 

 

 2015 -2012ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ އިންޓަރގްރޭޓަޑް ގަވަރނަންސް ޕްރޮގްރާމް   4.6 
 3.3ރިޒަލްޓް އޭރިއާ އައި.ޖީ.ޕީ( ގެ ރޭޓަޑް ގަވަރނަންސް ޕްރޮގްރާމް )ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ އިންޓަރގް   

"އެންހާންސް ކެޕޭސިޓީ އޮފް މީޑިއާ ޓު ކޮންޓްރިބިއުޓް ޓު ޑިމޮކްރެޓިކް ޑިސްކޯސް" ގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގައި 

ވަޑައިގަންނަވައެވެ. ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގައި މީޑިއާ ތަރައްޤީކޮށް ޒިންމާދާރު ވެ ކު ބައިވެރިމެމްބަރަ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 

މެދު މަޝްވަރާކޮށް މީޑިއާއިން އަދާކުރެވޭނެ ރޯލާ ކަމަށްބައިވަންތަމުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި އެއްކުރުވުމަށާއި 

ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައެވެ. އަދި އައި.ޖީ.ޕީ ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި 

 އި ލަފާދެއެވެ.ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަން މި ކޮމިޓީގަ

 

 ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ބުކްލެޓް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް   4.7 
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ(ގެ އެހީގައި ޗާޕްކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް   

އަހަރު ކުރެވިފައެވެ. މި ބުކްލެޓް  ވަނަ 2014އޮފް ޕްރެކްޓިސް ބުކްލެޓް އެކި ފަރާތްތަކަށް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ 

ނުވާފައެވެ. ފޯ ތަކަކަށް މުޢައްސަސާއަދި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ  ރީތަކަށާއި، އިދާރާތަކަށާ ނިސްޓް ވަނީ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މި

ރަށު ކައުންސިލްތަކަށްވެސް  އްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށާއިމީގެއިތުރުން، މި ބުކްލެޓް ވަނީ ހުރިހާ އަތޮޅެ

 އެވެ.ފޮނުވާފަ
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އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަނަ  2014ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް  4.8 
 ކުރުން ޙިއްޞާ އާއޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  ށް ފާހަގަކޮ 

4.9  

ކުރާ ކޮމިޓީތަކުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުޢާހަދާތައް މޮނިޓަރބެހޭ  ތަކާޙައްޤުގެ އިންސާނީ  އ.ދ  

ވަނަ  2014ނުން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން މި ކޮމިޝަހުށެހެޅުން ތަން

 ގައި  2014 އޮކްޓޫބަރު  19އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ތައްޔާރުކޮށް 

އިތުރަށް ގައި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައެވެ. މި ރިޕޯޓުޙިއްޞާ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާ ކޮމިޝަންހިއުމަން ރައިޓްސް 

 ކޮށްފައެވެ.ޙިއްޞާހުރި މަސައްކަތްތަކާއި މި މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައްވެސް ވާނީ ކުރަން

 

 5 އެޕެންޑިކްސް
 

 ކުރުން ޙިއްޞާ މެތޮޑޮލޮޖީ އެމެރިކަން ސެންޓަރާ ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓްގެ   4.9 
މައްޗަށް  ގޮތުގެ ލިސިސް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާފައިވާ ނެރުނު ތްރެޓް އެނަ ގައި 2014 އެޕްރީލް 30މި ކޮމިޝަނުން   

 ބައްދަލުވުމަށްފަހު އެ ފަރާތާ  އެކު ބޭއްވި ން އެ ފަރާތާރިކަން ސެންޓަރުގެ އެދުމުގެ މަތި ވަނީ އެމެކަރުދާހެއް އެކުލަވާލާ 

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ  އެއްކޮށްފައިވާ ގޮތާމަޢުލޫމާތު ކޮށްފައެވެ. މި ކަރުދާހުގައި މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް ޙިއްޞާ

 ވަނީ އިވާ ސާރވޭ ފޯމުތަށް އެ ފަރާތާގެ އިތުރުން މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންކޮށްފަތަފްޞީލު ތަކުގެ މަރުޙަލާ

 އެވެ. ކޮށްފަޙިއްޞާ

 

 އެކި ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތައް  4.10 
)ހަތަރު( ފަރާތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި  04ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވަނަ އަހަރު  2014  

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހަރުދަނާ އަދި ޒިންމާދާރު ، ޕްރޮޕޯސަލްތަކަކީ

ތަރައްޤީކޮށް  މާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާޕްރޮގްރާމްތައް ހޯދައިދިނު ގޮތެއްގައި ޚަބަރު ފެތުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން

އެހެން ޤައުމުތަކުގައި މި  ،ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި އެހެނިހެން ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމުގެ އިތުރުން

ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ސްޓަޑީ ޓުއަރ ފަދަ ދަތުރުތައް ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

 ރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ އިތުރު ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ؛ ތައްޔާ

 ޕްރޮޕޯސަލް ތަފްޞީލް 
ޕްރޮޕޯސަލް 
 ހުށަހަޅާ ފަރާތް 

ޔޫ.އެސް   ބްރޯޑްކާސްޓް ރިލޭޓެޑް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޯ ދަ މޯލްޑިވްސް
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  ީބްރޯޑްކާސްިޓންގ ކޮންސަލްޓަންސީ އޮން ފޯިމއުލޭޓިންގ ކޮމިުއނިޓ
 ރެިގއުލޭޝަން 

  ވޯކްޝޮޕް އޮން ގުޑް ަގަވރނަްނސް އެްނޑް ހިއުމަން ރައިްޓސް ރިޕޯޓިންގ 
  ްވޯކްޝޮޕް ޮއން ޕްރޮޓެކްޓިންގ ދަ ަރއިޓްސް އޮފް ިޑްސއޭބްލްޑް ޕީޕަލް ެވނ

 ރިޕޯޓިންގ

 އެމްބަސީ، 

ކޮލޮމްބޯ، 

 ސްރީލަންކާ 

 ބިލްޑިންގ ފޯ ދަ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް ރިލޭޓެޑް ކެޕޭސިޓީ 
  ްސްޓަޑީ ޓުއަރ ޓު އަންަޑރްސޓޭންޑިންގ ދަ ެއސްޕެކްޓްސް ޮއފ

ބްރޯޑްާކސްޓިންގ އިން ސަޢުދީަޢރަިބްއޔާ އެންޑް ެއންހޭްނސިްނގ ދަ ކެޕޭިސޓީ 
 ޓު ޑިވެލޮޕް ދަ އިންަޑސްޓްރީ ިއން މޯްލޑިވްސް 

 ޢަރަބިއްޔާ  ސަޢުދީ

 ބިލްޑިންގ ފޯ ދަ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް ރިލޭޓެޑް ކެޕޭސިޓީ 
  ްސްޓަޑީ ޓުއަރ ޓު އަންަޑރްސޓޭންޑިންގ ދަ ެއސްޕެކްޓްސް ޮއފ

 ބްރޯޑްާކސްޓިންގ އިން ޤަަތރު 
  ްޓްރެއިނިްނގ ފޯ ްބރޯޑްކާސްޓް ޭއރިއާ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ިއން މޯލްިޑވްސ  

 ޤަތަރު ސަރުކާރު 

 ބްރޯޑްކާސްޓް ރިލޭޓެޑް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޯ ދަ މޯލްޑިވްސް 
  ްސްޓަޑީ ޓުއަރ ޓު އަންަޑރްސޓޭންޑިންގ ދަ ެއސްޕެކްޓްސް ޮއފ

 ބްރޯޑްާކސްޓިންގ އިން ޖަޕާން 
  ްޓްރެއިނިްނގ ފޯ ްބރޯޑްކާސްޓް ޭއރިއާ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ިއން މޯލްިޑވްސ 
  ްއެިސސްޓަންޓް އިން އެުކއަިރންގ ޮމނިޓަރިންގ އެންޑް އިކުއިްޕމަންޓ 

 ޖަޕާން ސަރުކާރު 

 
 

 ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލްއަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕޭ ޗެނަލްގެ ހުއްދަ ދިނުން ރާއްޖޭގެ   4.11
ވާ "އައިސް ޓީވީ" ފީ އައިލެންޑް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލްކަމުގައި  

 ވަނަ  2014އްގެ ގޮތުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ޚިދުމަތެދެވޭ  ނަގައިގެން

 2014ހޯދުމަށް ނަގާ ފީވެސް  ޚިދުމަތްވުމާގުޅިގެން މި ޗެނަލްގެ  ހުއެވެ. މި ޗެނަލް ޕޭ ޗެނަލަކަށްމަ އަހަރުގެ ޖޫން

 އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. ވަނަ

 

އެކު ކުރުމަށްޓަކައި ލޮބީ ގްރޫޕާ ޙައްލު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އުނދަގޫތައް   4.12 
 މަޝްވަރާ ކުރުން 

 2014ޖުލައި  6ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގިނަ ގުނަ ގޮންޖެހުތަކާއި އުނދަގޫތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި   

އެކު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އި މި ކޮމިޝަނާގްރޫޕާގައި ލޮބީ  2014ޖުލައި  24އަދި 

ވެސް ވަނީ މި ޙައްލު ންނާ ޙިއްސާކުރެވުނެވެ. މި ދަތިތަކަށް ގެނެވޭނެ މެމްބަރުހުރި ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ ކޮމިޝަންގެ 

 ކޮށްފައެވެ.ޙިއްޞާ ގްރޫޕާއި 
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 ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ   4.13 
ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ   

 ނުވާފައެވެ. ދުވަހާފޯތަޙުނިޔާ ގައި  2014 މޭ  3ނޫސްވެރިންނަށާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 

 މެސެޖެއްވެސް އާއްމުކޮށްފައެވެ.  ޙާއްޞަ ވަނީ ވެބްސައިޓްގައިތުން ކޮމިޝަނުގެ ގުޅޭ ގޮ 

 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ" ވާރކްޝޮޕް ބޭއްވުމަށްޓަކައި  ފޯ "ޔޫޒިންގ ނިއު މޮޑެލްސް އެންޑް ސޯޝަލް މީޑިއާ  4.14 
 ކުރި މަސައްކަތްތައް 

     
   

 ނިއު  ޔޫޒިންގ" ގުޅިގެން، އާ( ޑީ.ބީ.އައި.އޭ) ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފޯ އިންސްޓިޓިއުޓް ޕެސިފިކް  އޭޝިއާ

 ގިނަ  ވަނީ ކޮމިޝަނުން ބޭއްވުމަށް ވާރކްޝޮޕެއް ނަމުގައި ގެ" ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފޯ މީޑިއާ ސޯޝަލް އެންޑް މޮޑެލްސް

 އެކަށީގެންވާ  އަދިވެސް  މިކަމަށް ވަނީ ފަރާތުން ގެ .ޑީ.ބީ.އައި.އޭ ނަމަވެސް،. ކޮށްފައެވެ އަހަރު ވޭތުވެދިޔަ  މުޢާމަލާތްތަކެއް

ނޑު ބޭއްވުމުގެ ވާރކްޝޮޕް މި . ނުލިބިއެވެ ޖަވާބެއް  އިތުރު  ޒަމާނީ މީޑިއާއާއި ސޯޝަލް  މަޤްޞަދަކީ، މައިގަ

 ބޭނުންކުރަން  ޒިންމާދާރުކަމާއެކު  ވަޞީލަތްތައް މި އަދި ފެތުރުމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ޚަބަރާއި އެހީގައި ވަޞީލަތްތަކުގެ

 .ވެއަހުލުވެރިކުރުމެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

 

 "ހިއުމަންރައިޓްސް އެންޑް ގުޑް ގަވަރނަންސް ވާކްޝޮޕް" ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރި މަސައްކަތް   4.15 

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަން )އޭ.ބީ.ޔޫ( އާ ގުޅިގެން، "ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ގުޑް   

ކޮށް، ކޮމިޝަނުން ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް އެފަރާތާއެކުގަވަރނަންސް" ގެ ނަމުގައި ވާރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމަށް 

ވަނީ އެފަރާތާ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޙިއްސާކޮށްފައެވެ. މި ވާރކްޝޮޕް ގުޅޭ ޕްރޮޕޯޒަލެއް ތައްޔާރުކޮށް  ވާރކްޝޮޕާ

ނޑު މަޤްޞަދަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، ހެޔޮ ވެރިކަމަކަށް ބާރުވެރިކުރު  ވާ އިންތިޒާމްކުރުމުގެ މައިގަ

 ކުރުން އިތުރުކުރުމެވެ.ޙްތިރާމްއްދާ އަދި މިފަދަ ކަންކަމަށް އިދާރު ބްރޮޑްކާސްޓަރުންތަކެއް އުފަޒިންމާ
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 ރީބްޯރޑްކާސްޓްކުރުުމގެ ދާއިރާ ުކރިއެުރވުމަށް ޮކށްފަިއވާ މުިޙއްމު މަސަްއކަތް  .5
 

 ހުޅުވާލުން ފުރުޞަތު ކުރުުމގެ ލަިއސަންސަށް އެދުމުގެ ކާސްޓްމުޅި ރާއްޖެއަށާއި މާެލައށް ރީބްރޯޑް  5.1 

މާލެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  އިވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށ24ާބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ   

އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައެވެ. މި  ވަނަ 2014ހުޅުވާލާފައިވަނީ  ފުރުޞަތު ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ 

ފަރާތަކުން މާލެއަށް  2ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވެއެވެ. މި މުއްދަތުގައި  90ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތަށް 

ފަރާތަކުން މުޅިރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  3ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފާވާއިރު 

 ފަރާތަކަށް މުޅިރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް 2 ،އެދިފައިވެއެވެ. މީގެތެރެއިންލައިސަންސަށް 

 ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.  1އަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފާވާއިރު މާލެ

 

ލިސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާެމދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަަކއި މޯލްޑިވްސް ޕޮ ޚިލާފަށްއިދާ ގަވާ  5.2 
 ްއ ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ސަރވިްސއާެއކު އޮޕަރޭޝަނެ

ވާއިދުގެ ދަށަށް ރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަ   

ވަނަ  2012ގައި ކޮމިޝަނުން މަޤްޞަދުންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަކަށް ހެދުމުގެ ގެނެސް ލައިސަ

ރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ބް ކަމުގައިވާ ރު ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ ކަރުދާސްއަހަ

އަހަރު  ވަނަ 2014ފައިނަލައިޒްކުރުމަށްޓަކައި  ކޭބަލް ޓީވީ ލައިސަންސް""ޝަން ސްއާ ގުޅިގެން ހިންގާ އޮޕަރޭ ސާރވި

 ،ފައެވެ. މިގޮތުންއްވާވަނީ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާ އިސްފަރާތްތަކާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ ނާއިކޮމިޝަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން  46)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/16ޤާނޫނު ނަންބަރ 

މި   'އުޞޫލު 'ލައިސަންސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުން ހިފެހެއްޓޭ އާލާތްތަކާމެދު  ޢަމަލުކުރާނެ 

 ކުރެވިފައެވެ. ޙިއްޞާ އާވަނީޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްރުމަށް މޯލްދަށް ކޮމެންޓްކުގަވާއިއިދުގެ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލާ ގަވާ

  

ރިސޯޓްތަުކަގއި ރީބްރޯްޑކާސްޓްކުރުމަށް ލަިއސަންސްެނގުމަށް ބާރުއަުޅވާ ފުރަތަމަ ަފހަރަށް ރިސޯޓެއްަގއި  5.3 
 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގެ ލައިަސންސް ދޫކުރުން

ނެރުނު ސަރކިއުލަރއާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ  ގެންއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ރިސޯޓްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ވަނަ  2013  

ކޮށްފައެވެ. ތް މުޢާމަލާކޮމިޝަނާ  ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު ޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭރީބްރޯޑްކާސް ވަނީރިސޯޓްތަކުން

ތާޖް އެކްޒޯޓިކާ ރިސޯޓްސް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސްއަށް  އަހަރު ވަނަ 2014 ،މިގޮތުން
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ވެއެވެ. އަދި ލައިސަންސް ދޫކޮށްފަ ށްވަނީމޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑައެކްސްޕަވަރ  ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށްޓަކައި

 ފައެވެ.ހަޅާ އަހަރުވަނީ ހުށަ ވަނަ 2014 މުގެ ލައިސަންސަށް އެދިރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރު ންވެސްއެހެން ރިސޯޓްތަކު

 

  ރަން ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅުމަށް އަގު ފާސްކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނަގާ  ޚިދުމަތްރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގެ  5.4 
 ބާރުއެުޅުވންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރީްބރޯޑްކާސްޓަރުން ލައިސަންސް 

އަހަރުގެ  ވަނަ  2014ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  އަގު  ށް ނަގާޚިދުމަތަދޭ  ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން  

ޑީކޯޑަރގެ އަގު ނުވަތަ ، ކަނެކްޝަން ފީ އެއް ނެރިފައެވެ.ވަނީ މި ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ސަރކިއުލަރމަހުގައި ޗުމާރި

އެ  ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ނަގާނަމަ ޚިދުމަތްޕެކޭޖްގެ ފީ އަދި އިތުރު އެހެން ފީއެއް ، ރީ ކަނެކްޝަން ފީ، މަހު ފީ، ފީ

ނުވާދިނުމަށް އެދިފައިވާ ސަރކިއުލަރގެ ދަށުން ބައެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންވަނީ މި ފީތަކުގެ ފޯ ތަފްޞީލްފީގެ 

 ފާސްކޮށްފައެވެ. ނުވާ އަގުފޯ ތަފްޞީލް

 

 6 އެޕެންޑިކްސް

 

"ަރއިޑްކުރުމަށް" ަނާގ އައްޫޑ ސިޓީ ސަރަަޙއްދުތަކުަގއި ދިވެހި ޗެނަލްތައް  މީޑިއާނެޓުން  ކ. އަތޮާޅއި  5.5 
  ފީ ފާސްކުރުން

ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ނެޓްވޯކްގައި ދިވެހި ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލްތައް  އައްޑޫ ސިޓީގެމީޑއާނެޓުން ކ. އަތޮޅާއި   

ނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުތުތަކަކާރައިޑްކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަތުން ނަގާ  އެކު ރައިޑިންގ ފީ ގެ ގޮތުގައި ފީ ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތަކަކީ، ކޮންމެ ހަތަރު  އެވެ. މި ރ 4/-ށްފައިވަނީ ގޭބިސީއަކުން ފާސްކޮ އަގު ފާސްކުރުމާއެކު ކަ

މަހުން އެއްމަހު މީޑިއާނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިމެނޭ ކަނެކްޝަންތަކުގެ އަދަދު ސަރަޙައްދު 

ފަރާތްތަކަށް  އާއްމުމީޑިއާނެޓްގެ ކަނެކްޝަންތަކުގެ އަދަދަކީ  ނގޭނޭހެން ކޮމިޝަނަށް އެންގުމާއިވަކިން އެ

ތައް ވަކިން އެނގޭނޭހެން ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައިވުމާ އަދި ލައިސަންސް ދީފައިވާ ސަރަޙައްދު

. މި އަގު ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އޮތުމެވެ ފުރުޞަތުކޮންމެ ސަރަޙައްދަކަށް ވަކިން ރައިޑްކުރުމުގެ 

 މަހުގައެވެ.  ންބަރުއަހަރުގެ ސެޕްޓެ ވަނަ 2014ފާސްކޮށްފައިވަނީ 
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 ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ކުރި މަސައްކަތް  .6

  

 

 

 

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މައްސަކަތްތަކުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި 

ކުރެވުނެވެ.  ށް  15 ން 3 ޑިސެންބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2012ގޮތުގައި ދިރާސާ މަސައްކަތްތަކެއް 

 މިދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއްކަމުގައިވާ ޑރ. މަރީ ގްރީންއެވެ.ހުންނެވީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ  މިމަސައްކަތްކުރުމުގައި އިސްކޮށް

މިގޮތުން، މި ދިރާސާ ރިޕޯޓަށާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިއުނިޓީ 

މަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުމަށް ގެންދިއުއެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް، ކުރިއަށް  ގަވާއިދުބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

އެމްބަސީއަށް ވަނީ މިއަހަރު ތެރޭގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި މި  އެމެރިކާސްރީލަންކާ، ކޮލޮމްބޯގައި ހުންނަ 

ވަނަ އަހަރު  2014ންދެން، މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގަޔާއި ކޮންސަލްޓަންސީގެ އެހީތެރިކަން ލިބެ

ނޑައަޅާފައިވާ އިންޓަރނަލް ޓީމަކުން ވަނީ ބަންނޮވެ މަށްޓަކައި އެކުލަވާލު ގަވާއިދުރު މަހު ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން ކަ

 ދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. ންސީ ހޯބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓަ
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 ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ފޯރަމް، މަޢުލޫމާތު ދިނުން، ވާރކްޝޮޕްތައް  .7

 2014 މާރިޗު  1 –"ސުޕަރ ސަރވިސް ސެމިނަރ" ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  7.1 

 2014 މާރިޗު 01ގެ ނަމުގައި  "ސުޕަރ ސަރވިސް ސެމިނަރ"ކޮށްގެން ޙާއްޞަ ނަށް މުއައްޒަފުން ކޮމިޝަންގެ   

ޕްރޮގްރާމްގައި  ތަމްރީމްދިޔަ މި  ކުރިއަށްގަޑިއިރު  ތިން  ބާއްވާފައެވެ.ވަނީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ގައި 

ވެ. ކުރެވިފައި އެޙިއްޞާ ވަނީމެ ރަނގަޅު ގޮތްތައްތް ކުރާނެ އެންމުޢާމަލާ ގައި މާޙައުލުއަދި ވަޒީފާގެ  ރުންނާ ކަސްޓަމަ

 އަލްފާޞިލް މައްސޫދު މޫސާ ދީދީ އެވެ.  ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއިނަރަކީ މި 

 

ޖޫން  5ން  3 -ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ" ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  ފޯ "ޖެންޑަރ ސެންސިޓައިޒޭޝަން   7.2 
2014 

ކޮމަންވެލްތު  ،ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން  

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން )ސީ.ބީ.އޭ( އާއި އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިޔަން )އޭ.ބީ.ޔޫ( ގެ 

ގެ ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ"  ފޯއަށް ވަނީ "ޖެންޑަރ ސެންސިޓައިޒޭޝަން  2014ޖޫން  5ން  3އެހީތެރިކަމާއެކު 

 ރީން ޕްރޮގަރާމެއް ބާއްވާފައެވެ.ތަމްނަމުގައި 

މޫކައި ހޮޓެލްގެ ކޮންފެރެންސް  ްށ  1600ން ހަވީރު  0900ކުރިއަށް ދިޔައީ ހެނދުނު  ރީން ޕްރޮގަރާމްތަމްމި 

ނޑު ހޯލްގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ޓްރެއިނަރެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވީ ސީ.ބީ.އޭގެ ރައީސާ މޮނީޒާ ހާޝްމީއެވެ.  މައިގަ

ރިޕޯޓްކުރުމަށް މީޑިއާގައި  އާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ދެވުނީ ޖެންޑަރ މަޢުލޫމާތު ގައިޕްރޮގަރާމް މި  ގޮތެއްގައި 

މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އަދި  ޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް އާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.ނޭގެންގުޅޭ އިންޓަ

ރާއަށް އަލިއަޅުވާލާ މީދު ރާއްޖޭގެ ޖެންޑަރ ދާއިޙަލާ ޑރ. ޙާ ޖެންޑަރ އެންޑް ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ 

 ދެއްވިއެވެ. ހުށަހަޅައި ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް 

 

 -"ރޯލް އޮފް މީޑިއާއިން އިމަޖެންސީސް ޑިސާސްޓަރ އެންޑް ވައެލެންސް ޕްރިވެންޝަން ވޯކްޝޮޕް"   7.3 
 2014އޮގަސްޓް 28ން  27

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް   

ސްޓަރސް ޒާޖަންސީސް، ޑިރ"ރޯލް އޮފް މީޑިއާ އިން އިމާ ގައި ވަނީ  2014އޮގަސްޓް  28 އަދި  27އަމާޒުކޮށްގެން 

 ރޮގްރާމެއް ބާއްވާފައެވެ.އެންޑް ވަޔަލަންސް ޕްރިވެންޝަން" ގެ ނަމުގައި ތަމްރީން ޕް
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ޓްރެއިނަރުންގެ ގޮތުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑް ކްރޮސް )އައި.ސީ.އާރު.ސީ(،  ޕްރޮގްރާމްގެ މި 

)އައި.އެފް.އާރު.ސީ( އަދި  އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ރެޑް ކްރޮސް އެންޑް ރެޑް ކްރެސެންޓް ސޮސައިޓީސް

ންޓް ސެންޓަރ )އެން.ޑީ.އެމް.ސީ( ގެ ފަރާތުން ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަ

މި  ޝީ ބިލްޑިންގ ގެ އަސަރީ މާލަމްގައެވެ. 1330ން މެދުރު  0900ކުރިއަށް ދިޔައީ ހެނދުނު  ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

މަވެރި ޙާދިޞާތައް އަދި ހަލަބޮލި ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ޤައުމަށް ދިމާވާ ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކާއި ހިތާ ޕްރޮގްރާމް

ޙާލަތުތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ކަވަރު ކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް 

މިއީ ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން  .އެފަރާތްތަކުގެ މުއައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމެވެ 

 މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް ބޭއްވި ދެވަނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެވެ.

 

 2014 ޑިސެންބަރު  27 –ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް   7.4 

އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން، ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ   

ތެރެއިން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ 

 ޓްރެއިނަރެއްގެ ޓިން ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ބްރޯޑްކާސް

ގޮތުގައި ހުންނެވީ ލީގަލް ސެކްޓަރ ރިސޯސް ސެންޓަރުގެ ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓް އަލްއުސްތާޛް ހުސެޢިން 

ން ހަވީރު  0900ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު  2014 ޑިސެންބަރު 27ޝަމީމްއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ބާއްވާފައިވަނީ 

 ށް ޝީ ބިލްޑިންގގެ އަސަރީ މާލަމްގައެވެ. 1700
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 ބައިވެރިވި ސެމިނަރ، ވާރކްޝޮޕް އަދި ޓްރެއިނިންގތައް   .8

 –އޭ.އައި.ބީ.ޑީ ސެކަންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ބްރޯޑްކާސްޓް ޓްރެއިނިންގ   8.1 
 2014 ފެބްރުވަރީ  25 ން  24 –ކުއާލަ ލަމްޕޫރު، މެލޭޝިއާ  

 

 ބްރޯޑްކާސްޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އޭ. އައި. ބީ. ޑީ( އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ފޯއޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް   

ގައި މެލޭޝިއާގެ ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި ބޭއްވި ސެކަންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް  2014 ފެބްރުވަރީ 25 އަދި 24

ކޮންފަރެންސް އޮން ބްރޯޑްކާސްޓް ޓްރެއިނިންގގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ކޮމިޝަން 

ންފަރެންސްގައި މި ކޮ ތަމްސީލްކޮށްދެއްވީ، ޑިރެކްޓަރ، ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޢާއިޝަތު ޝާހީނެވެ. 

ތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޒަމާނައި އެއްފެންވަރަށް ޤައުމުބައިވެރިވެލެއްވި 

މެދު ރީން ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތްތަކާތަކަކީ ކޮބާކަމާއި އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ތަމްވަޞީލަތް ތަމްރީން ކުރާނޭ 

 ގެ ފަރާތުންނެވެ. މަޖައްސާފައިވަނީ އޭ.އައި.ބީ.ޑީގެ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ހަމަޝްވަރާކުރިއެވެ. މި ދަތުރު 

 –ޢަރަބިއްޔާ  ސަޢުދީ ޖިއްދާ،  – 2014އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް ވަނަ  11އޭ. އައި. ބީ. ޑީ   8.2 
 2014 މޭ  8 ން  3 

 

ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑެވެލޮޕްމަންޓް )އޭ.އައި.ބީ.ޑީ( އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސަޢުދީ  އޭޝިއާ  

އަދި ޕްރީ ސަމިޓް ވާރކްޝަޕްގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ  2014މީޑިއާ ސަމިޓް  އޭޝިއާގެ ޖިއްދާގައި ބޭއްވި ޢަރަބިއްޔާ

އޮތް ޕްރީ ސަމިޓް ވާރކްޝޮޕް "މީޑިއާ އެތިކްސް އިން ދަ އޭޖް އޮފް  ށް  5ން  3މަހުގެ  މޭ ބައިވެރިވެފައެވެ.

 ވެ.އިބްރާހިމް އަޝްރަފެ  މެމްބަރު ވަޑައިގެންނެވީ ކޮމިޝަންގެ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ލް މީޑިއާ" ގައިޝަސޯ

އްމަދު ރައީސް މުޙަވަނަ އަހަރުގެ އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓުގައި ކޮމިޝަނުގެ  2014އޮތް ށް  8ން  6 މަހުގެ މޭއަދި 

މުޙައްމަދު އަސްލަމް އަދި އިބްރާހިމް އަޝްރަފް  މެމްބަރުޖާޢު، ކޮމިޝަން ޝުهللا ބްދުޢަޝަހީބު، ނައިބު ރައީސް 

މަޖައްސާފައިވަނީ ކޮމިޝަނަރ އިބްރާހީމް އަޝްރަފްގެ މި ދަތުރުގެ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ހަ .ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ 

 ފަރާތުންނެވެ. އެހެން ބޭފުޅުން މި ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތީ އަމިއްލަ ޚަރަދުފުޅުގައެވެ.ގެ އޭ.އައި.ބީ.ޑީ
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ނޮމް ޕެން، ކެމްބޯޑިއާ  –އެނުއަލް ގެދަރިންގ އަދި އޭ.އައި.ބީ.ޑީ ޖެނެރަލް ކޮންފަރެންސް  އޭ.އައި.ބީ.ޑީ   8.3 
 2014 އޮގަސްޓް  15 ން  13 –

 ބްރޯޑްކާސްޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އޭ.އައި.ބީ.ޑީ( އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ފޯ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް   

 13ވަނަ އެނުއަލް ގެދަރިންގ އަދި  40ގައި ކެމްބޯޑިއާގެ ނޮމް ޕެންގައި ބޭއްވި  2014އޮގަސްޓް  15 ން 13

ރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ކޮމިޝަން ވަނަ އޭ.އައި.ބީ.ޑީ ޖެނެރަލް ކޮންފަރެންސްގައި ކޮމިޝަންގެ ފަ

ތަމްސީލްކޮށްދެއްވީ، އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކޮމިޝަނަރުންކަމުގައިވާ މަރިޔަމް 

 ޝައުޤީއާއި މޫމިނާ އާދަމްއެވެ. 

 

 20ން  18 –އިމްޕްރޫވިންގ ދަ އިލެކްޓޯރިއަލް ޕްރޮސެސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ސިމްޕޯޒިއަމް   8.4 
  2014 އޮގަސްޓް 

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި "އިމްޕްރޫވިންގ އިލެކްޓޯރަލް ޕްރޮސެސް   

ކޮމިޝަނުގެ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑައިރެކްޓަރ، ޢާއިޝަތު އިން ދަ މޯލްޑިވްސް" ސިމްޕޯޒިއަމްގައި 

 ޝާހީން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އަދި މި ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވަނީ ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. މި ކަރުދާހުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

އުމަށް އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދާއިރާއަށާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދި

 2014ކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ ލަފާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި ސިމްޕޯޒިއަމް ބާއްވައިފައިވަނީ  ޙައްލުއެކަންކަން 

ނޑޮސް އައިލަންޑް ރިސޯޓްގައެވެ. 20ން  18 އޮގަސްޓުވަނަ އަހަރުގެ   ށް ބަ

 

 –ކުއާލަ ލަމްޕޫރު، މެލޭޝިއާ  –ޗިލްޑްރަން  ފޯ އޭ.ބީ.ޔޫ ވާރލްޑް ސަމިޓް އޮން މީޑިއާ   8.5 
 2014 ންބަރު ސެޕްޓެ  10 ން  8 

ށް  10ން  8 ބަރުންއިންތިޒާމްކޮށްގެން ސެޕްޓެ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަން )އޭ.ބީ.ޔޫ( އިން  އޭޝިއާ  

ވަނަ ވޯލްޑް ސަމިޓް އޮން މީޑިއާ ފޯ ޗިލްޑްރެންގައި މޯލްޑިވްސް  7ލަމްޕޫރުގައި ބޭއްވި  ކުއާލަމެލޭޝިއާގެ 

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މުޙައްމަދު ޝަހީބާއި ނައިބު ރައީސް   ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މި ސަމިޓުގައި ބައިވެވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

 ވެ.އަދި މޫމިނާ އާދަމެ ޤީމް ޝައުން ކަމުގައިވާ މަރިޔަމެމްބަރުކޮމިޝަނުގެ  ޝުޖާޢު އާއިهللا ޢަބްދު
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 2014 އޮކްޓޫބަރު  19 –ޕްރޮގްރާމް"  ނަސް އެވެއަ " ހިއުމަން ރައިޓްސް   8.6 

 އެވެއަނަސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ގައި ބޭއްވި " 2014 އޮކްޓޫބަރު 19ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން   

ޕްރޮގްރާމް" ގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ ކޮމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

 ނާޞިޙްއެވެ.

 

 2014 އޮކްޓޫބަރު  25 – މަކާއޮ –"ވިމެން ވިތް ދަ ވޭވް"  އޭ.ބީ.ޔޫ ފޯރަމް އޮފް   8.7 

ގައި ބޭއްވި "ވިމަން ވިތް ދަ ވޭވް" ން )އޭ.ބީ.ޔޫ(ގެ ފަރާތުން މަކާއޮއޭޝިއާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަ  

 ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.  ފޯރަމްގައި 

އޭ.ބީ.ޔޫ އިން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސާފައިވާ މި ދަތުރުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މި ފޯރަމްގައި 

ވެ. މި ފޯރަމްގައި އަސްމާ ޙަސަން އަސްމާ ޙަސަނެ  ،ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ގައި ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްވެސް ނަމުގެ ވަނީ "ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިން މޯލްޑިވްސް: އަ ޖެންޑާރ ޕާރސްޕެކްޓިވް" 

  ޅުއްވާދެއްވާފައެވެ.ހަހުށަ

 

ކޮމިޝަނުން  އިންފޮމޭޝަން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ގޮތުން   8.8 
 2014 ނޮވެންބަރު  4 –ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުން 

އެމެރިކަން  ބެހޭގޮތުން  މުގެ ހައްޤާ ބިގަތުކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލި އިންފޮމޭޝަންގައި  2014 ނޮވެންބަރު  4  

 އެމްބަސީއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މަޢޫލޫމާތު ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އަދި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި  އޮފިސަރާ އިންފޮމޭޝަންބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަންގެ  ،މިގޮތުން

ނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަން މެމްބަރުލަވާލާފައިވާ މުރާޖާޢާ ކޮމިޓީގެ ގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުހައްޤު ލިބިގަތުމުގެ 

 ވެފައެވެ. ބައިވެރި
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 2014 ނޮވެންބަރު  10 –މާހީ، ސީޝެލްސް  –އެޑިޓަރސް ފޯރަމް   8.9 

ބޭއްވި   ގައި 2014 ނޮވެންބަރު 10ސީޝެލްސް މީޑިއާ ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ސީޝެލްސްގެ މާހީގައި   

ސީޝެލްސް މީޑިއާ ކޮމިޝަނުގެ ދަޢުވަތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ  އެޑިޓަރސް ފޯރަމްގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

 މެމްބަރުމުޙައްމަދު ޝަހީބާއި ކޮމިޝަނުގެ   ފަރާތުން މި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

 މުޙައްމަދު އަސްލަމެވެ.

 

 2014ނޮވެންބަރު  19 –ގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ޑަބްލިއު އެޗް އޯ   8.10 

ގެ ފަރާތުން  ޑަބްލިއު އެޗް އޯ ކަމާއި ބެހޭގޮތުން ޙިއްމުމުންނަށް ފޯރުކޮށްދުނުމުގެ އާއްމުޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މަޢުލޫމާތު   

ގައި ވަނި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި  2014 އޮކްޓޫބަރު 19އާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މީޑި

އީމާން އަންވަރެވެ. މި ތަމްރީން  ޝަންސް ކޯޑިނޭޓަރޕަބްލިކް ރިލޭ  ކޮމިޝަންގެކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ 

ންޑް އެޑްވޮކަސީ ޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަން އެ ޑަބްލިއު އެޗް އޯޕްރޮގްރާމްގެ ފެސިލިޓޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެނީ 

 އޮފިސަރ ވިސްމިތާ ގުޕްތާ ސްމިތު އެވެ.
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 ސާރވޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް   9.1 

ނޑުދަނޑިތައް ހާ ސާރވޭ "ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް    ޞިލްކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޓްރެޓީޖިކް " އަކީ ކޮމިޝަންގެ ލަ

ގެ ދަށުގައިވާ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިނާޢަތް މިހާރު އޮތް ޙާލަތު  01އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ޕޮލިސީ 

 އެކެވެ.ސާރވޭ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ 

މޭ މަހުގަ  ފެށިގެން މަހުން ޖަނަވަރީ  ވަނަ އަހަރުގެ 2013އެއް ސާރވޭކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް 

ފަރުދުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ  އާއްމުކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ  ސާރވޭމި ނިޔަލަށް މާލޭގައި ކުރިއެވެ. 

ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާތަކަށް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުން،  ސާރވޭ

 )ސަތޭކަ( ފޯމްގެ މައްޗަށެވެ.  100ންގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އާއްމުގެ ނަތީޖާ ބިނާވެފައިވާނީ ސާރވޭ 

ރިޕޯޓްގެ މަޤްޞަދަކީ  ސާރވޭ މި  ގެ ނަތީޖާއަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަނުންވަނީ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާފައެވެ.ސާރވޭ މި 

ގޮތާއި މިހާރު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ބްރޯޑްކާސްޓް ން ދެކޭރައްޔިތު  އާއްމުރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއާމެދު 

ދެނެގަނެ،  ޙާލަތު ކޮމިޝަނުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ، ޚިޔާލުތައް ދެނެގަނެ އާއްމުޗެނަލްތަކާމެދު 

 ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމެވެ. 

ން މިދާއިރާ އާ ދޭތެރޭ ދެކޭގޮތާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުތައް އާއްމުގެ ނަތީޖާއާއި ސާރވޭ މި ރިޕޯޓްގައި 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

 7 އެޕެންޑިކްސް

 

 " އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް 2015 - 2011"ބްރޯޑްކާސްޓް އިންޑަސްޓްރީ ސްޓޭޓަސް ރިޕޯޓް   9.2 

 ބްރޯޑްކާސްޓް ( ގެ ދަށުން "5/ އެކްޝަން 4/ ސްޓްރެޓެޖީ 1އެކްޝަން ޕްލޭންގެ )ޕޮލިސީ ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް   

މަހުގެ ތެރޭގައި  ޑިސެންބަރު ވަނަ އަހަރުގެ  2014" ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިންޑަސްޓްރީ ސްޓޭޓަސް ރިޕޯޓް

ވަނީ ޓީމެއް ހޮވާފައެވެ. ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން ޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން، މި ރި

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސެކްޝަންގެ  އަދިންސިންގ ލައިސަ ،މި ޓީމްގައި ހިމެނެނީ ޕްލޭނިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް

ގެންދާނެ ކުރިއަށް  ދިރާސާނެވެ. މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާމެދު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި މި މުއައްޒަފުން

 މެދު ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.ޓާ އްމު ލިޔެކިޔުންތަކާ، ރިޕޯޓް ލޭއައުބޭނުންވާ މުޙި  އާއި ތޮޑޮލޮޖީގޮތުގެ މެ
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 ޑިޖިޓަލް މައިގްރޭޝަން ރިޕޯޓު  9.3 

އަށް ޓެކްނޮލޮޖީރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތް އެނެލޮގް އިން ޑިޖިޓަލް   

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފެށި މަސައްކަތް  2012މިކަން ކުރާނޭ ގޮތުގެ މަގު ޗާޓެއް އެކުލަވާލުމަށް  ހިޖުރަކުރުމަށްޓަކައި

މަހުގެތެރޭގައި  ސެޕްޓެންބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވި، އެކަމާ ބެހޭ ރިޕޯޓް ވަނީ  2013

ދިނުމުގެ ގޮތުން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ވެ މަގުޗާޓު އެކުލަވާލުމަށް އެހީތެރި ކުރެވިފައެވެ.  މި  ޝާޢިއު

ވަޑައިގެން ވަނީ މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.  އަދި މި  ރާއްޖެމި ކަމުގެ ފަންނީ މާހިރެއް  ޔޫނިއަންގެ އެހީ ގެ ދަށުން

ޓީމްގައި ދެންނެވި މަގުޗާޓު އެކުލަވާލުމަށް "ނެޝަނަލް ރޯޑްމެޕް ޓީމް" ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލިއެވެ. މި 

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮމިޝަނުގެ އިތުރުން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ރާއްޖޭގެ 

ޓިންގ އަށް ގެ ބޭފުޅުންނެވެ.ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްއި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ 

މީ ފެންވަރެއްގައި އެއް ޤައުޓެކްނޮލޮޖީބޭނުމަކީ، ހިޖުރަކުރާނޭ ވަކި  ޗާޓެއް އެކުލަވާލުމުގެހިޖުރަކުރުމަށް މަގު

ނޑައެޅުމާ ނޑައެޅުމާއި މި ކަމަށް ވާސިލްވުމަށް  ކަ އަދި އެނެލޮގް ބްރޯޑްކާސްޓިން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާނޭ ތާރީޚެއް ކަ

ނޑައްތުކުރަން ޖެހޭ  ނޑައެމަރުޙަލާ ކަ އަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީޖިޓަލް އައި.ޓީ.ޔޫ ގެ މި ރިޕޯޓްގައި، ޑިމެވެ.ޅުތައް ކަ

ޚުތަކެއް އެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ތާރީމަރުޙަލާ ތަކަކަށް ބަހާލައި، ކޮންމެ މަރުޙަލާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

އާއި  ޓެކްނޮލޮޖީގޮތުން، ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާނޭ ޓެރެސްޓްރިއަލް ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި

އުފެއްދުމާއި  އްރެތަށް ވަކި ނެޓްވާކް އޮޕަރޭޓަގެ ޚިދުމަޓްރާންސްމިޓިންގ އިކަނޑައެޅުމާ ޓެކްނިކަލް ސްޓޭންޑަޑް

އަށް ފްރިކުއެންސީތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ޑިިޖޓަލް ޓްރާންސްމިޝަން ފެއްޓުމާއި އެނެލޮގް ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

 މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ.ޓްރާސްމިޝަން ހުއްޓާލުމަށް ސުންގަޑި އަށް 

 

 ސާރވޭ އިންޓަރނަލް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް   9.4 

ހަޅާ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާގޮތާއި ޝަކުވާތަކުގެ "ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސާރވޭ" އަކީ ކޮމިޝަނަށް އާއްމު މަހެއްގައި ހުށަ   

ވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ މިން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ އާ ގުޅުންހުރި އިތުރު ކަންކަމާއިޝަކުވާ ބާވަތްތަކާއި

އެކެވެ.ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސާރވޭކޮށްފައިވާ  ސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް

ކުރިއަށް  ސާރވޭ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރެވުނެވެ. މި  2014 ޑިސެންބަރު 7ން  6 ނޮވެންބަރުސާރވޭއެއް 

ތަކުގެ އެކި ގޮތްގޮތުން އަންނަ ޝަކުވާ  ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްފައިވަނީ ގެންގޮ

ގެ ސާރވޭ ނާ ހަވާލުކުރެވިގެންނެވެ. މިގޮތުން، މުއައްޒަފުންމަޢުލޫމާތު، ކޮމްޕްލެއިންސް ސާރވޭ ފޯމެއްގައި ފުރުމަށް 

   އެޕެންޑިކްސް)އެގާރަ( ފޯމްގެ މައްޗަށެވެ.   11 ގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާމުއައްޒަފުންނީ ނަތީޖާ ބިނާވެފައިވަ
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 ލައިސަންސް   .10
 އަލަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަން ފަށާފައިވާ ފަރާތްތައް   10.1 

ން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތި ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސާއަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ބް ވަނަ  2012އަހަރަކީ  ވަނަ 2014  

ނޑައަޅާފައިވާ އަހަރެވެ.ފަށާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން   ން ކަ

ފަށާފައިނުވާ ޗެނަލްތަކަށްވަނީ މިކަން  މަހު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެބްރުވަރީ އަހަރުގެ  ވަނަ  2014 ،ގޮތުންމި

. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަންފަށާފައެވެ ޗެނަލްއަކުން ވަނީ 09އަހަރު  ވަނަ 2014ސަރކިއުލަރއަކުން އަންގާފައެވެ. އެގޮތުން 

  ؛އެއީ

 )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެޓޯލް ޓީވީ  އެޓޯލް އިންވެސްޓްމަންޓް  .1

  9ޗެނަލް  ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެމީޑިއާ އަން .2

 ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސަން ޓީވީ  .3

 ކޮންޓްރާސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލް އެމް  .4

 ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ރޭޑިއޯ އެފް އެމް  .5

  އައިލެންޑް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އައިސް ޓީވީ .6

 ޓީ ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑީ ޓްވެން .7

 އިންޓޯން މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑްގެ އަލް ކައުން  .8

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ދި އެކްސްޓްރާއެވެ. .9

 

 ތަށް އިސްލާޙު ވަނަ އަހަރު ގެނެވުނު  2014 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްތަކަށް   10.2 

ނޑު ހަތަރު ބަދަލެއްވަނީ  2012    2014ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްތަކަށް މައިގަ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލް "ޗެނަލް ސެވަން"  ،އަހަރު ގެނެސްފައެވެ. މިގޮތުން  ވަނަ

ގައެވެ. އަދި ކޮންޓްރާސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް 2014 މޭ 29ގެ ނަން "ޑީ ޓްވެންޓީ ފޯ" އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 

"ޗެނަލް އެމް" ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް  އެމް. އެންޓަރޓެއިންޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް 

ޓެކްނޯ  ގައި  2014 ނޮވެންބަރު 16އެވެ.  އަދި މީގެ އިތުރުން ގަ 2014 ސެޕްޓެންބަރު  17ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 

ވަނީ އަށް "ގެ ނަން "ސެވަން މީޑިއާ"ޓެލެވިޜަންމީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލް ކަމުގައިވާ  "ޖަޒީރާ 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓީވީ ޗެނެލް "ދި ޓީވީ  އެވެ.ބަދަލުކޮށްފަ

 ގައި 2014ޖޫން  16ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު  ގައި  2014ޖުލައި  15އަށް  "ދި އެކްސްޓްރާ" ސްޕޯޓްސް"ގެ ނަން 
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 އަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.  "އަލްކައުނު " އިން" ޓީވީ  އައި" ޗެނަލްގެ ނަން  އިންޓޯން މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 

ކަމުގެ ހުއްދަ އި މިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށްޓަކަ ޓީވީ ޗެނަލް "ޑީ ޓްވެންޓީ ފޯ" ސެޓަލައިޓް އަދި ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް

ހުށެހެޅުމުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ "ޑީ ޓްވެންޓީ ފޯ" ގެ ލައިސަންސް 

 އަހަރު އިތުރުކޮށްފައެވެ. ވަނަ 2014ވަނީ ވަޞީލަތް  ކޮށް މި ދެއިސްލާޙު

 

 ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް  2014  10.3 

ފަރާތަކަށް  02މީގެތެރެއިން  ސަންސެއްވަނީ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.ލައި 42އަހަރު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ވަނަ 2014  

ފަރާތަކަށް  01މުޅިރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޫކޮށްފާވާއިރު މާލެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 

 ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

 9 އެޕެންޑިކްސް

 

 ވެފައި ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް އަހަރު ބާތިލް ވަނަ  2014  10.4 

  

 

މާއްދާގެ  ވަނަ  14ދުގެ ގަވާއިމާއްދާގެ )ނ(ގައި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ވަނަ 30ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ، ގައި 3)ށ(ގެ   )ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  12ން ފެށިގެން ތާރީޚު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށުމަށް ކަ

އާއި މި ކޮމިޝަނުން  ތިލުވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ލައިސަންސް ބާނުވާނަމަ ފައިބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާ 

ނޑައަޅާ  ޚިދުމަތްކީ ތާރީޚަމަސް ހަމަވާ  12ން ފެށިގެން ފެށިގެން ތާރީޚުލައިސަންސް ދޫކުރާ   ތާރީޚްކަމަށާ ފެށުމަށް ކަ

 ބާތިލްވާނެކަން މަސް ދުވަހުގެ ފަހުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާފައިނުވާނަމަ ލައިސަންސް  12އަދި ހިނގާ 

އިން  އިޢުލާން (2013 ފެބްރުވަރީ 21) 427-LCM/PRIV/2013/6(IUL) :މި ކޮމިޝަނުގެ ނަމްބަރ

ނޑައަޅާފައިވާތީ އަހަރު  ވަނަ  2014ޓީވީ ޗެނަލެއްގެ ލައިސަންސްވަނީ  3 ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ، ކަ

 ؛ޗެނަލަކީ 3މި  .ވެފައެވެބާތިލް

  " 5"ޓީވީ  - ޗެނަލްކަމުގައިވާ  ލިމިޓެޑްގެޕްރައިވެޓް  5ޓީވީ  .1

  "ދިވެހި ޓީވީ" - މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެނަލް .2

 އެވެ. ވީ ޓީ ވީ އެކްސްޓްރާ"" - ލިމިޓަޑްގެ ޗެނަލްކަމުގައިވާ އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް .3
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 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ޝަކުވާތައް  2014  .11
)ދޭއް(  2ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ހިންގޭ ތަޙުޤީގެއް ޚާއްސަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ، ގިނަވެގެން  

ނޑައަޅާފައިވާ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި، ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ  ބެލުމުގެ ނިޒާމްގައި ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި  43ކަން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެނިންމުންތައް ހާމަކުރަންވާނެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  39ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 

 2013އަދި  2012އަދި  ޝަކުވާ ވަނީ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައެވެ. 48ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޖުމްލަ  2014

 އަދި  ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.ވަނަ އަހަރު  2014މައްސަލަ ވަނީ  20ވަނަ އަހަރުގެ ނުނިމިހުރި 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2014އި ޝަކުވާ ކޮމިޝަނުން ބަލާ ނިންމަ 38 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  2014

 ޝަކުވާއެއް ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.  30

ޝަކުވާ އަކީ ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާތަކެވެ.  16ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކަށް ބަލާއިރު  2014

 ޝަކުވާ އަކީ ލައިސަންސިންގ އާ ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާތަކެވެ.  28އަދި 

 ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ކޮމިޝަނަށް އަަދދު 

  ވަނަ އަހަރުގެ ުނނިމިުހރި ޝަކުާވ: 2012ވަނަ އަހަރަށް ގެްނގޮސްަފިއވާ  2014 2
  ވަނަ އަހަރުގެ ުނނިމިުހރި ޝަކުާވ: 2013ވަނަ އަހަރަށް ގެްނގޮސްަފިއވާ  2014 18
  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަަހާޅފައިވާ ޝަުކވާ: 2014 48
 ޖުމްލަ  68

  ބަލާ ނިންމާަފއިވާ ޝަުކވާ ކޮމިޝަނުން އަަދދު  

  ޝަކުވާ: ވަނަ އަހަރުގެ ބަލާ ނިންމާަފއިވާ 2012ވަނަ އަހަރަށް ގެްނގޮސްަފިއވާ  2014 2
  ޝަކުވާ: ވަނަ އަހަރުގެ ބަލާ ނިންމާަފއިވާ 2013ވަނަ އަހަރަށް ގެްނގޮސްަފިއވާ  2014 5

  ނިންމާަފއިވާ ޝަުކވާ:ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަެހިޅ، ބަލާ  2014 31
 ޖުމްލަ  38

  ބަލާ ނުނިިމވާ ޝަކުވާ ކޮމިޝަނުން އަަދދު  

  ވަނަ އަހަރުގެ ުނނިިމވާ ޝަކުވާ: 2012ވަނަ އަހަރަށް ގެްނގޮސްަފިއވާ  2014 0
  ވަނަ އަހަރުގެ ުނނިިމވާ ޝަކުވާ: 2013ވަނަ އަހަރަށް ގެްނގޮސްަފިއވާ  2014 13
  ހުށަެހިޅ، ނުނިިމވާ ޝަކުވާ:ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް  2014 17
 ޖުމްލަ  30

ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނަލް މޮނީޓަރިންގއިން ފާހަގަ ވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދި ކޮމިޝަނަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ލު އެޕެންޑިކްސްގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ތަފްޞީ 

 

  13  އެޕެންޑިކްސް،  12  އެޕެންޑިކްސް،   11 އެޕެންޑިކްސް،  10 އެޕެންޑިކްސް
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 ޝަކުވާތައްގުޅިގެން ބަލާފައިވާ  އާ " 2014ވޯލްޑް ކަޕް " ސް ލިސްޓަޑް އިވެންޓް  11.1 

ނޑައަޅާފައިވާ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ރައިޓްސް ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ    ކޮމިޝަނާ  މަޢުލޫމާތުލިސްޓެޑް އިވެންޓެއްކަމަށް ކަ

 ގައި މި ކޮމިޝަނުން އާއްމުކޮށްފައިވާ  2014 އެޕްރީލް 28ކުރުމަށް އަންގާ ޙިއްޞާ

 އިން އްނެތި، މީޑިއާނެޓާއި އައިސްޓީވީއިޢުލާނަށް އިޖާބަ ދިނުމެ 427-LCM/1/2014/31(IUL)ނަންބަރު: 

ވަނަ އަހަރު  2014ވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި ލަމުންނެބަ ގެންދަނީވޯލްޑްކަޕް ދެއްކުމާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން 

ފެރާތް  ވޯލްޑްކަޕް ދެއްކުމަށް ރައިޓްސް ހޯދާފައިވަނީ ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އާއި ވީޓީވީ އިން ކަމަށްވުމުން މި ދެފީފާ 

މަށް މެއްކަމެއް އަންނާނެ ކަފާރާތުގެ ހައްޤަށް އުނިކަ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން ވޯލްޑްކަޕް ދެއްކުމަކީ މި ދެ

.ޑީ އަދި ސޮނީ ޕިކްސް މެދުވެރިކޮށް ޮސީނ ިސްކްސ ެއޗް ، ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ސޮނީ ސިކްސް އަދި ބެލެވޭތީއެވެ.

ގޮތަކަށް އަންގަންދެން ރާއްޖޭގައި ބަލައި ވަކި  މައްސަލަ  މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގެ ޕަރޭޝަން ވަނަ އަހަރު ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ދެއްކުމަށް ރައިޓްސް ހޯދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯ 2014

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ވީޓީވީ ޗެނަލް ފިޔަވައި،  ޓީވީ މޯލްޑިވްސް ޗެނަލާއި

ވަނަ އަހަރު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް މީޑިއާނެޓް  2014، އެއްވެސް ޗެނަލެއް މެދުވެރިކޮށް އެހެން

ންކަމަށް ކަނޑައަޅަިއ ނޫ  ޞައްޙަގައި އެންގުނެވެ. ނަމަވެސް، މި އެންގުން  2014އި ޖުލަ 7ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނޑަޅާ އިއުލާނުކޮށްފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވާލްޑް ކަޕްއާއި ބެހޭ 2014ލިސްޓަޑް އިވެންޓެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަ

މައްސަލައަކީ ވެސް ހާއްސަ މައްސަލަ ތަކެއްގެ  2ބަލަމުންނެވެ. އަދި މި  މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން ގެންދަނީ 2

  ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތަކެކެވެ.

   

 ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް  ލޮބީ ގްރޫޕާއެކު ކުރި މަޝްވަރާއާ   11.2 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އުނދަގޫތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ   

ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ހިމެނޭގޮތަށް "ބްރޯޑްކާސްޓް ލޮބީ 

ގައި މި ކޮމިޝަނާއިއެކު ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރިއެވެ.  2014ޖުލައި  6ޕްއަކުން ގްރޫޕް" ގެނަމުގައި އުފެއްދި ގްރޫ

މި ބައްދަލުވުމުގައި  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހުރި ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ޙިއްސާކޮށް މި 

ލޮބީ ގްރޫޕުން ހުށަހެޅި  ގައި 2014ޖުލައި  06ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ކޮމިޝަނުގައި އެދުނެވެ. 

ޖުލައި  24ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތާއެކު 
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    14 އެޕެންޑިކްސް   ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. ގައި 2014

 މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރި   .12
 

 ކުރި ޚަބަރުތަކުގެ ސުރުޙީތައް ޝާޢިއު ވަނަ އަހަރު ވެބްސައިޓްގައި  2014ކޮމިޝަނުން   12.1 

 ޑިސެންބަރު   
 2014 ޑިސެންބަރު 27

އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ތަމްރީނު ނިމި  އުޤޫބާތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މީޑިއާއަށް ޤާނޫނުލް 
  ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ.ބައިވެރިންނަށް 

 
 ނޮވެންބަރު 

 2014 ނޮވެންބަރު 10
  ސީޝެލްސް މީޑިއާ ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ އެޑިޓަރސް ފޯރަމްގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

 
 އޮކްޓޫބަރު 

 2014 އޮކްޓޫބަރު 27
ވޭވް"ފޯރަމްގައި ކޮމިޝަނުން އޭޝިއާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން މަކާއޯގައި ބޭއްވި "ވިމަން ވިތް ދަ 

  ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.
 2014 އޮކްޓޫބަރު 01

ދިރާސާކުރާ ޖަޕާނުގެ ޓީމާ މޯލްޑިވްސް  ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ޓްރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފެށުމަށް 
 ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މިއަދު 

 2014 އޮކްޓޫބަރު 09
 ނަލްތައް "ރައިޑްކުރުމަށް" ނަގާ ފީ ފާސްކޮށްފިއެވެ.މީޑިއާނެޓުން ދިވެހި ޗެ

 2014 އޮކްޓޫބަރު 04
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ގުޅިގެން، އެކުގައި މަސައްކަތް  ގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން އަލުން ވިޔުމަށް ހުރިހާޤައުމު ލޫދިފައިވާ 

 ދަންނަވައިފިއެވެ. ކުރުމަށް އިލްތިމާސް
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 ސެޕްޓެންބަރު 

 2014 ސެޕްޓެންބަރު 22
ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް  ކަރަންޓަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ހަކަތަ އުފައްދާ

  ތަނަވަސްވެއްޖެއެވެ.ފުރުޞަތު
 2014 ސެޕްޓެންބަރު 9

ކޮމިއުނިކޭޝަނާ ބެހޭ ކަން މެލޭޝިއާގެ ޔަޤީންދެއްވާނެކަމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ 
  ދެއްވައިފިއެވެ. ވަޒީރު

 2014 ސެޕްޓެންބަރު 8
  ވަނަ ވޯލްޑް ސަމިޓް އޮން މީޑިއާ ފޯ ޗިލްޑްރެންގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. 7އޭބީޔޫ އިން ބާއްވާ 

 އޮގަސްޓް 
 2014އޮގަސްޓް  28

ޕްރިވެންޝަން ވޯކްޝޮޕް ނިމި  ރޯލް އޮފް މީޑިއާ އިން އިމަރެޖންސީސް، ޑިޒާސްޓަރ އެންޑް ވައަލެންސް
 ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ.

 2014އޮގަސްޓް  17
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގައި ކޮމިޝަނުން  13ގެ  ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޝިއާ

  ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.
 2014އޮގަސްޓް  10

  ނުވައިފިއެވެ.ފޯތަޙްނިޔާބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ތައުރީފުކޮށް  ހެލްޕް ގާޒާ ޓެލެތޯންގެ ކާމިޔާބަށް
 

 ޖުލައި 
 2014ޖުލައި  17

ނަގާ ފީ ކުޑަކޮށްދެއްވުމަށް  ކަރަންޓް އަދި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަތުން
  ދަންނަވައިފިއެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް  ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން

 2014ޖުލައި  15
  އޮފިސަރކަމަށް އީމާން އަންވަރު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.އިންފޮމޭޝަންމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ 

 2014ޖުލައި  10
ޢާންމުކޮށް ފުރުޞަތު މާލެ އަދި މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ 

  ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
 2014ޖުލައި  08

އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި ކޮމިޝަންގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް މީޑިއާނެޓަށް ތަކުރާރުކޮށް އަންގައި 
  އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

  ނުވައިދޭން މީޑިއާ ނެޓަށް ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިއެވެ.ފޯޓީވީއެމްގެ ވޯލްޑްކަޕް މެޗްތައް އެޗްޑީކޮށް 
 2014ޖުލައި  07
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ފީފާ ވާރލްޑްކަޕް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް މީޑިއާނެޓަށް  ޓީވީއެމާއި ވީޓީވީ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ޗެނަލަކުން
  އަންގައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނުން

 2014ޖުލައި  03
ހިމެނިފައި ނެތުމުގެ  މަޢުލޫމާތުނުކުތާތަކުގައި ފުރިހަމަ  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ލޮބީ ގްރޫޕުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ބައެއް

  އެކަންކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ. ސަބަބުން،
 2014ޖުލައި  02

މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ  ވޯލްޑް ކަޕް ބެލޭނޭ ކަމަށް ބުނެ އައިސް ޓީވީ އިން އަގު ނަގައިފައިވާ
 ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި ފުރުޞަތު

  ފާސްކުރުމެއް ނެތި މީޑިއާ ނެޓުން ކުރަމުންދާ އިޝްތިހާރު ހުއްޓާލުމަށް ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިއެވެ.އަގު 
 
 ޖޫން 
 2014ޖޫން  26

"އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް 100" ނުވަތަ "ޗެނެލް +100ނުވާ "ޗެނެލް ފޯމީޑިއާނެޓްއިން 
  ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިއެވެ.

 2014ޖޫން  25
  ގައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

 2014ޖޫން  22
  ލިސްޓަޑް އިވެންޓްސްއާ ގުޅޭ ވަކި ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

 2014ޖޫން  15
ރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބަލަން ރައިޓްސް ނެތް ޗެނަލްތަކަކުން ވޯލްޑް ކަޕް ދައްކާ ކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލަ ބް

  ފަށައިފިއެވެ.
 2014ޖޫން  05
ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ" ގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު  ފޯވަރކްޝްޕް އޮން ޖެންޑަރ ސެންޓިސައިޒޭޝަން "

  ބާއްވައިފިއެވެ. މޫކައި ހޮޓެލްގައި
 2014ޖޫން  03

  ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ" ގެ ނަމުގައި ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފިއެވެ. ފޯޖެންޑަރ ސެންސިޓައިޒިންގ ވޯރކްޝޮޕް 
 2014ޖޫން  02

  ކޮމަންވެލްތް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސާ ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.
 2014ޖޫން  01

ދައްކަވާފައިވާތީ ކަންބޮޑުވުން  ވޯލްޑްކަޕްގެ ރައިޓްސްގެ މައްސަލާގައި މި ކޮމިޝަން ބަދުނާމުކޮށް އެމް.ބީ.ސީން ވާހަކަ
  ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

 
 މޭ 
 2014 މޭ 21
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 ކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.ޙިއްޞާ  މަޢުލޫމާތުސެޓަލައިޓާ ބެހޭ 
 2014 މޭ 7
 މީޑިއާ ސަމިޓް އަދި ޕްރީ ސަމިޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. އޭޝިއާ 

ސަރުކާރުން ސަޢުދީ ދެއްވަން ފުރުޞަތުހައްޖުގެ އަޅުކަން ކަވަރުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ތިން 
  ނިންމައިފިއެވެ.

 2014 މޭ 3
ނޫސްވެރިންނަށާއި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ ތަޙްނިޔާދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ 

  ނުއްވައިފިއެވެ.ފޯމުޙައްމަދު ޝަހީބު  ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްބްރޯޑްކާސްޓިންގ 
 އެޕްރީލް 

 2014 އެޕްރީލް 30
ކުރުމަށް ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޙިއްޞާ ކޮމިޝަނާއި މަޢުލޫމާތު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރައިޓްސްގެ 

 އަންގައިފިއެވެ. އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް 
ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓާއި  އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓްމިދިޔަ ރިޔާސީ 

 ރިޕޯޓް އާއްމުކޮށްފިއެވެ. ތްރެޓް އެނަލިސިސް
 2014 އެޕްރީލް 23

  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާތިލްވެއްޖެއެވެ. 5ޓީވީ 
 2014 ރީލްއެޕް 20

ކޮށްދޭން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޤާއިމު ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ރާއްޖޭގައި  ޖަޕާނުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން
 ކިޔައިފިއެވެ. މަރުޙަބާ

 2014 އެޕްރީލް 17
މަޢުލޫމާތު ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނުން ޝަކުވާ ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅުމުގެ އިޖުރާތު ތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާ އަށް 

  ދެއްވައިފިއެވެ.
 2014 އެޕްރީލް 2

 ސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.އޯޓިޒަމް އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ދުވަ
 

 މާރިޗު 
 2014 މާރިޗު 29

  ދަންނަވައިފިއެވެ.ތަޙްނިޔާޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި ކޮމިޝަނުން 
 2014 މާރިޗު 27

 ގެ ކުރިން އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށެހެޅުމަށް  އެޕްރީލް 10ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަނާޅާފާއިތުވި 
  ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިއެވެ.

 2014 މާރިޗު 22
ދިޓީވީ އަދި ދިއެފް.އެމް ޕްލަސްއިން  "ރިޕޯޓް ޙާއްޞަ ކެމްޕެއިން ކުރުން މަނާ ގަޑިތަކުގައި "ހުކުރު ދުވަހުގެ 

  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެފަރާތްތަކަށް އަންގައިފިއެވެ. ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓް 
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 2014 މާރިޗު 20
ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް  ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ އިންތިޙާބާ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް 

  އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން 
 2014 މާރިޗު 18

އުޅުއްވާ ކޮމަންވެލްތް އޮބްޒާވަރުންގެ ޓީމާ  ރައްޔިތުން މަޖުލިސް އިންތިޚާބު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ރާއްޖެވަޑައިގެން 
  ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

 2014 މާރިޗު 16
 ލަކު ކޮމިޝަނާއި މަޖުލީހުގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާރވް ކުރާ ޓީމުގެ އޮފިޝަ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއިން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ

 ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.
 2014 މާރިޗު 10

 ޚިދުމަތް ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށެހެޅުމަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނަގާއަގުތައް ޚިދުމަތްރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
  ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިއެވެ. ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް

 2014 މާރިޗު 06
"ގެ އުޞޫލު ޢާލާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ  އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުން ހިފެހެއްޓޭލައިސަންސްނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް 
  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.ފުރުޞަތުޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ  ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީއަށް ޢާންމުން

 2014 މާރިޗު 02
  ވިސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ.ނަށް ކަސްޓަމަރ ސާރމުއައްޒަފުންބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ 

 ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވުމަށްފަހު ރިޓަޔަރކުރެއްވި މަސްޢޫދު ޢަލީއާ، އަހަރު ދުވަހު 20ކުޅަދާނަ ޕްރެޒެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި 
  ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

 
 ފެބުރުވަރީ 

 2014ރީ ފެބުރުވަ 27
  އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށެހެޅުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހަނދާންކޮށްދީފިއެވެ.ފާއިތުވީ 

 2014ރީ ފެބުރުވަ 25
  އޭ.އައި.ބީ.ޑީ އިން ހިންގާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ބްރޯޑްކާސްޓިންގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

 2014ރީ ފެބުރުވަ 13
އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް ދި އެފް.އެމް ޕްލަސް އާއި ދިޓީވީ އަށް ޓޯ ފޯއެއްވެސް ފަރާތެއްގެ 

  އަންގައިފިއެވެ.
 2014ރީ ފެބުރުވަ 12

ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް ދި އެފް.އެމް ޕްލަސް  ޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެންފޯއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ 
  ވެ.އާއި ދިޓީވީ އަށް އަންގައިފިއެ

 2014ރީ ފެބުރުވަ 11
ފަށާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް  ލައިސަންސް ދޫކުރިތާ ދެ އަހަރު ހަމަވާއިރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް

  ބާތިލްވާނެކަން ހަނދާންކޮށްދީފިއެވެ.
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 2014ރީ ފެބުރުވަ 06
އަށް އެހީތެރިކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް  ދާއިރާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން 

  ދަންނަވައިފިއެވެ. މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް
 

   ޖަނަވަރީ 
 2014 ޖަނަވަރީ 27

  ސީޝެލްސްގެ މީޑިއާ ކޮމިޝަނުގެ ސީއީއޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.
 2014 ޖަނަވަރީ 07

ދޭ ތަންތަން ބަންދުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރާ ޚިދުމަތް  ޚިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ލައިސަންސް ނެތި ގާނޫނާ 
  މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. އެކު
 2014 ޖަނަވަރީ 05

ނުކުތާގެ ވައުދުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ  100އައު ސަރުކާރުގެ 
  ރައީސުލަޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިލްތިމާސް ދަންނަވައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުންބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

 2014 ޖަނަވަރީ 01
ޒިންމާދާރުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  މީލާދީ އައު އަހަރުގައި ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވެސް އިތުރަށް

 .ގޮވާލައްވައިފިއެވެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް
 

 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ސާރކިއުލަރ 2014  12.2 

 2014މާރިޗު  27  
 ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން 

 2014މާރިޗު  20
     ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން އިންތިޙާބާ

 2014މާރިޗު  06
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނަގާއަގުތައް ފާސްކުރުން   ޚިދުމަތްރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 2014ފެބުރުވަރީ 13
 ރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް އެންގުން ޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެން ބް ފޯ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ 

 
 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން  2014  12.3 

 2014ޖުލައި  3  

ހިމެނިފައި ނެތުމުގެ  މަޢުލޫމާތުބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ލޮބީ ގްރޫޕުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ބައެއް ނުކުތާތަކުގައި ފުރިހަމަ 

 ސަބަބުން، އެކަންކަން ސާފުކޮށްދިނުން

 2014ޖޫން  26
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 " ގެ ނަމުގައި މީޑިއާނެޓްއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ކޮންޓެންޓާއި އަދި މި 100" އަދި "ޗެނެލް +100"ޗެނެލް 

 ނުވާކަމަށް މީޑިއާނެޓުން މިހާރު އިޝްތިހާރުކުރަމުންދާ ކޮންޓެންޓާ ބެހޭ ފޯޗެނަލްތަކުން 

 

 

 

 

 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާން  2014  12.4 

 2014 ޑިސެންބަރު 17  

  ޕްލޭކާސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން 

  2014 ޑިސެންބަރު 12

 ބާޠިލް ކުރުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް 

   ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް މީޑިއާ ނެޓަށް ދޫކުރުން 

  2014 އޮކްޓޫބަރު 08

    އުޞޫލު ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގުމުގެ 

 މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

  2014 ސެޕްޓެންބަރު 21

  ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޒަމިންސް 

   ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް މާރަންދޫ ޔޫތު ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން 

   ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އައިލެންޑް މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން 

 ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބަކަނާ ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯ

 2014 ސެޕްޓެންބަރު 18

   މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

      މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު 

   އިވެޓް ލިމިޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް ބަދަލުގެނައުންކޮންޓްރާސްޓް ޕްރަ

 2014އޮގަސްޓް  25

   ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާތިލްވުން 
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 2014ޖުލައި  06

ނޑައެޅުން އިންފޮމޭޝަންމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ   އޮފިސަރާއި މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ ކަ

 2014ޖުލައި  10

   އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ ހެލްތު 

   ހުޅުވާލުން ފުރުޞަތުމާލެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

   ހުޅުވާލުން ފުރުޞަތުމުޅިރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 2014ޖުލައި  1

   އަގު ފާސްކުރުމުގެ ކުރީން ޚިދުމަތަށް އަގު ނުނެގުން 

   ވޯލްޑް ކަޕް ބެލުމަށް އަގުނެގުން  އައިސް ޓީވީ އިން

 2014ޖޫން  23

   ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ 

 2014ޖޫން  09

   ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާތިލްވުން 

 2014 މޭ 22

 .ކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ އާއްމުމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު 

 2014 މޭ 13

ށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކަށް ކޮންފަރެންސް ހޯލް އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ  5ން  3ޖޫން   

   ރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވުން ވަޟީލަތްތައް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ކޭޓަ 

 2014 މޭ 04

   ހޯލް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ވަޞީލަތްތައް 

 2014 އެޕްރީލް 28

   ޙިއްސާކުރުން  މަޢުލޫމާތުފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރައިޓްސްގެ 

 2014 އެޕްރީލް 23

  ލައިސަންސް ބާތިލްވުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ  5ޓީވީ  

 2014 އެޕްރީލް 15

   ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އިންފޯކޭބަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން 
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   ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޓުގެދަރ އައިލެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން 

  ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން -ރުމުގެ ލައިސަންސް ޖޭރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކު

   ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން ޕިކްސެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން 

 2014 މާރިޗު 26

 ސޮސައިޓީ އަށް ދޫކުރު  ޕަރޭޓިވްރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ކުރިގަމު އެކުވެރި ރައްޔިތުންގެ ކޯ

 2014 މާރިޗު 24

   ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން 

 2014 މާރިޗު 16

   ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން -ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޖޭ

 2014 މާރިޗު 6

   ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޓްރިޕަލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން ރާއްޖޭގައި 

 ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ސެކުއަރ މީޑިއާނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން 

 2014 މާރިޗު 05 

'ގެ އުޞޫލުފެހެއްޓޭ އާލާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ލައިސަންސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުން ހި 

   ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީއަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން 

  2014 މާރިޗު 03

  ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެކްސް ޕަވަރަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން 

 2014ފެބުރުވަރީ 24

  ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބީޗްއިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން 

   ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ކޭބަލް ޗޮއިސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން 

   ވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ރިނދަލި އިން 

 2014 ޖަނަވަރީ 26

      ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޑިޖިލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން 

 2014 ޖަނަވަރީ 20

      ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފްރީކްއެންސީގެ ރަޖިސްޓްރީތަކާ ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުވުން 

 2014 ޖަނަވަރީ 14
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 ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން  -ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޖޭ

 

 

 

 

 

 އޯޓިޒަމް އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ދުވަސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރުން   12.5 

ގައި ފާހަގޮކޮށްފައެވެ. އޯޓިޒަމް އަށް  2014 އެޕްރީލް  2އޯޓިޒަމް އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ދުވަސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ   

 ޙާއްޞަ ބައިވެރިވެ ވަނީ  މުއައްޒަފުންންނާއި މެމްބަރު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ 

ރިކުރުވުމާ ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ އޯޓިޒަމަށް ހޭލުންތެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވވުމުގައި ބައިވެރިވި ގިނަ

ހޭލުންތެރިކުރުވުމާ ބެހޭ  ޓީޝާޓު ތުރުކުރައްވައިގެންނެވެ. އެހެން ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ އޯޓިޒަމަށް ބެހޭ ދުވަހުގެ ޚާއްސަ

 ތުރުކުރައްވައިގެންނެވެ. ކުލަ ކަމަށްވާ ނޫ ކުލައިގެ ހެދުން ޙާއްޞަ ދުވަހުގެ 

ކީ ގިނަ އާއިލާތަކަކުން ތަޖުރިބާ އޯޓިޒަމަ ވިދާޅުވީމި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު 

ދިން ހިމެނޭ އާއިލާތަކެއް ކު  ގެ ތެރޭގައި ވެސް އޯޓިސްޓިކްމުއައްޒަފުންކަމަށްކަށްވެފައި ކޮމިޝަނުގެ  ކުރަމުންގެންދާ 

 ސައްކަތުގަ އެކު އެ އާއިލާތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމާއެކު، އޯޓިޒަމްއަށް މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރާ މަތިބުމާ

 ބައިވެރިވެ މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމީ ކަމަށެވެ.

ވަނީ އޯޓިޒަމްއާ ގުޅޭ އެ ފަރާތްތަކުގެ  މުއައްޒަފުންންނާއި މެމްބަރުމި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ބައެއް 

ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.  މުޙިއްމުކަމުގެ މައްޗަށްއޯޓިޒަމްއަށް މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ކޮށްޙިއްޞާ ތަޖުރިބާތައް 

ރިކޮށް، ނޫ ކުލައިން އޯޓިޒަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމާ ބެހޭ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ ދޮރުމަތި ވަނީ ޒީނަތްތެ

 އެވެ.ފަދިއްލާ

 

 ކިޔުން  މަރުޙަބާ ންނަށް މެމްބަރު މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި   12.6 

ންނަށް މެމްބަރުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި  2014 ޑިސެންބަރު 4  

ދަންނަވާފައެވެ. ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ  މަރުޙަބާމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނީ 

 ގެނައުމުގައި މީޑިއާގެ ދައުރު މިހާރަށްވުރެވެސް ޤައުމަށް  މަޢުލޫމާތު ވެށްޓަށް އެދެވޭ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއްގެނެސް ޚަބަރާއި

ފައިދާހުރިގޮތަކަށް، ޤައުމު ބިނާކުރުމުގައި ހަރުދަނާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތަކެއް 
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 ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.  އްވާނެކަމަށް ހީކުރާކަމުގައިކޮށްދެ

 

 ކޮމިޝަނުން ދޭ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ އެވޯޑަށް ކޮމިޝަނުން ކުރިމަތިލުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން   12.7 

 

 

 

 

 

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ތަކުގެ ކެޓަގެރީން ކުރިމަތިލާފައެވެ. މި މުޢައްސަސާގައި މިނިވަން އޮކްޓޫބަރު ވަނަ އަހަރުގެ  2014ކޮމިޝަނުން ވަނީ 

އިތުރުން ނަޒާހަތްތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މީގެ އިމަނާކުރުމާ ،އިނާމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭއިން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ

 ގައި ހިންގާ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ ޤައުމީ އިނާމެކެވެ. މިމަޤްޞަދު

ކޮމިޝަނުގެ ވަނަވަރާއި މި އިނާމު ލިބެންޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް  ދޭ ފޯމާއިކޮމިޝަނުން ވަނީ މި އިނާމަށް އެ 

ލިޔެފައިވާ ލިޔުން އަދި ކޮމިޝަނުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅަންވާ އެންމެހާ ލިޔެ ކިޔުންތައް 

 ހުށަހަޅާފައެވެ. 

 

 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވާ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައްދަލުވުންތައް  2014  .13
 

 ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން  2014ޖޫން  16އެކު އާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  13.1 

ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން ބާއްވާފައިވާ  ކޮމިޝަނަރު ޕޮލިސް ސަރވިސް މި ބައްދަލުވުމަކީ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުން   

އެކު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންކަމުގައި ބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ކޮމިޝަނާމި  .ބައްދަލުވުމެކެވެ

 ކުރެއްވިއެވެ.ޙިއްޞާ ފައިވާކަން އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށް އެފަރާތުން ފާހަގަކުރައްވާ 

 

 ބައްދަލުވުމުން އެކު ބޭއްވި އާ މް މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދޭ ކޮމިޓީޤައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމަށް ހޯ   13.2 

ޓް ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ބްރޯޑްކާސް 50މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ   

އެގޮތުން މިކަމުގައި  އެވެ.ކޮމިޝަންގައި އެދިވަޑައިގެންނެވިއެއް ވެދެއްވުމަށް އެފަރާތުން ދާއިރާއިން ވެވެން ހުރި އެހީ

ގޮތަށް ކުރިއަށް އަދި މި  ވެއެވެ.ރާތަށް ލަފާއަރުވާފައިއެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން މީޑީއާ ކޮމިޓީއެއް ހެދުމަށް އެފަ

ދެއްވާ، ކޮމިޝަނުން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން  މަޢުލޫމާތުގެންދަވާނެކަމަށް އެފަރާތުން 

 ދެއްކެވިއެވެ.ކަ ކަމަށް ވާހަ  ދެއްވާނެ 
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ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން   13.3   އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަ

ޖުލައި މަހުގައި އެމެރިކާގެ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ރިސެޕްޝަންގައި އެމެރިކާއިން   

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރާއެކު   ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަންގެ ރާއްޖެއަށް ކަ

އަދި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އެކި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތުތަކަށް އެމެރިކާ 

 އެމްބަސީއިން އެހީތެރިކަން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެފަރާތުން ދެއްވާފައިވެއެވެ.

 

 ކޭބަލް ޓީވީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން މޯލްޑިވްސް   13.4 

ގައި ކޮމިޝަނުން  2014އޮގަސްޓް  24މޯލްޑިވްސް ކޭބަލް ޓީވީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްފަރާތްތަކާއެކު   

ދޭ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙިދުމަތް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 

 މެދު ދެ ފަރާތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. މުގައި ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމާކުރައްވާ ކޮމިޝަނުން މިކަޙިއްޞާ

ން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު، މިހާރު މުޅި ސަންސް އެފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިދިރާޤުގެ މިހާރު އޮތް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައި

ށް ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުޞަތުގެ ދަށުން ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް ރީބްޞަރަހައްދައި މާލެ ރާއްޖެއަށާ

 ދިރާޤަށް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ފުރުޞަތު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ 

 

 އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން އާންޓް، އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ ރަމެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަ  13.5 

ގައި ބައްދަލުވުމެއް  2014 ސެޕްޓެންބަރު 21 އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ އާއި އެކު، ޓްއެންވަރަމަން މިނިސްޓްރީ އޮފް   

ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން އެފަރާތްތަކުގެ ކަރަންޓް ފީ ކުޑަކުރުމާ ބެހޭ 

ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމުގައި ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެމިނިސްޓްރީ އިން 

 ކަން އަރުވާފައިވެއެވެ.ޔަޤީން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގެ 

 

 އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ގާދިރާ   13.6 

ފައެވެ. މި ބާއްވާ  ވަނީ ގައި ބައްދަލުވުމެއް 2014 ސެޕްޓެންބަރު 01އެކު ގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާދިވެހިރާއްޖޭ  

 .ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެބައްދަލުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ދިރާގު ކަނެކްޝަން ފީ ކުޑަކުރުމާ ބެހޭ 

މަށް ދިރާގުން އް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ކަވުމުގައި މި ފީ އަށް ކޮންސެޝަނެއަދި މި ބައްދަލު  

 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
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  އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް( އާ JICAޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ )  13.7 

  (JICA ) ްއޮން ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިން  ސާރވޭކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން އިނ

 ފައެވެ. ބާއްވާބައްދަލުވުމެއްވަނީ މިއަހަރު ތެރޭގައި  04ޑިވްސް" އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނާއެކު މޯލް

 

 

 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން   13.8 

  ITU ޭކޭޝަން ކޮމިއުނި ގެ ވިސްނުން ފާޅުކުރުމަށްޓަކައިގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓްގެ ޓެކްނިކަލް ބަޔާ ބެހ

 ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.އްދަލުވުމެއްއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބައޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ

 

 އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް ލޮބީ ގްރޯޕާ  13.9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ކަމަށް ބުނެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އުނދަގޫތައް ޙައްލުކުރުމަށް 

ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ހިމެނޭގޮތަށް "ބްރޯޑްކާސްޓް ލޮބީ 

އެކު ބައްދަލުކޮށް ގައި މި ކޮމިޝަނާ 2014ޖުލައި  24އަދި  6ކުން ޕަގްރޫޕް" ގެނަމުގައި އުފެއްދި ގްރޫ 

ންނާ މެމްބަރުމަޝްވަރާކުރިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހުރި ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ ކޮމިޝަންގެ 

 ހޯދައިދިނުމަށް ކޮމިޝަނުގައި އެދުނެވެ. ޙައްލުޙިއްސާކޮށް މި ކަންކަމަށް 
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 ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރުގޮތަކަށް   .14
މިބައްދަލުވުންތަކުގައި  ބާއްވާފައިވެއެވެ.ބައްދަލުވުމެއް އެޖެންޑާކޮށްގެން  54ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަނަރުންގެ  2014  

ކޮމިޝަންގެ މަޤްސަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ނިންމަން ޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 

ނޑު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މުޙި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާވުންތަކުގައި މިބައްދަލު އްމު މަޢުލޫތަކާއި ކުރެވިފައިވާ މައިގަ

 ބަޔާންކޮށްފައިމިވަނީއެވެ.

 ރިސޯޓްތަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  .1

 ތުން މަޝްވަރާކުރުން މާއި ބެހޭ ގޮރިސޯޓްތަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދިނު .2

ތަފާތު  ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތާރަށުގައި ދެވޭ ރީ ރިސޯޓުތަކުގައި ދެވޭ ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތަކީ އެހެން ރަށް .3

 ގަވާއިދު ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އްކަމާއި އެގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓްގޮތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެ

 ރިސޯޓްތަކަށް އެޕްލައި ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓް 

 ގައި ދީފައިވާ ލަފާ މުރާޖިޢާ ކުރުމަށްފަހު ދީފައިވާ ލަފައަށް ގޮތެއް ނިންމުން  2014 ފެބްރުވަރީ 8

ކޮޅުކޮޅުން ޖަހާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ޓޯ އެ ފޯދި އެފް.އެމް ޕްލަސް އާއި ދިޓީވީއިން އެކި ފަރާތްތަކުގެ  .4

މެދު ހިލާފުވެފައިވާތީ މިމައްސަލައާ ފަހަރު އެންގި އެންގުމާވެސް  މައްސަލައިގައި ކޮމިޝަނުން ދެ 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 

 ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ލަފާގައިވާ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް .5

ކަރުދާހުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރެއް ހިމެނުމާ ބެހޭ އި މެދު އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ 'ފަރާތްތަކާ

 ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ބެހޭ ގޮތުން ކުރިތޯ ކަށަވަރުކުރުމާޠު ތަންފީ  ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލަތައް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  .6

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 

  ން ފާސްކުރު ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ އިލެކްޝަންސް ރިޕޯޓް އިންތިޙާބާޔާސީ ރި .7

ޢަމަލުކުރާނެ  މުން ހިފެހެއްޓޭ އާލާތްތަކާމެދު ލައިސަންސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރު" .8
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 ންފާސްކުރު  ގަވާއިދުއާބެހޭ  "އުޞޫލު 

ގޮތުން  ބެހޭހިންގުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމާ ރާއްޖޭގައިޓީވީ/ރޭޑިއޯ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓްރެއިނިންގއެއް  .9

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 

 ކޮށް މިކަރުދާހަށް ގޮތެއް ނިންމުން ޞާ ޙިއްކަރުދާސް  އުޞޫލުޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގުމުގެ  .10

ތައް އިސްލާޙުށް ރެގިއުލޭޝަންސް ރިވިޒަން ކޮމިޓީއިން ގެނެސްފައިވާ ގަވާއިދަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  .11

 ން ފާސްކުރު

އް މުކުރުމަށް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެބެހޭ ރިޕޯޓް ޢާން އިންތިޙާބާއި ރިޔާސީ ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓާ .12

 ބޭއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުސްކުރުމަށް ދަންނަވާ  3ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ އިމާރާތް  .13

 މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ނުވާފައިވާ ސިޓީއާފޯ ގައި 2014ޖޫން  01އެމް.ބީ.ސީއިން 

ރީ ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް އަހަ 2013 .14

 މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ޅާފައިނުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅަކާހުށަހަ

ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އާލާތްތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާތީ  .15

 ގަވާއިދު ގައި އެކަމާ ބެހޭ މާއްދާ ހިމަނުއްވާ އެ ގަވާއިދު މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބުނެފައިވާތީ މިކަމާ ގުޅިގެން ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް އިސްލާޙު

 ކޮށް އެއަށް ގޮތެއް ނިންމުން ޙިއްޞާ ދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ 

 ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމާ ބެހޭ ންސް އާރް.ޓީ.އައި އެކްޓް އެކްޓިވޭޓް ވުމާ ގުޅިގެން ގްރީވެ .16

 މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާތީ މިކަމާމީޑިއާ ނެޓުން ސޮނީ ޕިކްސް ޗެނަލް  .17

ށް ޚިލާފަ  ގަވާއިދާން ގެ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް މީޑިއާނެޓުވަނަ އަހަރު  2014ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ކަމަށްވާ  .18

 ގެ ރިޕޯޓް ފައިނަލްކުރުން އިބްރޯޑްކާސްޓް/ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލަ

ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް އައިސްޓީވީ އިން  2014ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ކަމަށްވާ  .19

 ގެ ރިޕޯޓް ފައިނަލްކުރުން އި ކާސްޓްކުރި މައްސަލަބްރޯޑް

މަވިފަހުން އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅާނެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަ .20

 ފިޔަވަޅަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2015 .21
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22. BAC  ްބައްދަލުވުންތައް ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުބޭއްވޭ މައްސަލައާމެދު މަޝްވަރާކުރުނ 

 ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން  ބްރޯޑްކާސްޓް  .23

24. AIBD ޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ގެ ފުލް މެމްބަރޝިޕް ހޯދުމާ ބެހ 

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން އުޞޫލު ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ "ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގުމުގެ  .25 " ގައި ކަ

އަދި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ކޮމިޝަނުން  )ރ( އާ ފުށުއަރާތޯ ބެލުމަށާ 1.05"ގެ ގަވާއިދު"މާލިއްޔަތާ ބެހޭ 

ކޮށް ޙިއްޞާއަމަލުކުރާނެ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް ދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ 

 ގޮތެއް ނިންމުން 

އެމްބީސީއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެމްބީސީއަށް މިލައިސަންސް  .26

ކޮށް ގޮތެއް ޙިއްޞާށް ޤާނޫނުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ވޭތޯ ބެލުމަށް ހޯދާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ ދޫކުރުމަ

 ނިންމުން

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އިން ދޭ "ނަޒާހާތްތެރި ކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް" ކޮމިޝަނުން ކުރިމަތިލުމާ  .27

 ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

އޭ.ސީ އާ ހަވާލުކޮށް ނުނިމިހުރި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވި، ބީ.ބީ.އޭ.ސީ  .28

ގެ  BACކަންކަން ވީ އެންމެ އަވަހަށް ކޮމިޝަން މޭޒަށް ނިންމުމަށް އަދި މޭންޑޭޓްގައިވާގޮތަށް މިހާރު 

މެދު ކުރުމާއިސްލާޙުމެންޑޭޓް  ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ނުދާތީ، އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 

 

 ންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތައް ކުރުގޮތަކަށް މުއައްޒަފުން ކޮމިޝަނަރުންނާއި   14.1 

  

 

ބައްދަލުކުރާ ދުވަހެވެ. މި  މުއައްޒަފުން ންނާއިމެމްބަރު ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ކޮމިޝަން 

 ކްޝަނަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ އެ ސެ  މުއައްޒަފުންބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުގެ އިސް 

ބެހޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅައެވެ. އަދި މި ހުށަހެޅުމާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ސުވާލެއްވާނަމަ މި 

ންގެ އެކި މުއައްޒަފުބެހޭގޮތުނާއި  ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ،އިތުރުންކަމާ މަޝްވަރާކުރެއެވެ. މީގެއެ ބައްދަލުވުމުގައި

ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަން  2014އެކި ހުށަހެޅުންތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމަކީވެސް މި ބައްދަލު ވުމުގެ ބޭނުމެކެވެ. 

 އްވާފައެވެ.ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާ 07އެކު ނާމުއައްޒަފުންންނާއި މެމްބަރު
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 ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް   .15
 

ނޑުގައި ހިމެނޭ   15.1   ތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް މަޤާމު ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަ

 ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓު  ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް   

ގެ މަޤާމް 'ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯޑިނޭޓަރ' ގޮތުގައި ހިއުމަން ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓަރު

 .އިސްލާޙުކޮށްފައެވެ ނީ ވަ އިވަނަ ބައްދަލުވުމުގަ 07ނަލްގެ ބޭއްވުނު ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެ ގައި 2014 މޭ 12

 ގެ މަޤާމް ވަކިން އޮތުމުން އެޑްމިން އެންޑް އެޗް.އާރު ޑިރެކްޓަރުސޯސަސް ކޯޑިނޭޓަރު މިހެންމިކަން ނިންމީ ހިއުމަން ރި

ޗުއްޓީ/ސަލާމްގައި ހުންނަވާ އިރު އެޑްމިން ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އިސްފަރާތެއް ނެތުމުގެ 

 ން ބޭއްވި ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޕެނަލު ގައި  2014އޮގަސްޓް  05 ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ދަތިކަން

ބެހޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސްގެ އާގބައްދަލުވުމުގައި ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަނުން ކުރަމުންގެންދިޔަ ލައިސަންސިން  08

ސްޢޫލިއްޔަތު ގެ ވަޒީފާގެ މަ އޮފިސަރު ކޮމްޕެއިންޓްސްއަދި  ވަނީ ކޮމްޕެއިންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރު ވެސްމަސައްކަތްތައް

ވެސް އެއް ކެއްަަނަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ޝަކުވާތަ ޮކިމޝ، މި ބަދަލުގެނައުމުގެ މަޤްޞަދަކީ. ކޮށްފައެވެއަށް ބަދަލު ތެރެ

 ވެ. ރުމެ ސެކްޝަނެއްގެބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށާއި ޝަކުވާއާ ބެހޭ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކު

     

 ހޮވުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް އިސްލާޙް ގެނައުން  މުއައްޒަފުން   15.2 
ވޭ ޝަރުތުތަކުގެ ށް ކުރިމަތިލެ ލެވެލްގެ މަޤާމަ ހޮވުމުގެ ގޮތުން، ކޯޑިނޭޓަރު  މުއައްޒަފުން ޤާބިލް މި ކޮމިޝަނަށް   

"މި ދާއިރާގައި  ދިޑިގްރީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން" އަ "ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ފީލްޑަކުން ފުރަތަމަ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން" މި ދެ ޝަރުތުގެ ބަދަލުގައި "މަސައްކަތާ  4މަސައްކަތްކުރުމުގައި މަދުވެގެން 

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން" މިގޮތަށް ވަނީ  7ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޑިގްރީއެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ 
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ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "މިދާއިރާއާއި   ށް ކުރިމަތިލެވޭ ލެވެލްގެ މަޤާމަ ފިސަރު ބަދަލުގެނެސްފައެވެ. އަދި އޮ

އަހަރުދުވަހުގެ  3ކޮށްފައިވުން" އަދި "މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި މަދުވެގެން ޙާޞިލްފީލްޑަކުން ޑިޕްލޮމާ 

އާ، ކޮމިއުނިކޭޝަން ނުވަތަ ކޮމްޕްލެއިންޓްސްއާ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން" މި ދެ ޕޮއިންޓްގެ ބަދަލުގައި "އިދާރީ، މީޑި

ރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން" އަހަ  05ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ މި ދާއިރާގައި 

 އެވެ. މިގޮތަށްވަނީ ބަދަލުގެނެސްފަ

ނޑެއް ގައި ވަކިއިންޓަވިއު ހޮވުމުގައި ކުރެވޭ  މުއައްޒަފުންކޯޑިނޭޓަރުން ވަޒީފާއަށް  ނޑައަ މިންގަ އޮތުން  ޅާފައިކަ

މަޤާމަށް ހޮވުމަށް ކުރެވޭ އިންޓަވިއު  ގެ މުޙިއްމުކަމެއް ގޮތުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން ފާހަގަކޮށް ކޯޑިނޭޓަރު

 ޝީޓްތައް ވަނީ އިސްލާޙްކޮށްފައެވެ. މާކް ގައިޑް އަދި އިންޓަވިއުގެ 

ސްގެ ން މާކުސް ހޯދާ ދެ ފަރާތުގެ މާކުހުން ހޮވާއިރު، އެންމެ މަތިތަކަށް މީމަޤާމުން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމުކޯޑިނޭޓަރ 

އެއް ކުރުން މުހިންމުކަމަށް ޕެނަލްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އިންޓަވިއުައިދ  ެދ ަވަނ ، އަށް ވުރެ ދަށްނަމަ 5ފަރަގު %

 ފާސްވެއްޖެނަމަ، އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ގައި މަރުޙަލާގެ އިންޓަވިއު، އަށް ހޮވިއްޖެނަމައިންޓަވިއުކަށް ކުރިމަތިލައި މަޤާމަކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފެއް ހުސްވެފައިވާ 

ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ބޭރުން  ފުރުޞަތެއްއިންސާފުވެރި، ހަމަހަމަ 

 ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޕެނަލްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް  އިންޓަވިއު އް އަދާކުރައްވާ ފަރާތެއްމަޤާމެޒިންމާދާރު 

 

 ކުރުމަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ މަޤާމުތައްތް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަ   15.3 
 2014 މާރިޗު 11ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޤާނޫނީ ލަފާދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް   

އަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެޕްލިކޭޝަން 427-OPR/1/2014/18(IUL) : )ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު

ކުރުމަށްފަހު މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލްކަމަށް  އިންޓަވިއުން ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުހުށަހެޅި ދެ ފަރާތާ ކޮމިޝަންގެ 

 އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.ފެށިގެން އެފަރާތާ 2014 މޭ  14ނަލުން ފާސްވި ފަރާތްވަނީ ހޮވައިޕެ

 ވެ. )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހެ  1ތަކީ މުއްދަ ގެޓްރެކްޓްމި ކޮން

ވަނީ ނޫނީ ލަފާ އެފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ޤާ އިގެ މައްސަލަ 15އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  ފެށިގެން މި 2014 މޭ 14

 ޞީލްއެވެ.ދެއްވާފައެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ އޭގެ ތަފް 

 # ތާރީޚް  ތަފްޞީލް 

 1 2014ޖޫޏް  01 ކޮމްޕްލެއިން ކޭސް އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ 
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 2 2014 ސެޕްޓެންބަރު 02 ތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނި ލަފާ އުޞޫލު ޖޫރިމަނާ ނަގާ 

 3 2014ޖޫން  16 ޕްރޮޕަރޓޯ ކޮންފިސްކޭޝަން ގުޅޭ ޤާނޫނި ލަފާ 

 4 2014 ސެޕްޓެންބަރު 18 އައިސް ޓީވީގެ ކޭސް އާއި ގުޅޭގޮތުން 

 5 2014ޖުލައި  20 ގެ ޗުއްޓީއާއި ބެހޭ ގޮތުން މުއައްޒަފެއް

 6 2014ޖުލައި  09 މީޑިއާނެޓް ވޯލްޑް ކަޕް މައްސަލާގައި ކޯޓް އަށް ޙަޒިރިވުން 

 7 2014ޖުލައި  10 މީޑިއާނެޓް ވޯލްޑް ކަޕް މައްސަލާގައި ކޯޓް އަށް ޙަޒިރިވުން 

 8 2014ސެޕްޓަމްބަރ  18 މައްސަލާއާއި ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާނެޓް ވޯލްޑް ކަޕް 

 9 2014ސެޕްޓަމްބަރ  18 އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ  ކޭސް 

 10 2014ސެޕްޓަމްބަރ  23 އެމް.ބީސީ މަޖްލިސް ޗެނަލް އާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ 

 11 2014 އޮކްޓޫބަރު 21 އެމް.ބީ.ސީ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ 

 12 2014 ނޮވެންބަރު 5 ޤާނޫނީ ލަފާ އާއި ގުޅޭ  ކޭސް

 13 2014 ނޮވެންބަރު 10 އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ  ކޭސް

 14 2014 ނޮވެންބަރު 10 އަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކުޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުން  ކޯޓް ކޭސް

  15 2014 ނޮވެންބަރު 18 އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ  ކޭސް
 

 

   ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭ ޝަރުތަށް ބަދަލުގެނެސް   15.4 
 ވަޒީފާދިން މަޤާމްތައް 
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ތިލެވޭ މަޤާމަތަކަށް ކުރިމަލެވެލްގެ ކޯޑިނޭޓަރ އަދި އޮފިސަރ' ހޮވުމުގެ ގޮތުން ' މުއައްޒަފުންކޮމިޝަނަށް ޤާބިލް   

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ؛ މަޤާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް  ޢިއުލާންކޮށް ހޮވި  ސްޝަރުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެ

 މުސާރަ އަދި އިނާޔަތްތައް މަޤާމުގެ ގްރޭޑް  މަޤާމްގެ ނަން 

 ކޯޑިނޭޓަރ

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 1ގްރޭޑް 

 8900/-މުސާރަ: 

-ލިވިންގ އެލަވަންސް: 

 ރ3000/

ނޮން ޕްރެކްޓިސިންގ 

 ރ2500/-އެލަވަންސް: 

 ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ ކްރައިޓީރިއާ 

  ީދާއިރާއާއި ގުޅޭ ފީލްޑަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރ

ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ މިދާއިރާގައި  

އަހަރު ދުވަހު   7މަދުވެގެން 

 މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،

  ެވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު އަދި ދައުލަތުގ

ރަނގަޅަށް  ގަވާއިދުމާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި 

 ،ދަންނަ ފަރާތަކަށް ވުން

  ްދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުނ

ފަސޭހަކަމާއި އެކު މުޢާމަލާތު ކުރަން 

 އެގުން،

  ޭމަސައްކަތުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރެވ

އަށް ޙާޟިރީހީވާގި އަދި ގަޑިއަށާއި 

 ފަރުވާބަހައްޓާ މީހަކަށް ވުން،

  ްއިންޓަވިއު މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަނ 

 ްގެ ކަންކަން ޙާޟިރީ ގެ މުއައްޒަފުނ

އި އަދި ގަވާއިދާޤާނޫނާއި 

ގެ ދަށުން އުޞޫލު ހަމަޖެހިފައިއޮންނަ 

 ބެލެހެއްޓުން؛

  ެނަށް ވަޒީފާ މުއައްޒަފުންކޮމިޝަންގ

ކިކުރުން، ޗުއްޓީއާއި ދިނުމާއި، ވަ 

ގެ މުއައްޒަފުންސަލާމްގެކަންތަކާއި، 

ޕާސަނަލް   ފައިލްތައް ޤާނޫނުތަކާއި 

ތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ގަވާއިދު

 ބެލެހެއްޓުން؛

  ެގެ މުސާރަ، މުއައްޒަފުންކޮމިޝަންގ

އެލަވަންސް، އިތުރުގަޑި، 

އިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންޝަން 

ކަން ޤާނޫނުތަކާއި ދިނުންފަދަ އެންމެހާ ކަން 
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ތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ގަވާއިދު ،ޕެނަލްއަށް ސާބިތުކޮށްދިނުން

 ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން؛

 ްތަމްރީން ކުރުމަށް އެކަށައެޅޭ  މުއައްޒަފުނ

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެއްގޮތައް އެކަންކަން 

 ބަލަހައްޓާ ހިންގަން އެހީތެރިވެދިނުން؛

 ްގެ ޕަރފޯމަންސް އެޕްރެއިޒަލްގެ މުއައްޒަފުނ

 ކަންކަން ރާވާ ހިންގުން؛އެންމެހައި 

  ެގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއައްޒަފުން ކޮމިޝަންގ

ކަންކަން އެޗް.އާރް. ޕެނަލްގެ ލަފާގެ 

 މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުން؛

 ްނަށް ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި މުއައްޒަފުނ

ބަލަންޖެހޭ މިންގަޑު ތަކަށްބަލާ، ކުރިއެރުން 

ނަށް ކުރިއެރުން މުއައްޒަފުންވާ ހައްޤު

ތައް ހައްޤުގެ މުއައްޒަފުންގަޔާއި، ލިބިދިނުމު 

ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގާނޫނުތަކާއި، 

ތަކުގެ މަތިން ހޯދައި އުޞޫލުގަވާއިދުތަކާއި 

 ދިނުމާއި އެކަންކަން ހިންގުން؛

  ްކޮމިޝަންގެ އެޗް.އާރް ޑިވެލޮޕްމަންޓ

 ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުން؛

  ިކޮމިޝަންގެ އެޑްމިންގެ އެންމެހައ

އެންޑް  މަސައްކަތްތައް އެޗް.އާރ

ގެ ލަފާގެ މުއައްޒަފުންއެޑްމިންގެ އިސް 

 މަތިން ކޯޑިނޭޓްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
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  ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިޕާޓްމަންޓ

ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުންނަ ވެރިއަކު ނެތް 

ހިނދެއްގައި އެޑިޕާޓްމަޏްޓުގެ އެންމެހައި  

ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަްށ 

 އަދާކުރަމުންގެންދިއުން؛

  ްކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައ

އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފާ 

 އަދި އެހީ ފޯރުވައި ދިނުން. 

 މުސާރަ އަދި އިނާޔަތްތައް މަޤާމުގެ ގްރޭޑް  މަޤާމްގެ ނަން 

 ކޯޑިނޭޓަރ

 ކޮމްޕްލައިންޓްސް 
 1ގްރޭޑް 

 8900/-މުސާރަ: 

-ލިވިންގ އެލަވަންސް: 

 ރ3000/

ޕްރެކްޓިސިންގ ނޮން 

 ރ2500/-އެލަވަންސް: 

 ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ ކްރައިޓީރިއާ 

  ަދާއިރާއާއި ގުޅޭ ފީލްޑަކުން ފުރަތަމ

ޑިގްރީ ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން، 

 7ނުވަތަ މިދާއިރާގައި މަދުވެގެން 

އަހަރު ދުވަހު  މަސައްކަތްކޮށް 

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،

  ިބަހުން ދިވެހި އަދި އިގިރޭސ

ފަސޭހަކަމާއި އެކު މުޢާމަލާތު ކުރަން 

 އެގުން،

  ަކާއި ޝަކުވާތަކަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތ

ޖަވާބު ދިނުމުގެ އިދާރީ އެންމެހައި ކަންކަން 

 ބެލެހެއްޓުން؛

  ުކޮމިޝަނުން ބަލާ ނިންމާ ޝަކުވާތަކުގެ މަޢުލޫމާތ

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާއެއްގޮތަށް ވެބްސައިޓްގައި  ކަ

 ކުރުން.ޝާޢިއު

  ެޝަކުވާއާއި ބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ކޮމިޝަންގ

 ނުން؛ފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދި
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  ުމަސައްކަތުގައި ގިނަ ވަގުތ

ހޭދަކުރެވޭ ހީވާގި އަދި ގަޑިއަށާއި 

ހާޟިރީއަށް ފަރުވާބަހައްޓާ މީހަކަށް 

 ވުން،

  ްމަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަނ

ޕެނަލްއަށް  އިންޓަވިއު

 ސާބިތުކޮށްދިނުން،

  ާކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެކޭނިޒަމް އާއި އެއްގޮތަށް ޝަކުވ

 ބެލމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން؛

  ްޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ފަރާތުނ

 ހޯދަންޖެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުން.  

 މުސާރަ އަދި އިނާޔަތްތައް މަޤާމުގެ ގްރޭޑް  މަޤާމްގެ ނަން 

 އޮފިސަރ

 ކޮމްޕްލައިންޓްސް 
 1ގްރޭޑް 

 7000/-މުސާރަ: 

-ލިވިންގ އެލަވަންސް: 

 ރ3000/

ނޮން ޕްރެކްޓިސިންގ 

 ރ2500/-އެލަވަންސް: 

 ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ ކްރައިޓީރިއާ 

  ،ާއިދާރީ، މީޑިއ

ކޮމިއުނިކޭޝަން ނުވަތަ 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސްއާ ގުޅުން 

ހުރި ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާ 

ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ޙާޞިލް 

އަހަރުގެ  05މި ދާއިރާގައި 

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

  ިދިވެހި އަދި އިނގިރޭސ

ބަހުން ފަސޭހަކަމާއި އެކު 

  ްކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތަކަށ

ޖަވާބު ދިނުމުގެ އިދާރީ އެންމެހައި ކަންކަން 

 ބެލެހެއްޓުން؛

  ުކޮމިޝަނުން ބަލާ ނިންމާ ޝަކުވާތަކުގެ މަޢުލޫމާތ

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާއެއްގޮތަށް ވެބްސައިޓްގައި  ކަ

 ން.ގެންދިއު ކުރިއަށްކުރުމުގެ ކަންކަން ޝާޢިއު

  ާސެކްޝަންގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ގޮތުން ބާއްވ

 ބައްދަލުވުންތަށް އިންތިޒާމްކުރުމާއި ޔަޢުމިއްޔާ ލިޔުން. 

 ޭނިޒަމް އާއި އެއްގޮތަށް ޝަކުވާ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެކ

 ން. ގެންދިއުބެލުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިއަށް 
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 މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.

  ުމަސައްކަތުގައި ގިނަ ވަގުތ

ހޭދަކުރެވޭ ހީވާގި އަދި 

އަށް ޙާޟިރީގަޑިއަށާއި 

 ފަރުވާބަހައްޓާ މީހަކަށް ވުން،

 ެހުނަރާއި  މަސައްކަތުގ

 އިންޓަވިއު ޤާބިލުކަން 

 ،ޕެނަލްއަށް ސާބިތުކޮށްދިނުން

  ްޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ފަރާތުނ

ހޯދަންޖެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ އިދާރީ 

 ކަންކަން ކުރުން. 

  ެކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތަކަކުގ

 ބެލެހެއްޓުން.   ރަޖިސްޓްރީ

  ާކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކައް އެވަގުތަކު ބޭނުންވ

 އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

 

 

 
 ށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދަ ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ   15.5 

ކްޝަނުން ރިސޯސަސް ސެ ތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭކަން ހިއުމަން ށް ބައެއް އިސްލާޙުގަވާއިދަ ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ   

ތައް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގައި މަޝްވަރާކޮށް، ކޮމިޝަނަރުންގެ މޭޒުން ފާސްވެގެން، ފާހަގަކޮށް، އެ އިޞްލާޙު

ގެ ތަފްޞީލް ށް އިޞްލާޙް ގެނެސްފައިވެއެވެ. ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކު ގަވާއިދަވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ހިންގާ  2014

 ؛ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙް ގަވާއިދުގައި ކުރިން އޮތް ގޮތް  މާްއދާ  ބާބު 

މުަވއްޒަފު ނުވަތަ އޭާނގެ ބަލަުދވެިރކަމުެގ  )ހ( 164 15

ދަށުަގިއވާ މީހަކު، ބަިލވުުމގެ ަސބަބުްނ 

ނަޑއެޅިަފއިވާ ރަްސމީ  އެުމވަްއޒަފަކަށް ކަ

މަަސއްކަތުގެ ގަޑިޔަްށ، ނުުކތުމަށް 

އުޒުުރެވރިެވއްެޖނަމަ، އެުދވަެހްއގެ ހެނދުުނ 

ގެ ކުރިން އޮފީުހގެ ިރސެޕްޝަނަްށ ގުާޅ 9:00

އެވެ. ބަލިޙާލު ބޮޑުެވ ސަލާމް ބުނަްނވާނެ 

ސަލާން ނުުބނެވޭ ޙާލަެތއްަގިއވާ ުމވަްއޒަފަކު 

ފިޔަވާ ސަލާން ބުެނވޭނޭ ެއންމެ ލަްސަގޑިއަކީ 

މުަވއްޒަފު ނުވަތަ އޭާނގެ ބަލަުދވެިރކަމުެގ 

ދަށުަގިއވާ މީހަކު، ބަިލވުުމގެ ަސބަބުްނ 

ނަޑއެޅިފަ  އިވާ ރަްސމީ އެުމވަްއޒަފަކަށް ކަ

މަަސއްކަތުގެ ގަޑިޔަްށ، ނުުކތުމަށް 

އުޒުުރެވރިެވއްެޖނަމަ، އެުދވަެހްއގެ ހެނދުުނ 

ގެ ކުރިން އޮފީުހގެ ިރސެޕްޝަނަްށ ގުާޅ 9:00

ސަލާމް ބުނަްނވާެނއެވެ. ބަލިޙާލު ބޮޑުެވ 

ސަލާން ނުުބނެވޭ ޙާލަެތއްަގިއވާ ުމވަްއޒަފަކު 

 ފިޔަވާ ސަލާން ބުެނވޭނޭ ެއންމެ ލަްސަގޑިއަކީ
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ެއވެ. ިއސްެވދިަޔ ފަދަ  9:00ހެނދުނު 

ޙާލަތެއް ެމުދވެިރވެެގން މެުނވީ ހެނދުުނ 

ގެ ފަހުން ބުެނވޭ ސަލާމް ަބލައެއް  9:00

 ގެ  9:00ނުގަެނވޭެނއެވެ. ައދި ހެނުދނު 

 9:30ކުރިން ސަލާން ނުބުނެ އެ ުދވަުހގެ 

ގެ ކުރިން ޙާިޟރީަގއި ޮސއި ނުކުރާނަަމ 

އެުދވަސް ބެެލވޭނީ އޮފީހަށް ނާންނަ 

ދުވަެހްއގެ ގޮުތގަެއވެ. އޮފީސް ހުުޅވުމަްށ 

ހަމަޖެހިަފިއވާ ުމަވއްޒަފު ސަލާމް ުބނާނަމަ 

ގެ ކުރިން  7:00އެުދވަުހގެ ހެނދުނު 

ށް ޯފނުކޮށް އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފަސރ އަ

ސަލާމްބުާނ އެކަން އަްނގާާވނެެއވެ. 

މުައއްޒަފުން ޖެހިެގން އަްނނަ ުދވަހު ޮއފީހަށް 

ހާޒިުރވެ ސަާލމް ފޯމް ުފރިހަމަ ުކރެްއވުމަްށ 

ގެ ކުރިން އިާދރީ  12.00ފަހު އެދުަވހުގެ 

 ސެކްޝަނަށް އެޯފމް ހުށަހަަޅންާވނެެއވެ.

މިފޯމަކީ ެއމުައއްޒަެފއްގެ ޕާަސނަލް ފައިލަށް 

ލެވޭނެ ލިޔުމެެކވެ. މިހެން 

ހަމަޖެުހނުކަުމގަިއިވއަސް ވިިދިވދިެގން 

ދެުދވަހަްށވުރެ ިއތުރަށް ސަާލމް ުބނާނަމަ 

 ޑޮކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަަޅން ޖެހޭެނއެވެ.

ެއވެ. ިއސްެވދިަޔ ފަދަ  9:00ހެނދުނު 

ޙާލަތެއް ެމުދވެިރވެެގން މެުނވީ ހެނދުުނ 

ގެ ފަހުން ބުެނވޭ ސަލާމް ަބލައެއް  9:00

ގެ  9:00ނުގަެނވޭެނއެވެ. ައދި ހެނުދނު 

 9:30ކުރިން ސަލާން ނުބުނެ އެ ުދވަުހގެ 

ގެ ކުރިން ޙާިޟރީަގއި ޮސއި ނުކުރާނަަމ 

ނަ އެުދވަސް ބެެލވޭނީ އޮފީހަށް ނާން

ދުވަެހްއގެ ގޮުތގަެއވެ. އޮފީސް ހުުޅވުމަްށ 

ހަމަޖެހިަފިއވާ ުމަވއްޒަފު ސަލާމް ުބނާނަމަ 

ގެ ކުރިން  7:00އެުދވަުހގެ ހެނދުނު 

އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފަސރ އަށް ޯފނުކޮށް 

ސަލާމްބުާނ އެކަން އަްނގާާވނެެއވެ. 

މުައއްޒަފުން ޖެހިެގން އަްނނަ ުދވަހު ޮއފީހަށް 

ފޯމް ުފރިހަމަ ުކރެްއވުމަްށ ހާޒިުރވެ ސަާލމް 

ގެ ކުރިން އިާދރީ 15.00ފަހު އެުދވަުހގެ 

މި  ސެކްޝަނަށް އެފޯްމ ހުށަަހޅަްނވާނެެއެވ.

ފޯމް ހުށަނާޅާަފއިަނމަ "ފޯމް 

ހުށަނާޅާ")އެފް.އެން.އެސް( ކަމަށް ާހިޒރިަގއި 

ނޯޓް ކުރެވޭނެެއވެ. މިފޯމަކީ ެއމުައއްަޒފެއްެގ 

މިހެން  ވެ.ޕާސަނަލް ފައިލަށް ލެވޭނެ ލިޔުމެކެ

ހަމަޖެުހނުކަުމގަިއިވއަސް ވިިދިވދިެގން 

ދެުދވަހަްށވުރެ ިއތުރަށް ސަާލމް ުބނާނަމަ 

 ޑޮކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަަޅން ޖެހޭެނއެވެ.

މި ާބބުަގއި ބުނެފަިއވާ އެްއެވްސކަމެއް  )ހ( 232 21

މުައއްޒަެފއްގެ ފަރާތުން ހިނަގއިިފނަމަ، 

ލިޔުންަތކާއެކު އެކަެމއްގެ ެހއްާކއި ތަފްޞީލީ 

އެަމއްސަަލއެއް ލިޔުމަުކން، ކޮިމޝަން 

ހިންުގމާ ަޙވާލުވެުހރި އެްނމެ ިއސްެވިރޔާއަށް 

މި ާބބުަގއި ބުނެފަިއވާ އެްއެވްސކަމެއް 

ސައްކަތްުކރާ ެއއްެވސް ކޮމިޝަްނގައި މަ 

މީހެްއގެ  ަފރާތުން ިހނަގއިފިަނމަ، ެއކަމެއް 

ހިއުަމން ރިޯސސް އެންޑް ެއޑްމިން 

ރޑިނޭަޓރ ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެެނސް، އަދި  ކޯ
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ނުވަތަ ިހއުަމން ިރސޯސް އެންްޑ 

އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަނަށް ހުށަހެުޅުމގެ ޙަްއޤު 

 ކޮންމެ ުމވައްޒަފަކަށް ިލބިގެްނެވއެވެ.

ބޭނުްނވާަނމަ އަނަގބަހުން ުނވަތަ ިލޔުމުން 

ހިއުަމން ރިޯސސް ޕެނަލަށް އެ ަމްއަސލައެއް 

ކަށް ހުށަހެުޅމުގެ ަޙްއޤު ކޮންމެ ުމވަްއަޒފަ

 ލިބިގެްނެވއެވެ.

22

0 

 ނަޞޭޙަތް ދިނުން  .1 )ނ(220

 ލިޔުމުން އިންާޒުރދިނުން  .2

 14ވަޒީާފގެ ަމސައްކަތަްށ ނުކުތުން  .3

)ސާދަ( ދުވަހަްށުވރެ ދިގުޫނން 

 މުްއދަތަކަށް ހުއްުޓވުން.

ވަޒީާފގެ ފަންތީަގއި އެ މުައއްޒަެފްއގެ  .4

 މަާޤމު ދަށްކުުރން.

ވަޒީާފއިން ވަކިކުެރވިދާނެަކުމގެ  .5

 އިންާޒރުިދނުން.

 ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުން.

ނަޞޭޙަތް ިދނުން )ނަސޭަޙތް  .1

ދީފާިއވާކަން ލިޔުމުން ފެންނާނޭެހން 

 ރައްކާކުެރވޭެނެއވެ.(

 ލިޔުމުން އިންާޒުރދިނުން  .2

 14ވަޒީާފގެ ަމސައްކަތަްށ ނުކުތުން  .3

)ސާދަ( ދުވަހަްށުވރެ ދިގުޫނން 

 މުްއދަތަކަށް ހުއްުޓވުން.

މުައއްޒަެފްއގެ ވަޒީާފގެ ފަންތީަގއި އެ  .4

 މަާޤމު ދަށްކުުރން.

ވަޒީާފއިން ވަކިކުެރވިދާނެަކުމގެ  .5

 އިންާޒރުިދނުން.

 ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުން.
 

 

 
 ށް މެމްބަރުން ހޮވުން ޕެނަލަ  ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޝަނުގެ   15.6

ރިސޯސް  ވާ ހިއުމަން ޕެނަލް ކަމުގައި ޒިންމާ އުފުލާ ނިންމުމުގެ މު ކަންތައް ގުޅޭ އެންމެހައި މުހިންނާމުއައްޒަފުން  

ލް މެމްބަރުންގެ ޕެނަ ،ދަށުން ގެ ޕެނަލް އެކުލެވިގެންވާގޮތް"ފައިވާ "ށްވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮ 06 ޕެނަލްގެ މެންޑޭޓްގެ 

ނޑައަޅާ ތިރީގައި އެވާއު މުއްދަތު އަދި އަ  ސްފައިވެއެވެ؛ގޮތަށް އިސްލާޙު ގެނެމެމްބަރުން ހޮވާނެގޮތް ކަ

 އިޞްލާޙްކޮށްފައިވާ ގޮތް  އޮތްގޮތް ކުރިން 

 . ޕެނަލް އެކުލެވިގެންވާގޮތް :6

)ފަހެއް(  05ޕެނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ 

މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ 

ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލާއި، ކޮމިޝަންގެ 

 . ޕެނަލް އެކުލެވިގެންވާގޮތް :6

)ހައެއް( މެމްބަރުންގެ  06ހ. ޕެނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ 

މައްޗަށެވެ.އެއީ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލާއި، ޑިރެކްޓަރ 

ޖެނެރަލް/ޑިރެކްޓަރ ފެންވަރުގެ އެއް މުވައްޒަފާއި، ކޯޑިނޭޓަރ 
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ނެވެ. މުއައްޒަފުން)ހަތަރެއް(  04

ޕެނަލަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރާނީ 

 ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލެވެ.

ފެންވަރުގެ އެއް މުވައްޒަފާއި، އޮފިސަރ ފެންވަރުގެ އެއް 

އަދި އޮފިސަރ/ރިސެޕްޝަނިސްޓް/އޮފީސް  މުވައްޒަފާއި

އެސިސްޓަންޓް ފެނވަރުގެ އެއް މުވައްޒަފެވެ. ސެކްރެޓެރީ 

ޖެނެރަލާއި އެޗް. އާރް. އެންޑް އެޑްމިން ކޯޑިނޭޓަރ އަކީ މި 

 ކޮމިޓީގެ ދާއިމީ މެމްބަރުންނެވެ. 

އަހަރުގެ މުއްދަތަށް  2ށ. އެޗް. އާރް. ޕެނަލްގެ މެމްބަރުންނަކީ 
 ނެވެ. މުއައްޒަފުންމެދުގައި ވޯޓް ލައިގެން ހޮވޭ ގެ މުއައްޒަފުން

 

 ގުޅިގެން، ގައި ހަމަވުމާ  2014 ނޮވެންބަރު 24މިގޮތުން، ކުރިން ތިބި ޕެނަލްގެ މެމްބަރުންގެ މުއްދަތު 

މެމްބަރުން ހޮވާފައިއެވެ.  އަދި  އުއަ 4، އްލައިމެދުގައި ވޯޓެ ގެ މުއައްޒަފުންކޮމިޝަންގެ  ގައި 2014 ނޮވެންބަރު 06

 އެވެ.ވެހަވާލުކޮށްފައ އް ޓެތްތައް އަގު ވަޒަންކޮށް ސެޓްފިކެ މެމްބަރުންގެ މަސައްކަ  ކުރީ ދައުރުގެ

 

 ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް   15.7 

ޑިގްރީ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިސަލްގައިވާ  360ގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ މުއައްޒަފުން  

ނާ މުއައްޒަފުންޕަރވައިސަރ( ފޯމްތަކުން ލިބުނު ނަތީޖާ ވާނީ ލްފް ފޯމް، ޕިއަރސް ފޯމް އަދި ސުގޮތުގެ މަތިން )ސެ

ފޯރމްތަކުގައި ސޮއިކޮށް ނިންމާފައިވެއެވެ.  އެޕްރެއިސްކޮށް  މުއައްޒަފުންގިނަ  ،ގޮތުންމިމަޝްވަރާ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ގެ ގޮތުން އަދި އަވަސް ދުވެއްޔެއްގައި މި ކަންކުރުމުގެ މުވަޒައްފުންގެ ފެންވަރު ބަލާ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމު 

އަށް ޙާޟިރީ މުއައްޒަފުންގެ، މާއި އެއް ޕިއަރއަށް ބަދަލުކުރުގޮތުން މިހާރު އޮންނަ ދެ ޕިއަރގެ ބަދަލުގަ

ނޑައަޅާފައިވާ  ދޭ  މާކުސްނީ ނިންމާފައިއެވެ. މިގޮތުން، މަން ރިސޯސް ޕެނަލުންވަ އިތުރުކުރުމަށް ހިއު މާކުސްކަ

ނޑައަ ކަމުގައި  20އަދި ސެލްފް % 20ޕިއަރ %، 60ތަކަކީ، ސުޕަރވައިޒަރ %ފައިވާ ޕަރސެންޓްޅާފަރާތްތަކަށް ކަ

 ނިންމާފައިވެއެވެ. ށްކަންއެއްގޮތަ މި ބަދަލުތަކާ ލާނީވަނަ އަހަރުގެ ފެންވަރު ބަ  2015ވެ. އަދި މާފައިވެއެނިން

 

 17 އެޕެންޑިކްސް، 16 އެޕެންޑިކްސް، 15 އެޕެންޑިކްސް

 

 ސްޓާޕް ޓްރެއިނިންގ  15.8 

ނަކީ ޤާބިލު އަދި ފަންނީ ގޮތުންނާއި ތަޢުލީމީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މުއައްޒަފުންކޮމިޝަނުގެ   
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މަޤުޞަދުގައި ކޮމިޝަނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޯސްތައް ހިމެނޭ "ޓްރެއިނިންގ 

ކަރުދާހެއް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. މި ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓްސް އަށް ރިކުއަރމަންޓްސް" 

ގެ ސެލްފް މުއައްޒަފުން  ،އެވެ. މިގޮތުންވަރާކޮށްފަޝްނީ މަ ށް އެކި އެކި ފަރާތަކާވަބިނާކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުމަ

 އެވެ.ކޮށްފަވެއިޢުލާން ރިވާފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަނީ ޕްމަންޓަށް އަމާޒުކޮށް ތިން ޕްރޮގްރާމަކަށް ޝަޢުގުވެލޮޑިވެ

 ކޮމިޓީތައް  ކޮމިޝަންގެ   15.9 

 

 ޕްރައިސް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓީ   

( ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައި. މި 13ވަނަ އަހަރުގައި ޕްރައިސް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓީގެ ތޭރަ ) 2014

ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގުޅޭ ޗެނަލް ލިސްޓް އަގުތަކާއި އަދި ރައިޑިންގ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން މައިގަނޑު ގޮތުގައި 

 ފީ ފާސްކުރުމުގެ ކަންކަން ވާނީ މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައި އެވެ.

 ބިޑް ކޮމިޓީ 

ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ކޮމިޝަންގައި ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ  07ވަނަ އަހަރުގައި ބިޑްކޮމިޓީގެ  2014

ޓީން ވަރަށް ގިނަ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ވާނީ މުރާޖާކޮށް އަދި ބައެއް ކަންތައްތައް ނިންމާފައި ގޮތުން މި ކޮމި

ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ޝްރެޑަރ ، އެވެ. މުހިންމު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

ންކަން ނިންމުމާއި  އަދި  ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ކޮމިޝަންގެ ބައެއް ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމާ ބެހޭ ކަ، ގަތުމާއި

ލޮޖިސްޓިކްސް ފާސް ކުރުން ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ގޮތުގައި މަސައްކަތް 

ން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ޕެނަލުން ފެނިފައިވާތީ އެމަޤާމަށް ގެންދިއު ކުރިއަށްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަނުން 

އަޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވާނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ކުރިން ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ 

 ނެވެ.މުއައްޒަފުންރިޝެޕްޝަން 

 ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިސަރީ ކޮމިޓީ )ބީއޭސީ(

ރާއްޖޭގައި  ،ކޮމިޓީއަކީ ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ބަޔާންކުރާބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ 

ނޑައެޅުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ގަވާއިދުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އުޞޫލުތައް ކަ

ޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ ބައިވެރިވުން އިތިރުކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތައް ތަމްޞީލްކުރުމަށް 

 ކޮމިޓީއެކެވެ. 

މިކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ކޮމިޓީގެ ދައުރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް 

ގެ ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލާފައެވެ. މި މެންޑޭޓަކީ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ  2013ބަޔާންކުރާ މެންޑޭޓްއެއްވަނީ 
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ރިސޯސް ޓީމް )އިންޓަރނަލް( ގެ މަޝްވަރާކޮށް އެކުލަވަލާފައިވާ މެންޑޭޓެކެވެ. މެންޑޭޓް ފާސް ކުރެވިފައިވަނީ 

 ގެ މޭޒުންނެވެ.ކޮމިޝަން 

)ހަތެއް( ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިއެވެ. މިގޮތުން،  07ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ  2014

ތަކާއެކު، ކޮމިޝަނުގެ މޭޒުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ އިސްލާޙު މިޓީގެ މެންޑޭޓް މެމްބަރުންގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮ

( ބަދަލުވުމުގައެވެ. އަދި ކޮމިޓީ އަށް COM-05/2014ގައި ބޭއްވި ކޮމިޝަނަރުންގެ )ނަންބަރު:  2014މާރިޗު 05

ތަކާއެކު ބީއޭސީގެ އިސްލާޙުއިވާ މެމްބަރުން ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓަށް ހުށަހަޅާފަ، ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި

ކޮށް އަދި މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިސްލާޙު މެމްބަރުން ކަމަށް  06ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޯރަމްއަކީ 

)އެކެއް( ކޮމިޝަނަރެއް ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.  01ކޮމިޝަންގެ ރައީސް، ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން 

( ކޮމިޝަނަރުންގެ COM/2014-01ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި )ނަންބަރު:  2014 ޖަނަވަރީ 22، ރުންމީގެއިތު

 ބައްދަލުވުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ފާސް ކޮށްފައިވެއެވެ؛

 ީލް އަދި އެސްއެމްއެސް މެދިވެރިކޮށް ކަމަށް؛މޭކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ބައްދަލުވުންތަކަށް ދެންނެވޭނީ އ 

 ުހަމަޖެއްސުން؛ 1330ވުންތައް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލ 

  ިކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ރަސްމީކޮށް ބޭއްވުމަށް ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަސްކަމުގައ

ނޑައެޅުން؛  ކަ

  ުކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ، ގައި ބައިވެރިނުވާ ގޮތަށްކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް، ނެގޭ ވޯޓ

 ބައިވެރިވާގޮތަށް ނިންމުނެވެ.

 ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް 

ނާ ގުޅޭގޮތުން އެޖެންޑާ ކުރެވުނު ހުރިހާ ކަމަކާމެދު މުއައްޒަފުންބައްދަލުވުން ބާއްވާ،  13އަހަރު ޖުމްލަ  ވަނަ 2014

ޅޭގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވި، ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގައިވެސް ގޮތެއް ނިންމާ އެކަމަކާ ގު

 ފިޔަވަޅު ވަނީ އަޅާފައެވެ. 

ނާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަފާތު ނިންމުންތައް ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން މުއައްޒަފުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް، 

ގަވެއެވެ. ގެ ކުރިއެރުމާ ލާބައަށް މަންފާވާނެ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް ގިނަ ކަން ފާހަ މުއައްޒަފުން

ނާ ގުޅޭ މިފަދަ މުއައްޒަފުން، މީގެއިތުރުން، ޕެނަލްގައި މިހާރު ތިއްބަވަނީ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މެމްބަރުން ކަމުގައިވާތީ

ގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންކަމުގައި މިވަގުތު ތިއްބެވި މުއައްޒަފުންޕެނަލެއްގައި ތިބެން އެކަށީގެންވަނީ 

ތިފާޤުވެލައްވާތީ، މިކަމަށް ވަނީ އިސްލާޙްތަކެއް ގެނެވިފައެވެ. މިގޮތުން ގެނައި ބަދަލުތަކަކީ، ޕެނަލް މެމްބަރުން އިއް
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އެއީ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލާއި، ޑިރެކްޓަރ ، ގެ މައްޗަށްކަމަށާއިންމެމްބަރު( 06އެކުލެވިގެންވަނީ ހައެއް )

ރުގެ ދެ މުއައްޒަފާއި، އޮފިސަރ ފެންވަރުގެ އެއް ފެންވަ ޖެނެރަލް/ޑިރެކްޓަރ ފެންވަރުގެ އެއް މުއައްޒަފާއި، ކޯޑިނޭޓަރ 

މުއައްޒަފާއި އަދި އޮފިސަރ/ރިސެޕްޝަނިސްޓް/އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް ފެންވަރުގެ އެއް މުއައްޒަފު ކަމުގައި 

ނޑައެޅުނެވެ. އަދި، ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލާއި   ކަ

މްބަރުން ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ެއޗް. އާރް. އެޗް. އާރް. އެންޑް އެޑްމިން ކޯޑިނޭޓަރ އަކީ މި ކޮމިޓީގެ ދާއިމީ މެ

އަހަރު( މުއްދަތަށް މުއައްޒަފުންގެ މެދުގައި ވޯޓް ލައިގެން ހޮވޭ މުއައްޒަފުން  2ޕެނަލްގެ މެމްބަރުންނަކީ ދެ އަހަރުގެ )

ލުން ބާއްވައި ގެ މެދުގައި ޕެނަލަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ވޯޓުމުއައްޒަފުންކަމުގައިވެސް ނިންމުނެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން، 

ގެ މުއައްޒަފުންވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  2014 ނޮވެންބަރު  6އާ މެމްބަރުން ހޮވާފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި 

 ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ ) ސީއޭސީ(

 15ޖުމްލަ  ނީވަނަ އަހަރު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ )ސީ.އޭ.ސީ( ގެ ބޭއްވިފައިވަ 2014

ކޮމިޝަނަރުންނާއިއެކު )ސީ.އޭ.ސީކޮމް( ގެ ބޭއްވިފައިވަނީ -ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ  ބައްދަލުވުމެވެ. އަދި 

 ބައްދަލުވުމެވެ. 13ޖުމްލަ 

 

 ކޮމިޓީތައް  އުފެއްދި  އަލަށް  ކޮމިޝަނުގައި  އަހަރު  ވަނަ  2014  15.9.1

 މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ 

 އިންފޮމޭޝަން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި ކޮމިޝަންގެ  36ގެ  1/2014ގެ ޤާނޫނު ޙައްޤު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ  މަޢުލޫމާތު

 41އޮފިސަރުގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޑިނޭޓަރ އެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 

މެމްބަރުން ހިމެނޭ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއެއް ވަނީ  03ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން މިކޮމިޝަންގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

 އުފައްދާފައިއެވެ. 

 ހެރެސްމަންޓް ކޮމިޓީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  18ގެ   16/2014"ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު 

ނޑު  މި ކޮމިޓީގެއެވެ. ޓް ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އުފައްދާފަމެމްބަރުން ހިމެނޭ ހެރެސްމަން 03މިކޮމިޝަންގެ  މައިގަ

  މެވެ. އަދިހޭލުންތެރިކުރު  މުއައްޒަފުންޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭގޮތުން  ކީމަސްއޫލިއްޔަތަ

ގައި ޝަކުވާތައް ޒިންމާދާރުގޮތު ހުށަހެޅޭ އެނަމަހައި  ،މްކޮށްއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ ނިޒާމެއް ޤާއިކަމުގަމިމި ކޮމިޓީއަކީ 



ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2014 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   67 

 

 މުގެ ބާރު ދެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެވެ. ޅުތަޙުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އެ

 

 

 

 ފާން ކްލަބް   15.10 

ނިމުނުއިރު  ވަނަ އަހަރު 2014 ޓަކައިމަށްގެންދިއުފާން ކްލަބް އަނެއްކާވެސް އާ ދިރުމަކަށް  ވަނަ އަހަރު 2015  

 ހޮވާފައިއެވެ. އްލަބަށް ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސެގެން އަލުން ފާން ކްނަގައިއް ވޯޓެ ގައިމެދު  ގެމުއައްޒަފުން ވަނީ 
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 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން  2015 .16
 

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއެކު ހުރިހާ  2015ކޮމިޝަނުގެ   

ވަނަ އަހަރު ސްޓްރެޓަޖިކް  2015ކޮމިޝަނުން  ، ޑިޕާޓްމަންޓްތަކެއްގެ ވެރިން ބައްދަލުކުރިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،އެކްޝަން ޕްލޭން )ސެޕް(ގައި ކުރިއަށްގެންދަން ކަ

)ދިހަ މިލިއަން( ރުފިޔާ    -/10,000,000ސީލިންގ ކަމުގައި ވާ  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ

ގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ފަހު އިތުރު އެކްޓިވިޓީ މުއައްޒަފުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއިއިން 

 އަކަށް ޚަރަދު ކުރާނެ ބަޖެޓެއް ނުހުންނާނޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ނުވިއިރު ފޯ ބަޖެޓު  ވަނަ އަހރުގެ  2015މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ކޮމިޝަންގެ  ،ނަމަވެސް

( ރުފިޔާ އަށް ވަނީ ސާސް ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ތޭރަ)ނުވަ މިލިއަން ތިންލައްކަ ފަން -/9,354,513

 ކުޑަކޮށްފައެވެ.

  ޝާޢިއު  ރިޕޯޓް  މި އޯޑިޓް  އަހަރުގެ  ވަނަ  2014 އަދި 2013 ކޮމިޝަނުގެމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  އަހަރުގެ ވަނަ 2014 އަދި 2013 ނުވާތީ ނިމިފައި އިރު ކުރި

  ވަނީ ނިންމާފައެވެ.ނުވަންފޯފަހުން 
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ގެ ކޮމިޝަންގެ  2015 – 2011ކޮށްފައިވާ އާއްމުމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް   

ނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބަޖެޓް  2014ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި  ވަނަ އަހަރަށް ކަ

ނޫނުން ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ޤާ ،ގެ ދަތިތައް ދިމާވެފައި ވީނަމަވެސްމުއައްޒަފުންއަދި 

  ވަނަ އަހަރު ވެސް ވަނީ ހާޞިލްކުރެވިފައެވެ. 2014އިސްކަންދީ ބަޖެޓު ތަންދިން މިންވަރުން އެކަންކަން 

ގެ ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ފްރީކުއަންސީތައް ބޭނުންކުރާނެގޮތު 

ވަނަ އަހަރު ގެޒެޓްކޮށް ކޮމިޝަންގެ  2012ވަނީ  ގަވާއިދުޕްލޭނެއް އެކުލަވާ އަދި ފްރީކުއަންސީ ދޫކުރުމުގެ 

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ ފްރީކުއަންސީއަކީ ޒުކޮށްފައެވެ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށް، ތަންފީ އާއްމުވެބްސައިޓްގައި 

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއެކު ، ދަށުގައި ހުންނަށް ޖެހޭ އެއްޗެތި ކަމުންބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ބެލުމުގެ 

މި ކޮމިޝަން ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ، އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށް

  .ގައި ކޮމިޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ  2013ފްރީކުއަންސީތައް ވަނީ 

ން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ފްރީކުއަންސީ ދޫކޮށްފައެއް އުޞޫލުއަހަރުގައި ބީލަމުގެ  ވަނަ 2014

ނުވެއެވެ. އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން އަހަރީ ފީ ނަގަމުން އައި ބްރޯޑްކާސްޓް ފްރީކުއަންސީގެ ތެރެއިން 

 ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނާ އިސާ މިހާތަނަށް ފައިސާދައްކާފައިނުވާ ފްރީކުއަންސީތަކަށް ފަ

 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 2014ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީވެސް 

ނޑައެޅުމާއަށް ބޭނުން ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރާއްޖޭގެ އަދި އެނަލޮގުން ޑިޖިޓަލް  ކުރާނޭ ޓެކްނޮލޮޖީ ކަ

ނ ޑައެޅުމުގެ ގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ރާއްޖެއިން ހިޖުރަކުރާނެ ތާރީހެއް ކަ

 2014ވެސް ކޮށްފައިވަނީ އާއްމުއް އެކުލަވާލައި ޑިޖިޓަލް މައިގްރޭޝަން ޕްލޭނެ ޔޫނިއަން، އައި.ޓީ.ޔޫގެ އެހީގެ ދަށުން

އެއް ކަމަށްވާ ޖީޓެކްނޮލޮވަނަ އަހަރު އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ ޖަޕާނުގެ 

ނޑައަޅައި ތުގައި ސަރުކާރުގެ މަޝްވަރާއާއެކުއައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީގެ ގޮ  އަށް ޓެކްނޮލޮޖީއެނެލޮގް އިން ޑިޖިޓަލް ، ކަ

ހިޖުރަކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރުން އެހީ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާ ޖަޕާން 

ވަނަ އަހަރު  2014ސްޓަންސް )ޖައިކާ( އިން ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށީ ވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެސި 

 އެވެ. 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ، އި ހިމެނޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެންޑޭޓްގަ ކޮމިޝަންގެ
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ވަނަ އަހަރު ވަނީ  2012ތައް ހަދާ ގަވާއިދުބެލެހެއްޓުން، މިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

އަހަރުވެސް ވަނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ވަނަ 2014 ތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންގަވާއިދު ކޮށްފައެވެ. އަދި މި އާއްމު

އަށް ވުރެންގިނަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް  100ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު  2014ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ. 

ށް ޞަރަހައްދަ ވަނަ އަހަރު މުޅިރާއްޖެއަށާ އަދި މާލެ  2014ދޫ ކޮށްފައެވެ. އަދި  ލައިސަންސްވަނީ

ފަރާތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ  1ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުމުން 

ރުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދާފައެވެ. އަދި ފަރާތަކުން ވަނީ މުޅިރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކު 2ނިމުނު އިރު  2014އަދި 

 ވާނީ ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ. އަށް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށްފަރާތަކަށް މުޅިރާއްޖެ 3މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 

ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި އެކަށައަޅާ ޝަރުތުތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އިޙްތިރާމް ކުރާކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ 

ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަނުން ދަނީ ހަރުދަނާކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓު 

ނޑާ ޚިލާފު ނުވާގޮތަށްތޯ ކޮމިޝަންގެ މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަނުން  ހުންނަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ންޓެއްނަމަ ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ދާޢިމީ ކޮމިޓީއެއް އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. އަދި މައްސަލައެއް ހުރި ކޮންޓެ

ކަމަށްވާ "ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ"އިން އެކަން ބަލާ ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނަށް 

ންގައި މިހާތަނަށް ހުށަހަޅައެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނި ނަމަވެސް ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަ

 .ވެސް ޕާރމަނަންޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއްވަނީ ޤާއިމްނުކުރެވިއެވެ 

ނޑާ އެއްގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލުކުރުވުމަށް  ވަނަ 2012 އަހަރު ފާސްކުރި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.  2014  ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކެ

ޝަނުން ސަރުކާރުގެ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރުކާރާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ މަޝްވަރާތަކުގައި ކޮމި ވަނަ 2014

އެކު ސަރުކާރަށް ލަފާ ދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ލަފާދީފައިވާ ފާހަގަކުރެވޭ ލަފާ ހޯދުމާ

ދާއިރާތަކަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާނެ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެނަލޮގްއިން ޑިޖިޓަލް 

އެކު ކުރެވުނު ސިލްސިލާ އެކުލަވާލުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރާއެއް ޢުޖުރަކުރާނެ މަޝްރޫށް ރާއްޖެ ހިއަޓެކްނޮލޮޖީ

ޓް ޑިޖިޓަލް މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ ކުރާ ބްރޯޑްކާސްޝަނުން އިސްނަގައިގެން ތައްޔާރު މަޝްވަރާތަކެވެ. އަދި ކޮމި 

ކުރިއަށްގެންދިއަ މި  އެކު ލުވެއެވެ. އަދި އައި.ޓީ.ޔޫ އާޝަނަލް ރޯޑްމެޕް ޓީމް"ގައި ވެސް ސަރުކާރު ތަމްޞީ "ނެ 

 .މަޝްރޫއުގައި ސަރުކާރަށް ކޮމިޝަނުން ދެކޭގޮތް ވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ 

ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މެންޑޭޓްގެ އިތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޓްރެއިނިންގތައް ރާވާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ތަފާތު އެކި 

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކަށް ނުވާތީ  ހިންގަމުންނެވެ. މިހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކަކީ ކޮމިޝަނަށް ކަ
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ތަކާ އެފަދަ ފަރާތް ،ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ އެކި އެކި އިދާރާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި

 .ގުޅިގެން ތަފާތު ކާމިޔާބު ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމުކުރަމުންނެވެ 

އަހަރުވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ވަނަ 2014 ،މިގޮތުން

ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ މުއައްޒަފުންދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާއި ކޮމިޝަންގެ 

ވަނަ  2014އަދި މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އެކި ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްވަނީ ހިންގާފައެވެ. "ޖެންޑަރ  ތިންރާއްޖޭގައި  އެހެން ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެންގައި އަހަރު

"ރޯލް އޮފް މީޑިއާ އިން އިމާރޖަންސީސް، ޑިސާރްސްޓަރސް  ,ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ"  ފޯޝަން ސެންސިޓައިޒޭ

ދިނުން" ގެ  މަޢުލޫމާތުނޫނުލް އުގޫބާތާއި ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާ އަށް ޤާ ޔަލަންސް ޕްރިވެންޝަން " އަދި "އެންޑް ވަ

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް  ،)ސީ.ބީ.އޭ( އާއި ޓްރެއިނިންގ ހިންގާފައިވަނީ ކޮމަންވެލްތު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިޔަން )އޭ.ބީ.ޔޫ(އަދި ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ގުޅިގެންނެވެ. 

ގެ ކޮމިޝަންގެ  2015 – 2011ކޮށްފައިވާ  އާއްމުއަދި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް 

ވަނީ ކުރިއަށް ނޑައަޅާފައިވާ ގިނަ ޙަރަކާތްތައް ވަނަ އަހަރަށް ކަ  2014ކްޝަން ޕްލޭންގައި ސްޓްރެޓަޖިކް އެ

ހޯދުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިނުވާތީ މި  މުއައްޒަފުންގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ބަޖެޓު ލިބިފައިނުވާތީއާއި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ 

ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން  ޕްލޭންގެ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއެވެ.

 ދަނީ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަންކަންކުރުމަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ.
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    ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ގެންނަށް ޖެހޭ ބަދަލުތައް  .18
  ގެނައުން؛ކޮމިޝަންގެ ހިންގުމަށް އަންނަނިވި އެދެވޭ ބަދަލު   

"ކޮމްޕްލެއިންޓްސް"  ،އިތުރުކުރުން ޚާއްޞަކޮށް "ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް" މުއައްޒަފުންހ. ކޮމިޝަންގެ 

 .ބޭނުންވެއެވެ  މުއައްޒަފުންއަދި "ލައިސަންސިންގ" ސެކްޝަނަށް އިތުރު 

ށ. ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކޮށް ހިންގުމަށް އެދެވޭ ބަދަލު ގެނައުމަށް އައު ކޮމްޕިއުޓަރ  ސިސްޓަމް 

ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި ބޭނުންކޮށް  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަންގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ކުރީގެ  -ހޯދުން 

 ން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ސިސްޓަމްތަކެއްކަމުން އެތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެ

 .ދަތިތަކާ އަދި މަސައްކަތް ލަސްވުމަށް ދިމާވުން 

ނ. ކޮމިޝަންގެ އެންމެ އިސް އެއް މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް 

ހޯދާ  މުއައްޒަފުންބޭނުންވާ ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދާޢިމީ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށް އެކަމަށް 

  ތަމްރީނުކުރުން 

މިދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް  ރާއާއި ގުޅުންހުރި ދިރާސާކުރުމާ ރ. ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއި

 ހޯދުން  މުއައްޒަފުންބަޖެޓް އަދި 

ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ހިންގައި ހޯދުމާ  ނަށްމުއައްޒަފުން ބ. ކޮމިޝަންގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓްގައި ވާގޮތަށް 

 އަދި މިކަމަށް ބަޖެޓްހޯދުން.

 ޅ. ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭސިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯސް ހިންގުމަށް އިކުއިޕްމަންޓް ސެޓް ހޯދުން 

ފެންވަރާ  މާނީ ކ. ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ލިބެން ހުންނަ ތަންކަމުގައިވާ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް ޒަ

 އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ބަޖެޓް ހޯދުން  އެއްގޮތަށް

 އ. ކޮމިޝަންގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ އަދި ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ކިޓް ބެހެއްޓުމަށް ބަޖެޓު ހޯދުން 

ނަށް ރަނގަޅު އަދި ރައްކާތެރި މާޙައުލަކަށް ހެދުމަށް "އެންޓި ހެރަސްމަންޓް އަދި މުއައްޒަފުންވ. ކޮމިޝަނަކީ 

 ރަފްކުރުންޢާ ންގ" ޕޮލިސީއެއް ތަބުލީއި

ވެފައިވާ ތަނަކަށް ހެދުމަށް  ޤާއިމު މާޙައުލެއްވާ ހި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް މަގުފަ މ. ކޮމިޝަނަކީ ސާފުތާހިރު އަދި
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އަދި  މަރާމާތު ކުރުމަށް ބަޖެޓުކުރުމާކޮޓަރީގެ ކަބަޑުތައް ޖަހާ ސައި ނާތައް، އަދި ޙާއެންމެހައި ފާ ކޮމިޝަންގެ

 ގެ ހުއްދަ ހޯދުން.ޓްރެޜަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

 ފ. ކޮމިޝަންގެ ފްރަންޓް އޮފީސް އަދި ކަރަންޓު ވަޔަރިން ރަނގަޅުކުރުމަށް ބަޖެޓު ހޯދުން 

 ރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުން.ސާނަށް މު މުއައްޒަފުންދ. ކޮމިޝަންގެ 

ރަނގަޅުކުރުމަށް ޕަރފޯރމަންސް އެޕްރެއިސަލް ސިސްޓަމަށް ބަދަލު  ޙާޟިރީގެ މުއައްޒަފުންގެ ތ. ކޮމިޝަން

 ގެނައުން.
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 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުްނތައް 2014 .19
ޕޮޓޯކޮޕީ މެޝިން އަދި ، ޒަމާނުން ފެށިގެން ގެންގުޅޭ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އިންފޮމޭޝަންޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް   

ދައްވެ، އަދި އައު ތަކެތި ފެންވަރު ބޭނުންކުރުމުން އެތަކެތީގެ ގިނައިން  ތައް އެކަށީގެންވާ ދުވަސްތަކަށްވުރެސްކޭނަރު

 ވަނީ ނުގެންދެވިއެވެ.ގެންދަން ބޭނުންވާ ބާރުމިނުގައި ގަތުމަށް ފައިސާ ނެތުމުން، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް

އިތުރުން، ފިންގަރ ޕްރިންޓް މެޝިން އަދި ޑޭޓާ އެންޓްރީ ފަދަ ސޮފްޓްވެއަރސް ނެތުމުން، އިދާރީ ކަންކަމުގެ މީގެ 

ޙާޒިރީގެ ކަންތައްތައް އެކަށީގެނވާ ބާރުމުނުގައި އަދި ފެނވަރުގައި މަސައްކަތް  ތެރެއިން އެންޓަރީ ބެލެހެއްޓުމާއި

 ކުރަން ވަނީ ދަތިވެފައިއެވެ. 

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރުމަށާ އަދި  ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް އެންމެ ދާއިރާ  ކާސްޓްބްރޯޑް ،އިތުރުންމީގެ

 ވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެތުމުން އެކަންކަން ވާ ގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް އެކަށީގެން ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ

ވެސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަނަ އަހަރު  2014ފައެވެ. ވެ ކުރިމަތި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ދަތިތަކާ 

ނޑުގައި   ނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ހުއްދަނުލިބިއެވެ.ތިން މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ފިމަވާ ގޮތުގެއޮނިގަ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް  2011އަދި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް 

 އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުލިބިއެވެ.މިހާތަނަށްވެސް ވަނީ 

 އާ ރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ، ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންރާއްޖޭގެ ރަށް 

ޓުގެ ހޭލުންރެތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ކަންކަންވެސް ބަޖެތާބެހޭ ންގ ޞިނާޢަގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތުދީ ބްރޯޑްކާސްޓި

 ގޮތުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއެވެ.ފުރިހަމަ ހެދި ވަނީ އެންމެފުންގެ ދަތިކަމާ ދަތިކަމާއި މުވައްޒަ

ކަމުގައިވާ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް ވަޞީލަތް ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭ  މަޢުލޫމާތު އާއްމުންނާކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި 

ދިއުމަށް ފެންވަރަށް ގެން ނުންކުރެވޭނެތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވެބްސައިޓް ބޭލާތް ޢާއަޕްގްރޭޑްކޮށް، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ވަނަ އަހަރު  2014ލިބިފައިނުވާތީ މިކަން ވަނީ  ބަޖެޓުގައި މިކަމަށް ފައިސާމަސައްކަތްކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

 ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއެވެ.

ތަމްރީން  ޓަކައި ގެ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް ޝަނުވާ ކޮމިމުޙިއްމު އެސެޓްއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަންގެ އެންމެ 

 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ނުހޯދިއެވެ. 2014ޕްރޮގަރާމް ހިންގުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތަށް އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް 

އެކި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޓްރެއިނިންގެ ޕްރޮގަރާމް އަދި ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވި ކަމުގައިވީނަމަވެސް 

ށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަމްރީނުތައް ވަނީ ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާއި ހެދި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަ 
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ނޑު ދަތިތައް  2014ނަމަ ބަލަނީ ނުހިންގިއެވެ. ޖުމްލަ ގޮތަކަށް   ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައިގަ

ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން  2015 – 2011ވަނީ ކޮމިޝަންގެ ދިމާވެފައި

 ގައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓު އަދި މުވައްޒަފުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

   

   

   

   

   

   

 


