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 .1ފެށުން
މީލާދީ އަހަރެއް ނިމި އައު އަހަރެއް ފެށިގެންދާއިރު ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން،

ކޮމިޝަނުގެ

ލަނޑުދަނޑި ޙާޞިލްކުރެވުނު މިންވަރަށް ބަލާލުމަކީ މުޙިއްމުކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ .މިގޮތުން  2014ވަނަ އަހަރަކީ ކޮމިޝަނަށް
ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކުވެސް ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކުރަން ގަސްދުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ކޮމިޝަނަށް  2014ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓު ތަންދިން މިންވަރުން އަދި މިބަޖެޓު ދޫކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން އެއްބާރުލުން ދިން މިންވަރުން ކުރެވި ޖުމްލަގޮތެއްގައި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް އެކަށޭނެ
މިންވަރަކަށް ޙާޞިލްކުރެވެނު އަހަރެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ފަހުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް މިވަނީ ގިނަގުނަ
ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ .މިގޮތުން،

ޕަބްލިކް ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނަށް

ވަނީ ޕްރައިވެޓް

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ފަށާފައެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގައި ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް އެންމެ
ފުޅާވެގެން ދިޔަ އަހަރު ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ .މިގޮތުން ،ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ހިމެނޭގޮތަށް  25އަށްވުރެން ގިނަ
ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލްގެ ޚިދުމަތް ވަނީ އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައެވެ.
މީގެ އިތުރުން ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި
ބޭނުންކުރާ ޓެކްނޮލޮޖީ އެނޮލޮގް އިން ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ބަދަލުކޮށް އެއް ނެޓްވާރކް އަކުން ގިނަ ޗެނަލްތައް
ޓެރެސްޓްރިއަލްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.
ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެހެން މުޙިއްމު މަސައްކަތަކީ މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކޮށް އެކަމާ ގުޅޭ
ގޮތުން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތެވެ .ކޮމިޝަނުގެ މަދު މުއައްޒަފުންނާއި ލިބިފައިވާ މަދު ވަޞީލަތްތަކާ އެކު
މި ރިޕޯޓް ނެރުމަށް ކޮށްފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ މަޤްޞަދަކީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިންތިޚާބު ކަވަރު ކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު އާއްމު ރައްޔިތުން އިންތިޙާބާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު އާއްމު ރައްޔިތުންނާށް ފޯރުވާފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށެވެ.
މީގެއިތުރުން ،މިނިވަންކަމާ އެކު މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި ނުރައްކާތައް
ފާހަގަކޮށް "ތްރެޓް އެނެލެސިސް ރިޕޯޓް" އެއް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކުލަވާލާ  2014ގެ އެޕްރީލް މަހު އާއްމުކޮށްފައެވެ" .ތްރެޓް
އެނެލެސިސް ރިޕޯޓް"އެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މަސައްކަތްކުރާ މާޙައުލުގައި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ދީފައިވާ
ގެއްލުންތަކާއި އޭގެ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ މި ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން ހޯދުމެވެ.
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ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޞިނާޢަތުގައި ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ފަރާތްތަކުން އެ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓް އަދި
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތަށް ނެގޭ އަގުތަކަކީ ކޮމާޝަލް އުޞޫލުން ޗާޖްކުރެވޭ ބޮޑު އަގުތަކަކަށް ވުމާއެކު އެ ފަރާތްތަކުން ދޭ
ޚިދުމަތަށް މީގެ ސަބަބުން ބުރަ ބޮޑުވެގެންދާކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެ ފަރާތްތަކުން މި ކޮމިޝަނާ ވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.
އެހެންކަމުން ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި އެކު ވަނީ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.
ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު 2014 ،ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ  42ފަރާތަކަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް
ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ .އަދި ،މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން
 2014ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  02ފަރާތަކަށް ވަނީ މި ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ .މީގެ ސަބަބުން ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން އުފެދި ،ރައްޔިތުންނަށް އަގުހެޔޮ ޕެކޭޖްތަކަކާއެކު ގިނަ ޗެނަލް ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު
އިސާހިތަކު ލިބިގެންދާނެކަމުގައި އުންމީދުކުރަމެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޯނުވާ ކޮންޓެންޓުގެ ޒިންމާދާރުކަން މިނޭނޭ އެއްމެ ބޮޑު އެއް މިންގަނޑަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓިސްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުން ބޭރުނުވެ ކޮންޓެންޓް ފޯނުވޭތޯ ބެލުމެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ
ގުޅޭގޮތުން  37ޝަކުވާވަނީ ލިބިފައެވެ .މީގެތެރެއިން 27 ،ޝަކުވާ އަކީ ލައިސަންސިންގ އާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ އަދި  9ޝަކުވާ
އަކީ ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ ޝަކުވާ އަދި ޚިދުމަތާ ގުޅޭ  1ޝަކުވާ ވަނީ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައެވެ .މީގެއިތުރުން ،ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްލަ
އިސްނެގުމުގައި އިންޓާރނަލް މޮނިޓަރިންގ ތެރެއިން  11ޝަކުވާ ބަލާފައިވާއިރު  7ޝަކުވާ އަކީ ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި
ޝަކުވާއެވެ .އަދި ،ކޮމިޝަނުން ބަލާ ޙާއްޞަ  3ޝަކުވާ އާއި ލައިސަންސިންގގެ  1ޝަކުވާ ހިމެނެއެވެ.
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފަންނު ވެރިކަން އިތުރުކުރުމާ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަށް
ތަރައްޤީކުރުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މި ސިނާޢަތް ކުރިއެރުމުގެ އެއް ތަނބެވެ .މި ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ޒަމަނީ
ވަޞީލަތްތަކާ ،އުފެއްދުންތެރި ހިޔާލުތަކާއި ،ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ވިއުގަތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން
އަހުލުވެރިވުމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓް ޞިނާޢަތު އައު އުދަރެހަކަށް ދީލާލުމާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މި ދާއިރާގެ ފައިދާ
މުޖުތަމަޢުއަށް

ލިބިގެންދާނެކަން

ޔަޤީންކޮށްދޭނެ

ކަމެކެވެ.

މިކަން

ޔަޤީންކޮށްދިނުމުގެ

ގޮތުން

ބްރޯޑްކާސްޓް

ދާއިރާގެ

ތަރަ އްޤީއަށްޓަކައި މި ކޮމިޝަނުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ސަރަޙައްދީ ޤައުމުތަކުގެ ފުންނާބު އުސް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ދާއިރާގެ
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމިއްޔާ ޖާމާޢަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ވަނީ ރާވާ ހިންގާފައެވެ.
މިގޮތުން 2014 ،ވަނަ އަހަރު ކޮމަންވެލްތް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެސޯސިއޭޝަންއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި "ޖެންޑަރ ސެންސިޓައިޒޭޝަން
ވާރކްޝޮޕް ފޯ މީޑީއާ" އާއި މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ޑިސާސްޓަރ ޓްރެއިނިންގ" އާއި އެޓާރނީ ޖެނެރަލް
އޮފީހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ވާރކްޝޮޕް" ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
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އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުޑަ މުޖުތަމަޢު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު ފަޚުރުވެރިވުން ޙައްޤުވާފަދަ ހަރަކާތެއް ،އަމިއްލަ އިސްނެގުމާއެކު
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވަނީ ހިންގާފައެވެ .މިއީ ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމް އަހުންނާއި އުޚްތުންނަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންގެންދިޔަ ލާއިންސާނީ
ޢު ދުވާނީ ހަމަލާތަކުން އަނިޔާވެ ގެދޮރުގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާތަކުން އިންތިޒާމުކުރި ޓެލެތޯންގައި
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ އަދާކޮށްފައިވަނީ މުޖުތަމަޢު ފަޚުރުވެރިވާފަދަ ދަރަޖައަކަށެވެ.
މީގެ އިތުރުންވެސް ،މާލެ އަށް ދިމާވި ފެނުގެ ކާރިޘާގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ދައްކުވާދީފައިވާ އެމީހުންގެ އިޙްސާންތެރިކަމާއި
އިންސާނިއްޔަތުކަމަކީވެސް އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަނެ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެކެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ވެށްޓަށް އައިސްފައިވާ ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުމާއެކު މީޑީއާގެ
މިނިވަންކަމަށާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ޖުމްލަގޮތެއްގައި ވަނީ ފުޅާވެގެންގޮސްފައެވެ .އަދި،

އައު ޤާނޫނާއެކު މަޢުލޫމާތު

ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަން މާޒީވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކާ އަޅާބަލާއިރު މިވަނީ ފުޅާވެފައެވެ .އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގައި މިނިވަން
މީޑިއާއަށް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވެއްޓެށް އޮތްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު ނިމި 2015 ،ވަނަ އަހަރާއި ކުރިމަތިލާއިރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ތަޞައްވަރަކީ
ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމާ އަދި ފަންނުވެރިކަން ހޯދާދިނުމެވެ .އަދި ރާއްޖޭގައި
ޒިންމާދާރު ޤާބިލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންތަކެއް އުފެދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިއުމެވެ .އަދި މި ކަންކަން
ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް ﷲ ސުބުޙާނާހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ!

 26ފެބްރުވަރީ 2015
މުޙައްމަދު ޝަހީބު
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.2

ފ
ތަޢާރަ ު
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު ނަމްބަރ( 16/2010 :ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން 04 ،އެޕްރީލް  2011ގައި އުފެދިފައިވާ މިނިވަން މުޢައްސަސާއެކެވެ .މި ކޮމިޝަން އުފެއްދުމުގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި
ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާ ،ތަންފީޒްކުރުމާއި
ޑިމޮކްރަސީ އާލާކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މިކަންކަމުގެ އަލީގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާ
ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުވައިދިނުމަށާއި އޭގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރެވޭނޭ މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި ،އެފަދަ ނިޒާމްތައް
އެކުލަވާލާ ޤާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ހަތް މެންބަރންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މި ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރން ޢައްޔަން ކުރެއްވީ  04އެޕްރީލް 2011
ގައެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ބަދުރުއްނަސީރު  29ޖޫން  2012ގައި ވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުންނާއި ރައީސްކަމުން
އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައެވެ.
އމަދު އަސްލަމް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިންތިޚާބުކުރުމުން،
އަދި ،ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ހއ .ދިއްދޫ /އާލިޔާ ،މުޙަ ް
އެބޭފުޅާ މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރައްވާ މެމްބަރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރެއްވީ  13މާރިޗު  2013ގައެވެ.
މުޙައްމަދު އަސްލަމް މިމަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ ،ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި  14ފަރާތުގެ
ތެރެއިންނެވެ.
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.3

 2014ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރި މަސައްކަތް
3.1

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ދޭ ޙައްޖު ދަތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ހޮވުމުގެ ކްރައިޓީރިއާ
ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރުން
ޙައްޖުގެ

އަޅުކަން

ހިނގަމުންދާ

ގޮތް

ރޭޑިއޯ/ޓެލެވިޜަންގެ

ޒަރީޢާއިން

ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި

ރާއްޖޭގެ

ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ހޮވުން މިނިސްޓްރީ
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އިން 2013

ވަނަ އަހަރު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާ

ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
މިގޮތުން ،މި ޙައްޖު ދަތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް ހަމަހަމަކަމާއެކު ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ
މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން ކްރައިޓީރިއާ ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައިވެއެވެ.
މިގޮތުން ،މި ކަރުދާސް ވަނީ ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު އިންޓަރނަލް ޓީމަކުން ތައްޔާރުކޮށް ،ބްރޯޑްކާސްޓް
އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ކޮމިޓީގެ  4ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު
ބައްދަލުވުންތަކަށް

އެޖެންޑާކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް ،އެކި

ސަބަބުތަކާހުރެ

ކޮމިޓީގައި

މި

ކަރުދަހާމެދު

އަދި

މަޝްވަރާކޮށްފައިނުވާތީ ،މިހާރު ވަނީ ކޮމިޝަންގެ މޭޒުން މި ކަރުދާސް ފާސްކުރާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

3.2

"އިމްޕްރޫވިންގ ދަ އިލެކްޓޯރަލް ޕްރޮސެސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް" ގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން
ކަރުދާހެއް ހުށަހެޅުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި "އިމްޕްރޫވިންގ ދަ އިލެކްޓޯރަލް
ޕްރޮސެސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް" ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކަރުދާހެއް ހުށަހެޅިއެވެ .މި ކަރުދާހުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ދިމާވި
ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކަންކަން ޙައްލު ކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ ލަފާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސިމްޕޯޒިއަމްގެ މަޤުޞަދަކީ ،ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ
ތެރޭގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުތަކުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު އަދި އުޞޫލުތަކާއި މަސައްކަތްތަކާއި ނިންމުންތަކާމެދު ،އެ
އިންތިޚާބުތަކުގެ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުމުގައި ޝާމިލްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ،ރާއްޖޭގެ
ދީމިޤްރާތީ ނިޒާމުގައި ،ޤާނޫނު އަސާސީ ލާޒިމް ކުރާ ފަދައިން ،ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު
ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭނެގޮތް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ،އެއް މޭޒުދޮށުގައި ބައްދަލުވެ އިންތިޚާބުގެ

10

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތަކާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނައި ،އެ ކަންކަން
ނައްތާލުމަށްޓަކައި ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކޮށް ،ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމެވެ .މި ސިމްޕޯޒިއަމް ބާއްވާފައިވަނީ
 2014ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު  18ން  20އަށް ބަނޑޮސް އައިލަންޑް ރިސޯޓްގައެވެ.

3.3

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެވޯޑްދޭނެ ކްރައިޓީރިއާ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރުން
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދާކުރާ މުޙިއްމު ދައުރުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމާއި މިޞިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ
ގޮތުން އެފަރާތްތަކަށް އެވޯޑެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ދުވަހުގައި ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާތީ ،މި އެވޯޑް
ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކްރައިޓީރިއާ ކަރުދާހެއް ،ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ (ބީ.އޭ.ސީ) އާ ގުޅިގެން
ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.
މިގޮތުން ،މި ކްރައިޓީރިއާ ކަރުދާހުގައި ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް  4އެވޯޑް އަދި ރޭޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް
 4އެވޯޑް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ .އަދި ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓީވީ/ރޭޑިއޯ
ބްރޯޑްކާސްޓްއަށް ޖުމްލަކޮށް ބެލުމަށްފަހު އެއް ފަރާތަށެވެ .މި ކަރުދާސްވަނީ މިހާރު ކޮމިޝަންގެ މޭޒަށް ފާސްކުރުމަށް
ހުށަހަޅާފައެވެ.
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3.4

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގުމުގެ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅާ ފާސްކުރުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައި ބަޔާންކުރާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔާންކުރާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ،އެ ގަވާއިދުތަކުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ގައި އިޝާރާތްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއް
 2014ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައިވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން ،ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓް
ކުރުމުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުން ލަސްވުމުންވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކޭނީ ޖޫރިމަނާ ވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖެހިގެން
އަންނަ

އަހަރުގެ

މާރިޗު

މަހުގެ

ނިޔަލަށެވެ.

އަދި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގަވާއިދުގެ

ޖަދުވަލު

2

އާއި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައި ފާއިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމްބަރުތަކުގައިވާ ޖޫރިމަނާގެ
ފައިސާ ދެއްކުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ޖޫރިމަނާ ވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 1އެކެއް) މަސް ދުވަސް ތެރޭގައިކަން

މި އުޞޫލުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެޕެންޑިކްސް 1

 3.5ކޮމިޝަނުގެ އިންފޮމޭޝަންއޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުއައްޒަފަކު ޢައްޔަނުކުރުން
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު  1/2014ގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮމިޝަންގެ އިންފޮމޭޝަންއޮފިސަރކަމަށް ،ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޑިނޭޓަރ އީމާން އަންވަރު
ކޮމިޝަނުން ހަމަޖެއްސެވީ  15ޖުލައި  2014ގައެވެ .މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ކޮމިޝަނަށް

މަޢުލޫމާތު

ހޯދަން

ހުށަހަޅާ

ހުށަހެޅުންތަކާ

ބެހޭގޮތުން

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދަވާނީ ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޑިނޭޓަރ އީމާން އަންވަރެވެ.
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އެންމެހައި

މަޢުލޫމާތު

3.6

ކޮމިޝަނުގެ ޕްރޮމޯޝަން ގްރިޑަށް ބަދަލު ގެނައުން
ކޮމިޝަންގެ

މުއައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ

ކުރިއެރުން ދެވޭ އުޞޫލާއި،

މުސާރައިގެ

ކުރިއެރުން އެނގޭނެހެން

"ޕްރޮމޯޝަން ގްރިޑް" އެއް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައެވެ .މި ގްރިޑްގައި
މުއައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އުޞޫލުގެ ތެރެއިން 02 ،ނާންނަ އެރުމުން އެ ހިނގާ އަހަރުގެ
ޕްރޮމޯޝަނަށް ޑިސްކޮލިފައިވާ އުޞޫލު މިހާރު ވަނީ އަހަރަކު " 03އެފް.އެން.އެސް" (ސަލާމް ބުނެ ނަމަވެސް ފޯމް
އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ހުށަނޭޅުމުން އަރާ "ފޯމް ނޮޓް ސަބްމިޓަޑް") ނުވަތަ " 2ނާންނަ" ޙާޒިރީއަށް އެރުމުން
ޑިސްކޮލިފައިވާ ގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެސްފައެވެ.

އެޕެންޑިކްސް 2

3.7

ކޮމިޝަނަށް މުއައްޒަފުން ހޮވުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް އިސްލާޙު ގެނައުން
ކޮމިޝަނަށް ޤާބިލް މުއައްޒަފުން ހޮވުމުގެ ގޮތުން ،ކޯޑިނޭޓަރ ލެވެލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ "ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ފީލްޑަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން" އާއި "މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި
މަދުވެގެން  4އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން" މި ދެ ޝަރުތުގެ ބަދަލުގައި "މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން
ޑިގްރީއެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ  7އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން" މިގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެސްފައެވެ .އަދި
އޮފިސަރ ލެވެލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "މިދާއިރާއާއި ގުޅޭ ފީލްޑަކުން ޑިޕްލޮމާ
ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން" އަދި "މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން"
މި ދެ ޕޮއިންޓްގެ ބަދަލުގައި "އިދާރީ ،މީޑިއާ ،ކޮމިއުނިކޭޝަން ނުވަތަ ކޮމްޕްލެއިންޓްސްއާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން
ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ މި ދާއިރާގައި  05އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން" މިގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެސްފައި
އެވެ.
ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ވަޒީފާއަށް މުއައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ކުރެވޭ އިންޓަވިއުގައި ވަކި ސްޓޭންޑަޑެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮތުން
މުޙިއްމުކަމެއް ގޮތުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން ފާހަގަކޮށް ކޯޑިނޭޓަރ މަޤާމަށް ހޮވުމަށް ކުރެވޭ އިންޓަވިއު ގައިޑް
އަދި އިންޓަވިއުގެ މާކްޝީޓްތައް ވަނީ އިސްލާޙްކޮށްފައެވެ.
ކޯޑިނޭޓަރ މަޤާމުން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވާއިރު ،އެންމެ މަތިން މާކުސް ހޯދާ ދެ ފަރާތުގެ މާކުސްގެ
ފަރަގު  5%އަށް ވުރެ ދަށްނަމަ ،އަދި

ދެ ވަނަ އިންޓަވިއުއެއް ކުރުން މުހިންމުކަމަށް ޕެނަލްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން

ފާސްވެއްޖެނަމަ ،އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފެއް ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލައި އިންޓަވިއުއަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އިންޓަވިއުގެ މަރުޙަލާގައި
އިންސާފުވެރި ،ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ބޭރުން
ޒިންމާދާރު މަޤާމެއް އަދާކުރައްވާ ފަރާތެއް އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

3.8

ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް އިސްލާޙް ގެނައުން
ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބައެއް އިސްލާޙްތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭކަން ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަނުން
ފާހަގަކޮށް ،އެ އިޞްލާޙްތައް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގައި މަޝްވަރާކޮށް ،ކޮމިޝަނަރުންގެ މޭޒުން ފާސްވެގެން،
 2014ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ހިންގާ ގަވާއިދަށް ވަނީ އިޞްލާޙް ގެނެސްފައެވެ.

3.9

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން
ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން
ހިއުމަން ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓަރގެ މަޤާމް 'ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯޑިނޭޓަރ' ގެ
ގޮތުގައި  12މޭ  2014ގައި ބޭއްވުނު ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ  07ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ބަދަލު
ގެނެސްފައެވެ.

 3.10ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާދޭނެ ލީގަލް އެސޯސިއޭޓެއް ހޯދުން
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އިޢުލާނު ކުރުމުންވެސް
މަޤާމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގައި ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޤާނޫނީ
ލަފާދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ނިންމާފައެވެ .މިގޮތުން ،ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޤާނޫނީ ލަފާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
 11މާރިޗު  2014ގައި ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު  (IUL) 427/OPR/1/2014/18އަށް ހުށަހެޅި
ފަރާތްތައް ކޮމިޝަންގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން އިންޓަވިއުކުރުމަށްފަހު ލީގަލް އެސޯސިއޭޓެއް ވަނީ ހޮވާފައެވެ.
މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަކީ ( 01އެކެއް) އަހަރު އެވެ .ކޮންޓްރެކްޓް ފަށާ ތާރީޚަކީ  14މޭ  2014އަދި މި
ކޮންޓްރެކްޓް ނިމޭ ތާރީޚަކީ  13މޭ  2015އެވެ.
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 3.11ކޮމިޝަނުގެ މުއައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑްދިނުން
ކޮމިޝަނުގެ މުއައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި އެވޯޑްތައް ދީފައިވެއެވެ .މިގޮތުން،
 2013ވަނަ އަހަރު އެންމެ ރަނގަޅު ޙާޟިރީއެއް ދެމެހެއްޓި މުއައްޒަފުންނަށް އެވޯޑް ދީފައިވެއެވެ .ޙާޟިރީއަށް
އެންމެ ރަނގަޅު މުއައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް "މިސްޓަރ ނުވަތަ މިސް ބްރޯޑްކޮމް" ގެ ނަމުގައި ސެޓްފިކެޓް ކޮންމެ
މަހެއްގައިވެސް ދިނުމަށް ވަނީ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން ނިންމާފައެވެ .މިގޮތުން ،އޮކްޓޫބަރު  2014ފެށިގެން މި
އެވޯޑް ދީފައިވެއެވެ.

 3.12ކޮމިޝަނުގެ މުއައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް
ހަމަހަމަ ފަންޑް
ކޮމިޝަނުގެ މުއައްޒަފުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން މުއައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން
"ހަމަ

ހަމަ

ފަންޑް"

ޕްރޮގްރާމެއް

ވަނީ

ފަށައިފައެވެ.

މި

ފަންޑް

ޕްރޮގްރާމަކީ

މުއައްޒަފުންގެ

މެދުގައި

އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކޮށް ،އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަތިވެރި ސިފަ އަށަގެންނެވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ވުޖޫދަށް
ގެނެސްފައިވާ ފަންޑެކެވެ .މި ފަންޑަކީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ފުރިހަމަ ތާއީދާއެކު
ބައިވެރިވެވޭ އިންޓްރެސްޓް ނާރާނެ ވަށާޖެހޭ ފަންޑެކެވެ .މި ފަންޑުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މުއައްޒަފެއްގެ އަތުން މަހަކު
ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަކީ 1000/-ރ އެވެ .ފަންޑުން ކޮންމެ މަހަކު ލިބޭ ޖުމްލަ ފައިސާ ކޮންމެވެސް އެއް
މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭގޮތަށް އޮތުމުން މި ފައިސާ ލިބޭ މުވައްޒަފު ކަނޑައެޅުމަޓަކައި،

ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި

ފަންޑު އިފްތިތާޙުކުރި ދުވަހުގައި ގުރުއަތުނަގައި މުއައްޒަފުން ވަނީ ހޮވާފައެވެ.
ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށް ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް ،ކޮންމެ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގެ
ބްރޭކް ގަޑީގައި  30މިނެޓުގެ ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގެ
ސަބަބުން ،މުއައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިވެ ،އެކުވެރި މާޙައުލަކަށް މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ.
ބޭބީ ޝަވަރ
މީގެއިތުރުން ،އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ބަލިވެ އިންނަ މުއައްޒަފުންގެ އުފަލުގައި
ބައިވެރިވުމުގެގޮތުން "ބޭބީ ޝަވަރ" ގެ ނަމުގައި ޕާޓީ ވަނީ ބާއްވާފައިއެވެ .މިގޮތުން 2014 ،ވަނަ އަހަރު
ދެ އަންހެން މުއައްޒަފުންނަށް ބޭބީ ޝަވަރ ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
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 .4ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ދާއިރާ

ހަރުދަނާކޮށް

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި

ކޮށްފައިވާ

މުޙިއްމު

މަސައްކަތް
4.1

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަސް" ފާހަގަކުރުން
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް  4އޮކްޓޫބަރު  2014ގައި
ފާހަގަކޮށްފައެވެ .މިދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން ފޯނުވުމަށް
ދުވަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ދެއްވާ ޚިޠާބެއް ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށްވަނީ ރިކޯޑްކޮށް
އެއަރކޮށްފައެވެ .މި ޚިޠާބުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސިޔާސީ ވެށި މި ފެންނަނީ ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމްވެފައިކަމަށާއި އާ އުދަރެހަކަށް ވާސިލްވާން ،އާ
އުންމީދުތަކަކަށް ރައްޔިތުން މި ވަނީ ނޭވާލާން ފަށައިފަކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން ،ހުރިހާ ކަމަކަށްވުރެ ޤައުމު އިސްކޮށް
ލޫދިފައިވާ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން އަލުން ވިޔުމަށް އެންމެން މި ވަނީ އައު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފަކަމަށެވެ.
މި ކަމުގައިވެސް ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަތުގުޅާލައިފިނަމަ ،އެއީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރެވޭނެ ޤައުމީ މަސައްކަތެއް
ކަމުގައި

ދެކޭކަމުގައެވެ.

އެހެންކަމުން،

ލޫދިފައިވާ

ޤައުމުގެ

އިޖުތިމާއީ

ފޭރާން

އަލުން

ވިޔުމަށް

ހުރިހާ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ގުޅިގެން ،އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު އިލްތިމާސް ދަންނަވާކަމަށެވެ.
މި ޚިޠާބުގެ ޑީ.ވީ.ޑީ ރިކޯޑިންގ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ޙިއްޞާކޮށް އެދުވަހު އެއަރ
ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ .އަދި އެއަރކޮށްދިން ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ.

4.2

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހިތްވަރު ދީ އެ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހައި
ކޮމިޝަނަރުންނާއި މުއައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ސްޓޭޝަންތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި މުއައްޒަފުންނަށް އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު
ތަޙްނިޔާއާއި މުބާރިކްބާދީ ވަނީ  2014ވަނަ އަހަރުވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީ ދުވަހުގައި
އަރިސްކޮށްފައެވެ.

4.3

ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫނު ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫނު ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ޕްލޭނިންގ އެންޑް
ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަނުންނެވެ .މިގޮތުން ،މި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވަނީ
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 15ޖަނަވަރީ  2014ގައެވެ .މިއީ ،ޤާނޫނުގެ ތަރުޖަމާއެއް ކަމަށްވާތީ ،ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އިސްލާޙުތައް
ގެނައުމަށްފަހު އާއްމު ކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

4.4

ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އަދި އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުންކުރި މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓު
އެކުލަވާލައި އާއްމު ކުރުން
2013

ވަނަ

އަހަރުގެ

ރިޔާސީ

ދުވަސްވަރު

"އިންތިޚާބު

މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމިޝަނުން

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކޮށް ކުރި ޚާއްސަ މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓް" އާއި "ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް"
އެކުލަވާލާ އާއްމުކޮށްފައި ވަނީ  30އެޕްރީލް  2014ގައެވެ.
އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓަކީ  2013ވަނަ އަހަރުގެ  7އޮގަސްޓުން 6
ސެޕްޓެންބަރުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުން  10ޓީވީ ސްޓޭޝަނެއްގެ "ޕްރައިމްޓައިމް" ކަމުގައިވާ ކޮންމެ ރެއެއްގެ 08:00
އިން  11:00އަށް ފޯނުވާ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.
މިގޮތުން ،ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ކަމަށްވާ ޓީވީއެމް އަދި ކޮމާރޝަލް ސްޓޭޝަންތައް ކަމުގައިވާ
ރާއްޖެޓީވީ ،ދިޓީވީ ،ވީޓީވީ ،ދިއެފްއެމް ޕްލަސް ،ސަންޓީވީ ޕްލަސް ،ޗެނަލް  ،13ޗެނަލް  ،1ޖަޒީރާ ޓީވީ އަދި
ޔެލް ޓީވީގެ ޕްރައިމްޓައިމް ވަނީ މޮނިޓަރކޮށްފައެވެ.
ޕްރައިމްޓައިމް މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްރައިމްޓައިމްގައި ފޯނުވާ ޚަބަރާއި
ޕްރޮގްރާމް އަދި ފިލާރސްގައި ،ސަރުކާރާއި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ވަގުތު ދީފައިވާ
މިންވަރާ އަދި އެ ފަރާތްތަކުގެ ކަވަރޭޖް ގެނެސްދީފައިވަނީ ޕޮޒިޓިވް ،ނިއުޓުރަލް އަދި ނެގެޓިވް ޓޯނެއްގައިތޯ ވަނީ
މޮނިޓަރކޮށްފައެވެ.
މީގެއިތުރުން،

މި

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ

ރިޕޯޓުގައި

ރިޔާސީ

އިންތިޚާބުގައި

ކެންޑިޑޭޓުންނާ

ވާދަކުރައްވާ

ގުޅޭގޮތުން

ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް އަވަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށްފަހު ޝަކުވާ

ނިންމިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ވަނީ ހިމާނާފައެވެ.
ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ
ރ ަކ ަމ ާ
ނ ް
ރ ާމ ަޙ ުއ ުލ ަގ ިއ ޫ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާ
ނ ަމ ަ
ރ ް
ނ ް
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިޫ ،
ށ ިއ
ސ ެވ ި
ސ ެވ ި
ކ ް
ނ ޮ
ޔ ް
ބ ާ
ބ ުބ ަ
ސ ަ
އ ެގ ަ
ނ ޭ
ނ ަގ ެ
ދ ެ
ނ ަތ ްއ ެ
ބ ަފ ިއ ާވ ެގ ްއ ުލ ް
ގ ަތ ް
ޅ ޮ
ސ ެއ ޭ
ރ ް
ށ ުހ ަ
ނ ަކ ަމ ް
ނ ަވ ް
ށ
ށ ިލ ި
މ ިޑ ާއ ެގ ިމ ި
ީ
ިމ ަކ ަމ ް
ށ

ޝ ު
ކ ިމ ަ
ޮ
ނ ެގ

ަލފާ ިހ ަމ ާ
ނ ަފ ިއ ެވ ެއ ެވ.

ތްރެޓް

އެނަލިސިސް

ރިޕޯޓް

އެކުލަވާލުމަށް

ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންނާ އަދި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައެވެ.
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ކޮމިޝަނުންވަނީ

މި ދެ ރިޕޯޓް އާއްމު ކުރުމަށް އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުންވަނީ މި ރިޕޯޓުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިން
ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ.

އެޕެންޑިކްސް  3އަދި އެޕެންޑިކްސް 4

 4.5އޭ .އައި .ބީ.ޑީގެ ފުލް މެމްބަރަކަށް ކޮމިޝަންވުމުގެ މަސައްކަތް
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ކުރިއަރުވާ ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް
ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އޭޝިއާ-ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑެވެލޮޕްމަންޓް
(އޭ.އައި.ބީ.ޑީ) ގެ ފުލް މެމްބަރަކަށްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމީ  2014ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެހެންކަމުން ،މިކަމަށް
ބޭނުންވާ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އޭ.އައި.ބީ.ޑީ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ އިދާރާއިން ބޭނުންވާ ރަސްމީ
ސިޓީއަށް އެދި އެ އިދާރާއަށްވަނީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހު ސިޓީ ފޯނުވާފައެވެ.

4.6

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ އިންޓަރގްރޭޓަޑް ގަވަރނަންސް ޕްރޮގްރާމް 2015 -2012
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ

ގެ

އިންޓަރގްރޭޓަޑް

ގަވަރނަންސް

ޕްރޮގްރާމް

(އައި.ޖީ.ޕީ)

ގެ

ރިޒަލްޓް

އޭރިއާ

3.3

"އެންހާންސް ކެޕޭސިޓީ އޮފް މީޑިއާ ޓު ކޮންޓްރިބިއުޓް ޓު ޑިމޮކްރެޓިކް ޑިސްކޯސް" ގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގައި
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މެމްބަރަކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ .ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގައި މީޑިއާ ތަރައްޤީކޮށް ޒިންމާދާރު
ކުރުވުމަށާއި

މުޖުތަމަޢުގެ

ހަމަޖެހުމާއި

އެއްބައިވަންތަކަމަށް

މީޑިއާއިން

އަދާކުރެވޭނެ

ރޯލާމެދު މަޝްވަރާކޮށް

ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައެވެ .އަދި އައި.ޖީ.ޕީ ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަން މި ކޮމިޓީގައި ލަފާދެއެވެ.

4.7

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ބުކްލެޓް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ)ގެ އެހީގައި ޗާޕްކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސް ބުކްލެޓް އެކި ފަރާތްތަކަށް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ  2014ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައެވެ .މި ބުކްލެޓް
ވަނީ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކަށާއި ،އިދާރާތަކަށާ އަދި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުޢައްސަސާތަކަކަށް ފޯނުވާފައެވެ.
މީގެއިތުރުން ،މި ބުކްލެޓް ވަނީ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށްވެސް
ފޮނުވާފައެވެ.
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4.8

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް  2014ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ފާހަގަކޮށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާ ޙިއްޞާކުރުން

4.9
އ.ދ ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާތައް މޮނިޓަރކުރާ ކޮމިޓީތަކުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ހުށެހެޅުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން މި ކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް  2014ވަނަ
އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ތައްޔާރުކޮށް  19އޮކްޓޫބަރު  2014ގައި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ .މި ރިޕޯޓުގައި ކޮމިޝަނުން އިތުރަށް
ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަކާއި މި މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައްވެސް ވާނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.

އެޕެންޑިކްސް 5

 4.9ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓްގެ މެތޮޑޮލޮޖީ އެމެރިކަން ސެންޓަރާ ޙިއްޞާކުރުން
މި ކޮމިޝަނުން  30އެޕްރީލް  2014ގައި ނެރުނު ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާފައިވާގޮތުގެ މައްޗަށް
ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލާވަނީ އެމެރިކަން ސެންޓަރުގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ ފަރާތާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށްފަހު އެ ފަރާތާ
ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ .މި ކަރުދާހުގައި މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވާ ގޮތާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ
މަރުޙަލާތަކުގެ ތަފްޞީލުގެ އިތުރުން މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސާރވޭ ފޯމުތަށް އެ ފަރާތާވަނީ
ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.

4.10

އެކި ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތައް
 2014ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ( 04ހަތަރު) ފަރާތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .މި
ޕްރޮޕޯސަލްތަކަކީ ،ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހަރުދަނާ އަދި ޒިންމާދާރު
ގޮތެއްގައި ޚަބަރު ފެތުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހޯދައިދިނުމާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް
ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި އެހެނިހެން ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމުގެ އިތުރުން ،އެހެން ޤައުމުތަކުގައި މި
ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ސްޓަޑީ ޓުއަރ ފަދަ ދަތުރުތައް ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެވެ .ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ އިތުރު ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ؛
ޕްރޮޕޯސަލް ތަފްޞީލް
ބްރޯޑްކާސްޓް ރިލޭޓެޑް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޯ ދަ މޯލްޑިވްސް
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ޕްރޮޕޯސަލް
ހުށަހަޅާ ފަރާތް
ޔޫ.އެސް



ކޮންސަލްޓަންސީ

މއުލޭޓިންގ
ފޯ ި

އޮން

އނިޓީ
ކޮމި ު

ނ
ގއުލޭޝަ ް
ރެ ި

ބްރޯޑްކާސް ި
ޓންގ އެމްބަސީ،

ކޮލޮމްބޯ،



ޓސް ރިޕޯޓިންގ
ނޑް ހިއުމަން ރައި ް
ނސް އެ ް
ގވަރނަ ް
ވޯކްޝޮޕް އޮން ގުޑް ަ



ވން
ސއޭބްލްޑް ޕީޕަލް ެ
ޑ ް
ރއިޓްސް އޮފް ި
އން ޕްރޮޓެކްޓިންގ ދަ ަ
ވޯކްޝޮޕް ޮ
ރިޕޯޓިންގ

ބްރޯޑްކާސްޓް ރިލޭޓެޑް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޯ ދަ މޯލްޑިވްސް


ސްޓަޑީ

ޓުއަރ

ޓު

ސޓޭންޑިންގ
އަންޑަރ ް

ދަ

އސްޕެކްޓްސް
ެ

އފް
ޮ

ސްރީލަންކާ
ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާ

ސޓީ
ނސިންގ ދަ ކެޕޭ ި
އންހޭ ް
އޔާ އެންޑް ެ
ބ ް
ޢރަ ި
ކސްޓިންގ އިން ސަޢުދީ ަ
ބްރޯޑް ާ
ލޑިވްސް
އން މޯ ް
ޑސްޓްރީ ި
ޓު ޑިވެލޮޕް ދަ އިން ަ
ބްރޯޑްކާސްޓް ރިލޭޓެޑް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޯ ދަ މޯލްޑިވްސް


ސްޓަޑީ

ޓުއަރ

ޓު

ސޓޭންޑިންގ
އަންޑަރ ް

ދަ

އސްޕެކްޓްސް
ެ

އފް
ޮ

ޤަތަރު ސަރުކާރު

ތރު
ކސްޓިންގ އިން ޤަ ަ
ބްރޯޑް ާ


ޑވްސް
އން މޯލް ި
ޑވެލޮޕްމަންޓް ި
އރިއާ ި
ބރޯޑްކާސްޓް ޭ
ޓްރެއިނިންގ ފޯ ް

ބްރޯޑްކާސްޓް ރިލޭޓެޑް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޯ ދަ މޯލްޑިވްސް


ސްޓަޑީ

ޓުއަރ

ޓު

ސޓޭންޑިންގ
އަންޑަރ ް

ދަ

އސްޕެކްޓްސް
ެ

އފް
ޮ

ޖަޕާން ސަރުކާރު

ކސްޓިންގ އިން ޖަޕާން
ބްރޯޑް ާ


ސ
ޑވް ް
އން މޯލް ި
ޑވެލޮޕްމަންޓް ި
އރިއާ ި
ބރޯޑްކާސްޓް ޭ
ޓްރެއިނިންގ ފޯ ް



ޕމަންޓް
މނިޓަރިންގ އެންޑް އިކުއި ް
ރންގ ޮ
ކއަ ި
ސސްޓަންޓް އިން އެ ު
އެ ި

 4.11ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލްއަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕޭ ޗެނަލްގެ ހުއްދަ ދިނުން
އައިލެންޑް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލްކަމުގައިވާ "އައިސް ޓީވީ" ފީ
ނަގައިގެން ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް  2014ވަނަ
އަހަރުގެ ޖޫން މަހުއެވެ .މި ޗެނަލް ޕޭ ޗެނަލަކަށް ވުމާގުޅިގެން މި ޗެނަލްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ނަގާ ފީވެސް 2014
ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

4.12

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އުނދަގޫތައް ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ލޮބީ ގްރޫޕާއެކު
މަޝްވަރާ ކުރުން
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގިނަ ގުނަ ގޮންޖެހުތަކާއި އުނދަގޫތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި  6ޖުލައި 2014
އަދި  24ޖުލައި  2014ގައި ލޮބީ ގްރޫޕާއި މި ކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް
ހުރި ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާ ޙިއްސާކުރެވުނެވެ .މި ދަތިތަކަށް ގެނެވޭނެ ޙައްލުވެސް ވަނީ މި
ގްރޫޕާއި ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.
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4.13

ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ
ނޫސްވެރިންނަށާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  3މޭ  2014ގައި ތަޙުނިޔާ ފޯނުވާފައެވެ .ދުވަހާ
ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައިވަނީ ޙާއްޞަ މެސެޖެއްވެސް އާއްމުކޮށްފައެވެ.

" 4.14ޔޫޒިންގ ނިއު މޮޑެލްސް އެންޑް ސޯޝަލް މީޑިއާ ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ" ވާރކްޝޮޕް ބޭއްވުމަށްޓަކައި
ކުރި މަސައްކަތްތައް
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.އައި.ބީ.ޑީ) އާ ގުޅިގެން" ،ޔޫޒިންގ ނިއު
މޮޑެލްސް އެންޑް ސޯޝަލް މީޑިއާ ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ" ގެ ނަމުގައި ވާރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ގިނަ
މުޢާމަލާތްތަކެއް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކޮށްފައެވެ .ނަމަވެސް ،އޭ.އައި.ބީ.ޑީ.ގެ ފަރާތުން ވަނީ މިކަމަށް އަދިވެސް އެކަށީގެންވާ
ޖަވާބެއް ނުލިބިއެވެ .މި ވާރކްޝޮޕް ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ،ސޯޝަލް މީޑިއާއާއި ޒަމާނީ އިތުރު
ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށާއި ،އަދި މި ވަޞީލަތްތައް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ބޭނުންކުރަން
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަހުލުވެރިކުރުމެވެ.

4.15

"ހިއުމަންރައިޓްސް އެންޑް ގުޑް ގަވަރނަންސް ވާކްޝޮޕް" ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރި މަސައްކަތް
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަން (އޭ.ބީ.ޔޫ) އާ ގުޅިގެން" ،ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ގުޑް
ގަވަރނަންސް" ގެ ނަމުގައި ވާރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމަށް އެފަރާތާއެކު ކޮމިޝަނުން ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއްކޮށް،
ވާރކްޝޮޕާ ގުޅޭ ޕްރޮޕޯޒަލެއް ތައްޔާރުކޮށްވަނީ އެފަރާތާ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޙިއްސާކޮށްފައެވެ .މި ވާރކްޝޮޕް
އިންތިޒާމްކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ،ހެޔޮ ވެރިކަމަކަށް ބާރުވެރިކުރުވާ
ޒިންމާދާރު ބްރޮޑްކާސްޓަރުންތަކެއް އުފައްދާ އަދި މިފަދަ ކަންކަމަށް އިޙްތިރާމްކުރުން އިތުރުކުރުމެވެ.
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.5

އކަތް
ޙއްމު މަސަ ް
އވާ މު ި
ކށްފަ ި
ރވުމަށް ޮ
ކރިއެ ު
މގެ ދާއިރާ ު
ރޑްކާސްޓްކުރު ު
ރީބް ޯ
ތ ހުޅުވާލުން
އސަންސަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަ ު
މގެ ލަ ި
އށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރު ު
ލ ަ
 5.1މުޅި ރާއްޖެއަށާއި މާ ެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 24ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށާއި މާލެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައެވެ .މި
ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތަށް  90ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވެއެވެ .މި މުއްދަތުގައި  2ފަރާތަކުން މާލެއަށް
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފާވާއިރު  3ފަރާތަކުން މުޅިރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ލައިސަންސަށް އެދިފައިވެއެވެ .މީގެތެރެއިން 2 ،ފަރާތަކަށް މުޅިރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް
ދޫކޮށްފާވާއިރު މާލެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް  1ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.

ކއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
މދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަ ަ
ވއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާ ެ
 5.2ގަ ާ
ނ
އ ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރު ް
އކު އޮޕަރޭޝަނެ ް
ސއާ ެ
ސަރވި ް
ރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށަށް
ގެނެސް ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮމިޝަނުން  2012ވަނަ
އަހަރު ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ ކަރުދާސްކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސާރވިސްއާ ގުޅިގެން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން "ކޭބަލް ޓީވީ ލައިސަންސް" ފައިނަލައިޒްކުރުމަށްޓަކައި  2014ވަނަ އަހަރު
ކޮމިޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ އިސްފަރާތްތަކާއެކު ވަނީ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާފައެވެ .މިގޮތުން،
ޤާނޫނު ނަންބަރ ( 16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  46ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން
'ލައިސަންސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުން ހިފެހެއްޓޭ އާލާތްތަކާމެދު

ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު' މި

ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލާ ގަވާއިދަށް ކޮމެންޓްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާވަނީ ޙިއްޞާކުރެވިފައެވެ.

ގއި
ފހަރަށް ރިސޯޓެއް ަ
ޅވާ ފުރަތަމަ ަ
ނގުމަށް ބާރުއަ ު
އސަންސް ެ
ޑކާސްޓްކުރުމަށް ލަ ި
ގއި ރީބްރޯ ް
ކ ަ
 5.3ރިސޯޓްތަ ު
ސންސް ދޫކުރުން
މގެ ލައި ަ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރު ު
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ރިސޯޓްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނެރުނު ސަރކިއުލަރއާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ
ރިސޯޓްތަކުންވަނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނާ މުޢާމަލާތްކޮށްފައެވެ.
މިގޮތުން،
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2014

ވަނަ

އަހަރު

ތާޖް

އެކްޒޯޓިކާ

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

ރިސޯޓްސް

އެންޑް

ސްޕާ

މޯލްޑިވްސްއަށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށްޓަކައި ،އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްވަނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފަވެއެވެ .އަދި
އެހެން ރިސޯޓްތަކުންވެސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި  2014ވަނަ އަހަރުވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ޝނަށް ހުށަހެޅުމަށް
ގ އަގު ފާސްކުރަން ކޮމި ަ
މގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނަ ާ
 5.4ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރު ު
ވން
ޅ ު
ބރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބާރުއެ ު
ސ ދޫކޮށްފައިވާ ރީ ް
ލައިސަން ް
ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން ދޭ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  2014ވަނަ އަހަރުގެ
މާރިޗު މަހުގައިވަނީ މި ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ސަރކިއުލަރއެއް ނެރިފައެވެ .ކަނެކްޝަން ފީ ،ޑީކޯޑަރގެ އަގު ނުވަތަ
ފީ ،މަހު ފީ ،ރީ ކަނެކްޝަން ފީ ،ޕެކޭޖްގެ ފީ އަދި އިތުރު އެހެން ފީއެއް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ނަގާނަމަ އެ
ފީގެ ތަފްޞީލް ފޯނުވާދިނުމަށް އެދިފައިވާ ސަރކިއުލަރގެ ދަށުން ބައެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންވަނީ މި ފީތަކުގެ
ތަފްޞީލް ފޯނުވާ އަގު ފާސްކޮށްފައެވެ.

އެޕެންޑިކްސް 6

 5.5މީޑިއާނެޓުން

ޅއި
ކ .އަތޮ ާ

ގ
ނ ާ
ރއިޑްކުރުމަށް" ަ
ގއި ދިވެހި ޗެނަލްތައް " ަ
ޙއްދުތަކު ަ
ޑ ސިޓީ ސަރަ ަ
އައް ޫ

ފީ ފާސްކުރުން
މީޑއާނެޓުން ކ .އަތޮޅާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ނެޓްވޯކްގައި ދިވެހި ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލްތައް
ރައިޑްކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަތުން ނަގާ ފީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުތުތަކަކާއެކު ރައިޑިންގ ފީ ގެ ގޮތުގައި
ފާސްކޮށްފައިވަނީ ގޭބިސީއަކުން  4/-ރ އެވެ .މި އަގު ފާސްކުރުމާއެކު ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތަކަކީ ،ކޮންމެ ހަތަރު
މަހުން އެއްމަހު މީޑިއާނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިމެނޭ ކަނެކްޝަންތަކުގެ އަދަދު ސަރަޙައްދު
ވަކިން އެނގޭނޭހެން ކޮމިޝަނަށް އެންގުމާއި މީޑިއާނެޓްގެ ކަނެކްޝަންތަކުގެ އަދަދަކީ އާއްމު ފަރާތްތަކަށް
ސަރަޙައްދު ތައް ވަކިން އެނގޭނޭހެން ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައިވުމާ އަދި ލައިސަންސް ދީފައިވާ
ކޮންމެ ސަރަޙައްދަކަށް ވަކިން ރައިޑްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އޮތުމެވެ .މި އަގު
ފާސްކޮށްފައިވަނީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގައެވެ.
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 .6ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ކުރި މަސައްކަތް
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މައްސަކަތްތަކުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި
ގޮތުގައި

ދިރާސާ

މަސައްކަތްތަކެއް

2012

ވަނަ

އަހަރުގެ

ޑިސެންބަރު

3

ން

15

ށް

ކުރެވުނެވެ.

މިމަސައްކަތްކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މިދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއްކަމުގައިވާ ޑރ .މަރީ ގްރީންއެވެ.
މިގޮތުން ،މި ދިރާސާ ރިޕޯޓަށާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިއުނިޓީ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ،ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުމަށް
ސްރީލަންކާ ،ކޮލޮމްބޯގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީއަށް ވަނީ މިއަހަރު ތެރޭގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައެވެ .އަދި މި
މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގަޔާއި ކޮންސަލްޓަންސީގެ އެހީތެރިކަން ލިބެންދެން 2014 ،ވަނަ އަހަރު
ނޮވެންބަ ރު މަހު ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންޓަރނަލް ޓީމަކުން ވަނީ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި
ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.
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 .7ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ފޯރަމް ،މަޢުލޫމާތު ދިނުން ،ވާރކްޝޮޕްތައް
" 7.1ސުޕަރ ސަރވިސް ސެމިނަރ" ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް –  1މާރިޗު 2014
ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންނަށް ޙާއްޞަ ކޮށްގެން "ސުޕަރ ސަރވިސް ސެމިނަރ" ގެ ނަމުގައި  01މާރިޗު 2014
ގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .ތިން ގަޑިއިރު ކުރިއަށް ދިޔަ މި ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމްގައި
ކަސްޓަމަރުންނާ އަދި ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި މުޢާމަލާތް ކުރާނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތައްވަނީ ޙިއްޞާކުރެވިފައި އެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއިނަރަކީ އަލްފާޞިލް މައްސޫދު މޫސާ ދީދީ އެވެ.

7.2

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

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ދާއިރާގައި

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ފަރާތްތަކަށް

އަމާޒުކޮށްގެން،

ކޮމަންވެލްތު

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން (ސީ.ބީ.އޭ) އާއި އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިޔަން (އޭ.ބީ.ޔޫ) ގެ
އެހީތެރިކަމާއެކު  3ން  5ޖޫން  2014އަށް ވަނީ "ޖެންޑަރ ސެންސިޓައިޒޭޝަން ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ" ގެ
ނަމުގައި ތަމްރީން ޕްރޮގަރާމެއް ބާއްވާފައެވެ.
މި ތަމްރީން ޕްރޮގަރާމް ކުރިއަށް ދިޔައީ ހެނދުނު  0900ން ހަވީރު ް 1600
ށ މޫކައި ހޮޓެލްގެ ކޮންފެރެންސް
ހޯލްގައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި ޓްރެއިނަރެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވީ ސީ.ބީ.އޭގެ ރައީސާ މޮނީޒާ ހާޝްމީއެވެ .މައިގަނޑު
ގޮތެއްގައި މި ޕްރޮގަރާމްގައި މަޢުލޫމާތު ދެވުނީ ޖެންޑަރއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކުރުމަށް
ގެންގުޅޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް އާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ .އަދި މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޖެންޑަރ އެންޑް ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޑރ .ޙާލާ ޙަމީދު ރާއްޖޭގެ ޖެންޑަރ ދާއިރާއަށް އަލިއަޅުވާލާ
ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅައިދެއްވިއެވެ.

7.3

"ރޯލް އޮފް މީޑިއާއިން އިމަޖެންސީސް ޑިސާސްޓަރ އެންޑް ވައެލެންސް ޕްރިވެންޝަން ވޯކްޝޮޕް" -
 27ން  28އޮގަސްޓް2014
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް
އަމާޒުކޮށްގެން  27އަދި  28އޮގަސްޓް  2014ގައި ވަނީ "ރޯލް އޮފް މީޑިއާ އިން އިމާރޖަންސީސް ،ޑިޒާސްޓަރސް
އެންޑް ވަޔަލަންސް ޕްރިވެންޝަން" ގެ ނަމުގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވާފައެވެ.
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މި ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއިނަރުންގެ ގޮތުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑް ކްރޮސް (އައި.ސީ.އާރު.ސީ)،
އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ރެޑް ކްރޮސް އެންޑް ރެޑް ކްރެސެންޓް ސޮސައިޓީސް (އައި.އެފް.އާރު.ސީ) އަދި
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ (އެން.ޑީ.އެމް.ސީ) ގެ ފަރާތުން ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .މި
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ދިޔައީ ހެނދުނު  0900ން މެދުރު  1330ޝީ ބިލްޑިންގ ގެ އަސަރީ މާލަމްގައެވެ .މި
ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ޤައުމަށް ދިމާވާ ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކާއި ހިތާމަވެރި ޙާދިޞާތައް އަދި ހަލަބޮލި
ޙާލަތުތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ކަވަރު ކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް
އެފަރާތްތަކުގެ މުއައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމެވެ .މިއީ ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން
މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް ބޭއްވި ދެވަނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެވެ.

7.4

ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް –  27ޑިސެންބަރު 2014
އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ،ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ
ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއިނަރެއްގެ
ގޮތުގައި ހުންނެވީ ލީގަލް ސެކްޓަރ ރިސޯސް ސެންޓަރުގެ ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓް އަލްއުސްތާޛް ހުސެޢިން
ޝަމީމްއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް ބާއްވާފައިވަނީ  27ޑިސެންބަރު  2014ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު  0900ން ހަވީރު
 1700ށް ޝީ ބިލްޑިންގގެ އަސަރީ މާލަމްގައެވެ.
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.8

ބައިވެރިވި ސެމިނަރ ،ވާރކްޝޮޕް އަދި ޓްރެއިނިންގތައް
8.1

އޭ.އައި.ބީ.ޑީ ސެކަންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ބްރޯޑްކާސްޓް ޓްރެއިނިންގ –
ކުއާލަ ލަމްޕޫރު ،މެލޭޝިއާ –  24ން  25ފެބްރުވަރީ 2014
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޭ .އައި .ބީ .ޑީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން
 24އަދި  25ފެބްރުވަރީ  2014ގައި މެލޭޝިއާގެ ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި ބޭއްވި ސެކަންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް
ކޮންފަރެންސް

އޮން

ބްރޯޑްކާސްޓް

ޓްރެއިނިންގގައި

ކޮމިޝަންގެ

ފަރާތުން

ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

ތަމްސީލްކޮށްދެއްވީ ،ޑިރެކްޓަރ ،ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޢާއިޝަތު ޝާހީނެވެ.

ކޮމިޝަން

މި ކޮންފަރެންސްގައި

ބައިވެރިވެލެއްވި ޤައުމުތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޒަމާނައި އެއްފެންވަރަށް
ތަމްރީން ކުރާނޭ ވަޞީލަތްތަކަކީ ކޮބާކަމާއި އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ތަމްރީން ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތްތަކާމެދު
މަޝްވަރާކުރިއެވެ .މި ދަތުރުގެ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އޭ.އައި.ބީ.ޑީ ގެ ފަރާތުންނެވެ.

8.2

އޭ .އައި .ބީ .ޑީ  11ވަނަ އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް  – 2014ޖިއްދާ ،ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާ –
 3ން  8މޭ 2014
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑެވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.އައި.ބީ.ޑީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސަޢުދީ
ޢަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާގައި ބޭއްވި އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް  2014އަދި ޕްރީ ސަމިޓް ވާރކްޝަޕްގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ
ބައިވެރިވެފައެވެ .މޭ މަހުގެ  3ން  5ށް އޮތް ޕްރީ ސަމިޓް ވާރކްޝޮޕް "މީޑިއާ އެތިކްސް އިން ދަ އޭޖް އޮފް
ސޯޝަލް މީޑިއާ" ގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް އަޝްރަފެވެ.
އަދި މޭ މަހުގެ  6ން  8ށް އޮތް  2014ވަނަ އަހަރުގެ އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު
ޝަހީބު ،ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު ،ކޮމިޝަން މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް އަދި އިބްރާހިމް އަޝްރަފް
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ކޮމިޝަނަރ އިބްރާހީމް އަޝްރަފްގެ މި ދަތުރުގެ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ
އޭ.އައި.ބީ.ޑީގެ ފަރާތުންނެވެ .އެހެން ބޭފުޅުން މި ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތީ އަމިއްލަ ޚަރަދުފުޅުގައެވެ.
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8.3

އޭ.އައި.ބީ.ޑީ އެނުއަލް ގެދަރިންގ އަދި އޭ.އައި.ބީ.ޑީ ޖެނެރަލް ކޮންފަރެންސް – ނޮމް ޕެން ،ކެމްބޯޑިއާ
–  13ން  15އޮގަސްޓް 2014
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.އައި.ބީ.ޑީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން
 13ން  15އޮގަސްޓް  2014ގައި ކެމްބޯޑިއާގެ ނޮމް ޕެންގައި ބޭއްވި  40ވަނަ އެނުއަލް ގެދަރިންގ އަދި 13
ވަނަ

އޭ.އައި.ބީ.ޑީ

ޖެނެރަލް

ކޮންފަރެންސްގައި

ކޮމިޝަންގެ

ފަރާތުން

ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

ކޮމިޝަން

ތަމްސީލްކޮށްދެއްވީ ،އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކޮމިޝަނަރުންކަމުގައިވާ މަރިޔަމް
ޝައުޤީއާއި މޫމިނާ އާދަމްއެވެ.

8.4

އިމްޕްރޫވިންގ ދަ އިލެކްޓޯރިއަލް ޕްރޮސެސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ސިމްޕޯޒިއަމް –  18ން 20
އޮގަސްޓް 2014
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި "އިމްޕްރޫވިންގ އިލެކްޓޯރަލް ޕްރޮސެސް
އިން ދަ މޯލްޑިވްސް" ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ކޮމިޝަނުގެ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑައިރެކްޓަރ ،ޢާއިޝަތު
ޝާހީން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
އަދި މި ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވަނީ ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅާފައެވެ .މި ކަރުދާހުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ދާއިރާއަށާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި
އެކަންކަން ޙައްލު ކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ ލަފާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .މި ސިމްޕޯޒިއަމް ބާއްވައިފައިވަނީ 2014
ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު  18ން  20ށް ބަނޑޮސް އައިލަންޑް ރިސޯޓްގައެވެ.

8.5

އޭ.ބީ.ޔޫ ވާރލްޑް ސަމިޓް އޮން މީޑިއާ ފޯ ޗިލްޑްރަން – ކުއާލަ ލަމްޕޫރު ،މެލޭޝިއާ –
 8ން  10ސެޕްޓެންބަރު 2014
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަން (އޭ.ބީ.ޔޫ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސެޕްޓެންބަރު  8ން  10ށް
މެލޭޝިއާގެ ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި ބޭއްވި  7ވަނަ ވޯލްޑް ސަމިޓް އޮން މީޑިއާ ފޯ ޗިލްޑްރެންގައި މޯލްޑިވްސް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މި ސަމިޓުގައި ބައިވެވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބާއި ނައިބު ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު އާއި ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ކަމުގައިވާ މަރިޔަމް ޝައުޤީ އަދި މޫމިނާ އާދަމެވެ.
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 " 8.6ހިއުމަން ރައިޓްސް އެވެއަނަސް ޕްރޮގްރާމް" –  19އޮކްޓޫބަރު 2014
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  19އޮކްޓޫބަރު  2014ގައި ބޭއްވި "ހިއުމަން ރައިޓްސް އެވެއަނަސް
ޕްރޮގްރާމް" ގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ ކޮމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ނާޞިޙްއެވެ.

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

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ޔޫނިއަން

(އޭ.ބީ.ޔޫ)ގެ

ފަރާތުން

މަކާއޮގައި

ބޭއްވި

"ވިމަން

ވިތް

ދަ

ވޭވް"

ފޯރަމްގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
އޭ.ބީ.ޔޫ

އިން

ހުރިހާ

ޚަރަދެއް

ހަމަޖައްސާފައިވާ

މި

ދަތުރުގައި

ކޮމިޝަނުގެ

ފަރާތުން

މި

ފޯރަމްގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ،އަސްމާ ޙަސަނެވެ .މި ފޯރަމްގައި އަސްމާ ޙަސަން
ވަނީ "ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިން މޯލްޑިވްސް :އަ ޖެންޑާރ ޕާރސްޕެކްޓިވް" ގެ ނަމުގައި ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްވެސް
ހުށަހަޅުއްވާދެއްވާފައެވެ.

8.8

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ގޮތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނުން
ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުން –  4ނޮވެންބަރު 2014
 4ނޮވެންބަރު  2014ގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤާ ބެހޭގޮތުން އެމެރިކަން
އެމްބަސީއާ

ގުޅިގެން

ބޭއްވި

މަޢޫލޫމާތު

ބައްދަލުވުމުގައި

ކޮމިޝަނުގެ

ފަރާތުން

ވަނީ

ބައިވެރިވެފައެވެ.

މިގޮތުން ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަންގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރާ އަދި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި
ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ މުރާޖާޢާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންވަނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި
ބައިވެރިވެފައެވެ.
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 8.9އެޑިޓަރސް ފޯރަމް – މާހީ ،ސީޝެލްސް –  10ނޮވެންބަރު 2014
ސީޝެލްސް މީޑިއާ ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ސީޝެލްސްގެ މާހީގައި  10ނޮވެންބަރު  2014ގައި ބޭއްވި
އެޑިޓަރސް ފޯރަމްގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .ސީޝެލްސް މީޑިއާ ކޮމިޝަނުގެ ދަޢުވަތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ
ފަރާތުން މި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝަހީބާއި ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު

މުޙައްމަދު އަސްލަމެވެ.

 8.10ޑަބްލިއު އެޗް އޯ ގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް –  19ނޮވެންބަރު 2014
ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މަޢުލޫމާތު އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދުނުމުގެ މުޙިއްމުކަމާއި ބެހޭގޮތުން ޑަބްލިއު އެޗް އޯ ގެ ފަރާތުން
މީޑިއާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން  19އޮކްޓޫބަރު  2014ގައި ވަނި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވާފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި
ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޑިނޭޓަރ އީމާން އަންވަރެވެ .މި ތަމްރީން
ޕްރޮގްރާމްގެ ފެސިލިޓޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެނީ ޑަބްލިއު އެޗް އޯ ޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އެޑްވޮކަސީ
އޮފިސަރ ވިސްމިތާ ގުޕްތާ ސްމިތު އެވެ.
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 2014 .9ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތައް
 9.1ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސާރވޭ
"ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސާރވޭ" އަކީ ކޮމިޝަންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލްކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޓްރެޓީޖިކް
އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ޕޮލިސީ  01ގެ ދަށުގައިވާ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިނާޢަތް މިހާރު އޮތް ޙާލަތު
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ސާރވޭއެކެވެ.
ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސާރވޭއެއް  2013ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން މޭ މަހުގަ
ނިޔަލަށް މާލޭގައި ކުރިއެވެ .މި ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އާއްމު ފަރުދުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ
ސާރވޭ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާތަކަށް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ .މިގޮތުން،
ސާރވޭގެ ނަތީޖާ ބިނާވެފައިވާނީ އާއްމުންގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ( 100ސަތޭކަ) ފޯމްގެ މައްޗަށެވެ.
މި ސާރވޭގެ ނަތީޖާއަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަނުންވަނީ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާފައެވެ .މި ސާރވޭ ރިޕޯޓްގެ މަޤްޞަދަކީ
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއާމެދު އާއްމު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތާއި މިހާރު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ބްރޯޑްކާސްޓް
ޗެނަލްތަކާމެދު އާއްމު ޚިޔާލުތައް ދެނެގަނެ ،ކޮމިޝަނުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ،
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމެވެ.
މި ރިޕޯޓްގައި ސާރވޭގެ ނަތީޖާއާއި އާއްމުން މިދާއިރާ އާ ދޭތެރޭ ދެކޭގޮތާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުތައް
ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
އެޕެންޑިކްސް 7

9.2

"ބްރޯޑްކާސްޓް އިންޑަސްޓްރީ ސްޓޭޓަސް ރިޕޯޓް  "2015 - 2011އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް
ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ (ޕޮލިސީ  /1ސްޓްރެޓެޖީ  /4އެކްޝަން  )5ގެ ދަށުން "ބްރޯޑްކާސްޓް
އިންޑަސްޓްރީ ސްޓޭޓަސް ރިޕޯޓް" ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2014ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި
ވަނީ ފަށާފައެވެ .މިގޮތުން ،މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިންވަނީ ޓީމެއް ހޮވާފައެވެ.
މި

ޓީމްގައި

ހިމެނެނީ

ޕްލޭނިންގ

ޑިޕާރޓްމަންޓް،

ލައިސަންސިންގ

އަދި

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ސެކްޝަންގެ

މުއައްޒަފުން ނެވެ .މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާމެދު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި މި ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ
ގޮތުގެ މެތޮޑޮލޮޖީ އާއި ބޭނުންވާ މުޙިއްމު ލިޔެކިޔުންތަކާ ،ރިޕޯޓް ލޭއައުޓާމެދު ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.
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 9.3ޑިޖިޓަލް މައިގްރޭޝަން ރިޕޯޓު
ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތް އެނެލޮގް އިން ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް
ހިޖުރަކުރުމަށްޓަކައި މިކަން ކުރާނޭ ގޮތުގެ މަގު ޗާޓެއް އެކުލަވާލުމަށް  2012ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފެށި މަސައްކަތް
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވި ،އެކަމާ ބެހޭ ރިޕޯޓް ވަނީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެތެރޭގައި
ޝާޢިއު ކުރެވިފައެވެ.

މި މަގުޗާޓު އެކުލަވާލުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

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

އަދި މި

މި

ޓީމްގައި

ދެންނެވި

މަގުޗާޓު

އެކުލަވާލުމަށް

"ނެޝަނަލް

ރޯޑްމެޕް

ޓީމް"

ކޮމިޝަނުން

އެކުލަވާލިއެވެ.

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮމިޝަނުގެ އިތުރުން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ރާއްޖޭގެ
ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ބޭފުޅުންނެވެ.ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް
ހިޖުރަކުރުމަށް މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ ބޭނުމަކީ ،ހިޖުރަކުރާނޭ ވަކި ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި
ކަނޑައެޅުމާ އަދި އެނެލޮގް ބްރޯޑްކާސްޓިން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާނޭ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމާއި މި ކަމަށް ވާސިލްވުމަށް
ކަނޑައްތުކުރަން ޖެހޭ މަރުޙަލާތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.އައި.ޓީ.ޔޫ ގެ މި ރިޕޯޓްގައި ،ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މަރުޙަލާތަކަކަށް ބަހާލައި ،ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ތާރީޚުތަކެއް
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .މި ގޮތުން ،ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާނޭ ޓެރެސްޓްރިއަލް ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި
ޓެކްނިކަލް ސްޓޭންޑަޑް ކަނޑައެޅުމާއި ޓްރާންސްމިޓިންގގެ ޚިދުމަތަށް ވަކި ނެޓްވާކް އޮޕަރޭޓަރެއް އުފެއްދުމާއި
ޖޓަލް ޓްރާންސްމިޝަން ފެއްޓުމާއި އެނެލޮގް
ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ފްރިކުއެންސީތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ޑި ި
ޓްރާސްމިޝަން ހުއްޓާލުމަށް ސުންގަޑި އަށް މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 9.4އިންޓަރނަލް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސާރވޭ
"ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސާރވޭ" އަކީ ކޮމިޝަނަށް އާއްމު މަހެއްގައި ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާގޮތާއި ޝަކުވާތަކުގެ
ބާވަތްތަކާއި ޝަކުވާއާ ގުޅުންހުރި އިތުރު ކަންކަމާއި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ
ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކޮށްފައިވާ ސާރވޭއެކެވެ.ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ސާރވޭއެއް ނޮވެންބަރު  6ން  7ޑިސެންބަރު  2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރެވުނެވެ .މި ސާރވޭ ކުރިއަށް
ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އަންނަ ޝަކުވާތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު ،ކޮމްޕްލެއިންސް ސާރވޭ ފޯމެއްގައި ފުރުމަށް މުއައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވިގެންނެވެ .މިގޮތުން ،ސާރވޭގެ
ނަތީޖާ ބިނާވެފައިވަނީ މުއައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ( 11އެގާރަ) ފޯމްގެ މައްޗަށެވެ .އެޕެންޑިކްސް
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 .10ލައިސަންސް
10.1

އަލަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަން ފަށާފައިވާ ފަރާތްތައް
 2014ވަނަ އަހަރަކީ  2012ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން

ފަށާފައިނުވާ

ފަރާތްތަކުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން

ފަށަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އަހަރެވެ.

މިގޮތުން 2014 ،ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާފައިނުވާ ޗެނަލްތަކަށްވަނީ މިކަން
ސަރކިއުލަރއަކުން އަންގާފައެވެ .އެގޮތުން  2014ވަނަ އަހަރު  09ޗެނަލްއަކުން ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަންފަށާފައެވެ.
އެއީ؛
 .1އެޓޯލް އިންވެސްޓްމަންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެޓޯލް ޓީވީ
 .2މީޑިއާ އަންލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލް 9
 .3ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސަން ޓީވީ
 .4ކޮންޓްރާސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލް އެމް
 .5ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ރޭޑިއޯ އެފް އެމް
 .6އައިލެންޑް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އައިސް ޓީވީ
 .7ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑީ ޓްވެންޓީ ފޯ
 .8އިންޓޯން މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑްގެ އަލް ކައުން
 .9ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ދި އެކްސްޓްރާއެވެ.

10.2

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްތަކަށް  2014ވަނަ އަހަރު ގެނެވުނު އިސްލާޙުތަށް
 2012ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްތަކަށް މައިގަނޑު ހަތަރު ބަދަލެއްވަނީ 2014
ވަނަ އަހަރު ގެނެސްފައެވެ .މިގޮތުން ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލް "ޗެނަލް ސެވަން"
ގެ ނަން "ޑީ ޓްވެންޓީ ފޯ" އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  29މޭ 2014ގައެވެ .އަދި ކޮންޓްރާސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް
"ޗެނަލް އެމް" ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް
ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  17ސެޕްޓެންބަރު  2014ގައެވެ.
މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލް ކަމުގައިވާ
ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އެމް .އެންޓަރޓެއިންޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް

އަދި މީގެ އިތުރުން  16ނޮވެންބަރު  2014ގައި ޓެކްނޯ
"ޖަޒީރާ ޓެލެވިޜަން"ގެ ނަން "ސެވަން މީޑިއާ" އަށްވަނީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓީވީ ޗެނެލް "ދި ޓީވީ

ސްޕޯޓްސް"ގެ ނަން "ދި އެކްސްޓްރާ" އަށް  15ޖުލައި  2014ގައި ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު  16ޖޫން  2014ގައި
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އިންޓޯން މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޗެނަލްގެ ނަން "އައި ޓީވީ" އިން "އަލްކައުނު" އަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.
ޓީވީ ޗެނަލް "ޑީ ޓްވެންޓީ ފޯ" ސެޓަލައިޓް އަދި ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށްޓަކައި މިކަމުގެ ހުއްދަ
ހުށެހެޅުމުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ "ޑީ ޓްވެންޓީ ފޯ" ގެ ލައިސަންސް
އިސްލާޙުކޮށް މި ދެ ވަޞީލަތްވަނީ  2014ވަނަ އަހަރު އިތުރުކޮށްފައެވެ.

 2014 10.3ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް
 2014ވަނަ އަހަރު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  42ލައިސަންސެއްވަނީ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެތެރެއިން  02ފަރާތަކަށް
މުޅިރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޫކޮށްފާވާއިރު މާލެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް  01ފަރާތަކަށް
ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.

އެޕެންޑިކްސް 9

 2014 10.4ވަނަ އަހަރު ބާތިލްވެފައި ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގައި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ)ގެ  3ގައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން

ފަށާފައިނުވާނަމަ

ލައިސަންސް

ބާތިލުވާނެކަން

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

އާއި

މި

ކޮމިޝަނުން

ލައިސަންސް ދޫކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ފެށިގެން  12މަސް ހަމަވާ ތާރީޚަކީ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާ ތާރީޚްކަމަށާ
އަދި ހިނގާ  12މަސް ދުވަހުގެ ފަހުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާފައިނުވާނަމަ ލައިސަންސް ބާތިލްވާނެކަން
މި ކޮމިޝަނުގެ ނަމްބަރ 21( (IUL)427-LCM/PRIV/2013/6 :ފެބްރުވަރީ  )2013އިޢުލާން އިން
ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ،ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  3ޓީވީ ޗެނަލެއްގެ ލައިސަންސްވަނީ  2014ވަނަ އަހަރު
ބާތިލްވެފައެވެ .މި  3ޗެނަލަކީ؛
 .1ޓީވީ  5ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލްކަމުގައިވާ " -ޓީވީ "5
 .2މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެނަލް " -ދިވެހި ޓީވީ"
 .3އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑްގެ ޗެނަލްކަމުގައިވާ " -ވީ ޓީ ވީ އެކްސްޓްރާ" އެވެ.
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 2014 .11ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ޝަކުވާތައް
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ހިންގޭ ތަޙުޤީގެއް ޚާއްސަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ ،ގިނަވެގެން ( 2ދޭއް)
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި ،ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެނިންމުންތައް ހާމަކުރަންވާނެކަން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 43ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 39ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޖުމްލަ  48ޝަކުވާ ވަނީ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައެވެ .އަދި  2012އަދި 2013
ވަނަ
2014

އަހަރުގެ
ވަނަ

ނުނިމިހުރި
އަހަރު

20

ޖުމްލަ

38

މައްސަލަ
ޝަކުވާ

ވަނީ

2014

ކޮމިޝަނުން

ވަނަ
ބަލާ

އަހަރު

ނިންމައި

ކުރިއަށް
2014

ގެންގޮސްފައެވެ.
ވަނަ

އަހަރު

އަދި

ނިމުނުއިރު

 30ޝަކުވާއެއް ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކަށް ބަލާއިރު  16ޝަކުވާ އަކީ ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާތަކެވެ.
އަދި  28ޝަކުވާ އަކީ ލައިސަންސިންގ އާ ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާތަކެވެ.
ވ
ކ ާ
ފއިވާ ޝަ ު
ހޅާ ަ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަ ަ

ދ
ދ ު
އަ ަ

ހރި ޝަކުވާ:
ނނިމި ު
އވާ  2012ވަނަ އަހަރުގެ ު
ފ ި
ނގޮސް ަ
 2014ވަނަ އަހަރަށް ގެ ް

2

ހރި ޝަކުވާ:
ނނިމި ު
އވާ  2013ވަނަ އަހަރުގެ ު
ފ ި
ނގޮސް ަ
 2014ވަނަ އަހަރަށް ގެ ް

18

ކވާ:
ޅފައިވާ ޝަ ު
ހ ާ
 2014ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަ ަ

48

ލ
ޖުމް ަ

68
ކވާ
ފއިވާ ޝަ ު
ކޮމިޝަނުން ބަލާ ނިންމާ ަ

ދ
ދ ު
އަ ަ

ފއިވާ ޝަކުވާ:
އވާ  2012ވަނަ އަހަރުގެ ބަލާ ނިންމާ ަ
ފ ި
ނގޮސް ަ
 2014ވަނަ އަހަރަށް ގެ ް

2

ފއިވާ ޝަކުވާ:
އވާ  2013ވަނަ އަހަރުގެ ބަލާ ނިންމާ ަ
ފ ި
ނގޮސް ަ
 2014ވަނަ އަހަރަށް ގެ ް

5

ކވާ:
ފއިވާ ޝަ ު
ހޅި ،ބަލާ ނިންމާ ަ
 2014ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަ ެ

31

ލ
ޖުމް ަ

38
މވާ ޝަކުވާ
ކޮމިޝަނުން ބަލާ ނުނި ި

ދ
ދ ު
އަ ަ

މވާ ޝަކުވާ:
ނނި ި
އވާ  2012ވަނަ އަހަރުގެ ު
ފ ި
ނގޮސް ަ
 2014ވަނަ އަހަރަށް ގެ ް

0

މވާ ޝަކުވާ:
ނނި ި
އވާ  2013ވަނަ އަހަރުގެ ު
ފ ި
ނގޮސް ަ
 2014ވަނަ އަހަރަށް ގެ ް

13

މވާ ޝަކުވާ:
ހޅި ،ނުނި ި
 2014ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަ ެ

17

ލ
ޖުމް ަ

30

ކޮމިޝަނަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަދި ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނަލް މޮނީޓަރިންގއިން ފާހަގަ ވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ
ތަފްޞީލު އެޕެންޑިކްސްގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

އެޕެންޑިކްސް  ، 10އެޕެންޑިކްސް  ، 11އެޕެންޑިކްސް  ، 12އެޕެންޑިކްސް 13
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ނ
ޝ ް
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ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

 11.1ލިސްޓަޑް އިވެންޓްސް "ވޯލްޑް ކަޕް  "2014އާ ގުޅިގެން ބަލާފައިވާ ޝަކުވާތައް
ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ރައިޓްސް ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނާ
ޙިއްޞާކުރުމަށް

އަންގާ

28

އެޕްރީލް

2014

ގައި

މި

ކޮމިޝަނުން

އާއްމުކޮށްފައިވާ

ނަންބަރު (IUL)427-LCM/1/2014/31 :އިޢުލާނަށް އިޖާބަ ދިނުމެއްނެތި ،މީޑިއާނެޓާއި އައިސްޓީވީއިން
ވޯލްޑްކަޕް ދެއްކުމާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުންގެންދަނީ ބަލަމުންނެވެ .އެއީ ރާއްޖޭގައި  2014ވަނަ އަހަރު
ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ދެއްކުމަށް ރައިޓްސް ހޯދާފައިވަނީ ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އާއި ވީޓީވީ އިން ކަމަށްވުމުން މި ދެ ފެރާތް
ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން ވޯލްޑްކަޕް ދެއްކުމަކީ މި ދެ ފާރާތުގެ ހައްޤަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ކަމެއްކަމަށް
ސ ްކ ް
ބެލެވޭތީއެވެ .އަދި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ސޮނީ ސިކްސްޮ ،
ސ ެއ ްޗ.ޑީ އަދި ސޮނީ ޕިކްސް މެދުވެރިކޮށް
ނ ި
ސ ީ
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މައްސަލަ ބަލައި ވަކިގޮތަކަށް އަންގަންދެން ރާއްޖޭގައި
 2014ވަނަ އަހަރު ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ދެއްކުމަށް ރައިޓްސް ހޯދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަންގެ
ޓީވީ މޯލްޑިވްސް ޗެނަލާއި އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ވީޓީވީ ޗެނަލް ފިޔަވައި،
އެހެން އެއްވެސް ޗެނަލެއް މެދުވެރިކޮށް 2014 ،ވަނަ އަހަރު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް މީޑިއާނެޓް
އ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  7ޖުލައި  2014ގައި އެންގުނެވެ .ނަމަވެސް ،މި އެންގުން ޞައްޙަ ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅަ ި
ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.
ލިސްޓަޑް އިވެންޓެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑަޅާ އިއުލާނުކޮށްފައިވާ 2014ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވާލްޑް ކަޕްއާއި ބެހޭ
 2މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން ގެންދަނީ ބަލަމުންނެވެ .އަދި މި  2މައްސަލައަކީ ވެސް ހާއްސަ މައްސަލަ ތަކެއްގެ
ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތަކެކެވެ.

11.2

ލޮބީ ގްރޫޕާއެކު ކުރި މަޝްވަރާއާ ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އުނދަގޫތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ
ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ހިމެނޭގޮތަށް "ބްރޯޑްކާސްޓް ލޮބީ
ގްރޫޕް" ގެނަމުގައި އުފެއްދި ގްރޫޕްއަކުން  6ޖުލައި  2014ގައި މި ކޮމިޝަނާއިއެކު ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރިއެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހުރި ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ޙިއްސާކޮށް މި

ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ކޮމިޝަނުގައި އެދުނެވެ 06 .ޖުލައި  2014ގައި ލޮބީ ގްރޫޕުން ހުށަހެޅި
ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތާއެކު  24ޖުލައި
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ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

 2014ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.

އެޕެންޑިކްސް 14

 .12ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތައް
 12.1ކޮމިޝަނުން  2014ވަނަ އަހަރު ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކުރި ޚަބަރުތަކުގެ ސުރުޙީތައް
ޑިސެންބަރު
 27ޑިސެންބަރު 2014
ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މީޑިއާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ތަމްރީނު ނިމި
ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ.
ނޮވެންބަރު
 10ނޮވެންބަރު 2014
ސީޝެލްސް މީޑިއާ ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ އެޑިޓަރސް ފޯރަމްގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.
އޮކްޓޫބަރު
 27އޮކްޓޫބަރު 2014
އޭޝިއާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން މަކާއޯގައި ބޭއްވި "ވިމަން ވިތް ދަ ވޭވް"ފޯރަމްގައި ކޮމިޝަނުން
ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.
 01އޮކްޓޫބަރު 2014
ރާއްޖޭގައި

ޑިޖިޓަލް

ޓްރެސްޓްރިއަލް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ފެށުމަށް

ދިރާސާކުރާ

ޖަޕާނުގެ

ޓީމާ

މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ
 09އޮކްޓޫބަރު 2014
މީޑިއާނެޓުން ދިވެހި ޗެނަލްތައް "ރައިޑްކުރުމަށް" ނަގާ ފީ ފާސްކޮށްފިއެވެ.
 04އޮކްޓޫބަރު 2014
ލޫދިފައިވާ ޤައުމުގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން އަލުން ވިޔުމަށް ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ގުޅިގެން ،އެކުގައި މަސައްކަތް
ކުރުމަށް އިލްތިމާސް ދަންނަވައިފިއެވެ.

37

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

ސެޕްޓެންބަރު
 22ސެޕްޓެންބަރު 2014
ކަރަންޓަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ހަކަތަ އުފައްދާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް
ފުރުޞަތުތަނަވަސްވެއްޖެއެވެ.
 9ސެޕްޓެންބަރު 2014
ދިވެހި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން މެލޭޝިއާގެ ކޮމިއުނިކޭޝަނާ ބެހޭ
ވަޒީރު ދެއްވައިފިއެވެ.
 8ސެޕްޓެންބަރު 2014
އޭބީޔޫ އިން ބާއްވާ  7ވަނަ ވޯލްޑް ސަމިޓް އޮން މީޑިއާ ފޯ ޗިލްޑްރެންގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.
އޮގަސްޓް
 28އޮގަސްޓް 2014
ޖންސީސް ،ޑިޒާސްޓަރ އެންޑް ވައަލެންސް ޕްރިވެންޝަން ވޯކްޝޮޕް ނިމި
ރޯލް އޮފް މީޑިއާ އިން އިމަރ ެ
ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ.
 17އޮގަސްޓް 2014
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ  13ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގައި ކޮމިޝަނުން
ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.
 10އޮގަސްޓް 2014
ހެލްޕް ގާޒާ ޓެލެތޯންގެ ކާމިޔާބަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ތައުރީފުކޮށް ތަޙްނިޔާފޯނުވައިފިއެވެ.
ޖުލައި
 17ޖުލައި 2014
ކަރަންޓް

އަދި

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ

ޚިދުމަތަށް

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

އަތުން

ނަގާ

ފީ

ކުޑަކޮށްދެއްވުމަށް

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ދަންނަވައިފިއެވެ.
 15ޖުލައި 2014
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ އިންފޮމޭޝަންއޮފިސަރކަމަށް އީމާން އަންވަރު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.
 10ޖުލައި 2014
މާލެ

އަދި

މުޅި

ރާއްޖެއަށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސަށް

އެދި

ހުށަހެޅުމުގެ

ފުރުޞަތުޢާންމުކޮށް

ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
 08ޖުލައި 2014
އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި ކޮމިޝަންގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް މީޑިއާނެޓަށް ތަކުރާރުކޮށް އަންގައި
އަމުރުކޮށްފިއެވެ.
ޓީވީއެމްގެ ވޯލްޑްކަޕް މެޗްތައް އެޗްޑީކޮށް ފޯނުވައިދޭން މީޑިއާ ނެޓަށް ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިއެވެ.
 07ޖުލައި 2014
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ޓީވީއެމާއި ވީޓީވީ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ޗެނަލަކުން ފީފާ ވާރލްޑްކަޕް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް މީޑިއާނެޓަށް
ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިއެވެ.
 03ޖުލައި 2014
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ލޮބީ ގްރޫޕުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ބައެއް ނުކުތާތަކުގައި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ނެތުމުގެ
ސަބަބުން ،އެކަންކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ.
 02ޖުލައި 2014
ވޯލްޑް ކަޕް ބެލޭނޭ ކަމަށް ބުނެ އައިސް ޓީވީ އިން އަގު ނަގައިފައިވާ މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ
ފުރުޞަތުޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި
އަގު ފާސްކުރުމެއް ނެތި މީޑިއާ ނެޓުން ކުރަމުންދާ އިޝްތިހާރު ހުއްޓާލުމަށް ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިއެވެ.
ޖޫން
 26ޖޫން 2014
މީޑިއާނެޓްއިން ފޯނުވާ "ޗެނެލް  "100ނުވަތަ "ޗެނެލް "100+އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް
ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިއެވެ.
 25ޖޫން 2014
ގައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
 22ޖޫން 2014
ލިސްޓަޑް އިވެންޓްސްއާ ގުޅޭ ވަކި ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.
 15ޖޫން 2014
ރައިޓްސް ނެތް ޗެނަލްތަކަކުން ވޯލްޑް ކަޕް ދައްކާ ކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލަ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބަލަން
ފަށައިފިއެވެ.
 05ޖޫން 2014
"ވަރކްޝްޕް އޮން ޖެންޑަރ ސެންޓިސައިޒޭޝަން ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ" ގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު
މޫކައި ހޮޓެލްގައި ބާއްވައިފިއެވެ.
 03ޖޫން 2014
ޖެންޑަރ ސެންސިޓައިޒިންގ ވޯރކްޝޮޕް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ" ގެ ނަމުގައި ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފިއެވެ.
 02ޖޫން 2014
ކޮމަންވެލްތް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސާ ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.
 01ޖޫން 2014
ވޯލްޑްކަޕްގެ ރައިޓްސްގެ މައްސަލާގައި މި ކޮމިޝަން ބަދުނާމުކޮށް އެމް.ބީ.ސީން ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާތީ ކަންބޮޑުވުން
ފާޅުކޮށްފިއެވެ.
މޭ
 21މޭ 2014
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ސެޓަލައިޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.
 7މޭ 2014
އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް އަދި ޕްރީ ސަމިޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.
ހައްޖުގެ އަޅުކަން ކަވަރުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ތިން ފުރުޞަތުދެއްވަން ސަޢުދީސަރުކާރުން
ނިންމައިފިއެވެ.
 3މޭ 2014
ދުނިޔޭގެ

ނޫސްވެރިކަމުގެ

މިނިވަންކަމުގެ

ދުވަހުގެ

ތަޙްނިޔާހުރިހާ

ނޫސްވެރިންނަށާއި

މީޑިއާގެ

ފަރާތްތަކަށް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ފޯނުއްވައިފިއެވެ.
އެޕްރީލް
 30އެޕްރީލް 2014
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރައިޓްސްގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނާއި ޙިއްޞާކުރުމަށް ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން
އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަންގައިފިއެވެ.
މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓާއި
ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އާއްމުކޮށްފިއެވެ.
 23އެޕްރީލް 2014
ޓީވީ  5ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާތިލްވެއްޖެއެވެ.
 20އެޕްރީލް 2014
ޖަޕާނުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްދޭން ނިންމުމާ ގުޅިގެން
މަރުޙަބާ ކިޔައިފިއެވެ.
 17އެޕްރީލް 2014
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނުން ޝަކުވާ ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅުމުގެ އިޖުރާތު ތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާ އަށް މަޢުލޫމާތު
ދެއްވައިފިއެވެ.
 2އެޕްރީލް 2014
އޯޓިޒަމް އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ދުވަސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.
މާރިޗު
 29މާރިޗު 2014
ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި ކޮމިޝަނުން ތަޙްނިޔާދަންނަވައިފިއެވެ.
 27މާރިޗު 2014
ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަނާޅާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  10އެޕްރީލް ގެ ކުރިން އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށެހެޅުމަށް
ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިއެވެ.
 22މާރިޗު 2014
ކެމްޕެއިން ކުރުން މަނާ ގަޑިތަކުގައި "ހުކުރު ދުވަހުގެ ޙާއްޞަ

ރިޕޯޓް "ދިޓީވީ އަދި ދިއެފް.އެމް ޕްލަސްއިން

ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެފަރާތްތަކަށް އަންގައިފިއެވެ.
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 20މާރިޗު 2014
ރައްޔިތުންގެ

މަޖްލިސް

އިންތިޙާބާ

ގުޅިގެން

ކެމްޕެއިންކުރުން

މަނާ

ވަގުތުތަކުގައި

ކެމްޕެއިން

ހަރަކާތްތައް

ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.
 18މާރިޗު 2014
ރައްޔިތުން މަޖުލިސް އިންތިޚާބު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ރާއްޖެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ކޮމަންވެލްތް އޮބްޒާވަރުންގެ ޓީމާ
ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.
 16މާރިޗު 2014
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއިން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާރވް ކުރާ ޓީމުގެ އޮފިޝަލަކު ކޮމިޝަނާއި
ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.
 10މާރިޗު 2014
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނަގާއަގުތައް ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށެހެޅުމަށް ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިއެވެ.
 06މާރިޗު 2014
ލައިސަންސްނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުން ހިފެހެއްޓޭ ޢާލާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު"ގެ
ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީއަށް ޢާންމުން ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
 02މާރިޗު 2014
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ.
ކުޅަދާނަ ޕްރެޒެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި  20އަހަރު ދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވުމަށްފަހު ރިޓަޔަރކުރެއްވި މަސްޢޫދު ޢަލީއާ،
ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
ފެބުރުވަރީ
 27ފެބުރުވަރީ 2014
ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށެހެޅުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހަނދާންކޮށްދީފިއެވެ.
 25ފެބުރުވަރީ 2014
އޭ.އައި.ބީ.ޑީ އިން ހިންގާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ބްރޯޑްކާސްޓިންގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.
 13ފެބުރުވަރީ 2014
އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ފޯޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް ދި އެފް.އެމް ޕްލަސް އާއި ދިޓީވީ އަށް
އަންގައިފިއެވެ.
 12ފެބުރުވަރީ 2014
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ފޯޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް ދި އެފް.އެމް ޕްލަސް
އާއި ދިޓީވީ އަށް އަންގައިފިއެވެ.
 11ފެބުރުވަރީ 2014
ލައިސަންސް ދޫކުރިތާ ދެ އަހަރު ހަމަވާއިރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް
ބާތިލްވާނެކަން ހަނދާންކޮށްދީފިއެވެ.
41

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

 06ފެބުރުވަރީ 2014
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާ އަށް އެހީތެރިކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް
މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވައިފިއެވެ.
ޖަނަވަރީ
 27ޖަނަވަރީ 2014
ސީޝެލްސްގެ މީޑިއާ ކޮމިޝަނުގެ ސީއީއޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.
 07ޖަނަވަރީ 2014
ލައިސަންސް ނެތި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ބަންދުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރާ
އެކު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.
 05ޖަނަވަރީ 2014
އައު ސަރުކާރުގެ  100ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ  5ނުކުތާގެ ވައުދުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ރައީސުލަޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިލްތިމާސް ދަންނަވައިފިއެވެ.
 01ޖަނަވަރީ 2014
މީލާދީ އައު އަހަރުގައި ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވެސް އިތުރަށް ޒިންމާދާރުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

 2014 12.2ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ސާރކިއުލަރ
 27މާރިޗު 2014
ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން
 20މާރިޗު 2014
އިންތިޙާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން
 06މާރިޗު 2014
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނަގާއަގުތައް ފާސްކުރުން
 13ފެބުރުވަރީ2014
އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ފޯޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް އެންގުން

 2014 12.3ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން
 3ޖުލައި 2014
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ލޮބީ ގްރޫޕުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ބައެއް ނުކުތާތަކުގައި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ނެތުމުގެ
ސަބަބުން ،އެކަންކަން ސާފުކޮށްދިނުން
 26ޖޫން 2014
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"ޗެނެލް  "100އަދި "ޗެނެލް  "100+ގެ ނަމުގައި މީޑިއާނެޓްއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ކޮންޓެންޓާއި އަދި މި
ޗެނަލްތަކުން ފޯނުވާކަމަށް މީޑިއާނެޓުން މިހާރު އިޝްތިހާރުކުރަމުންދާ ކޮންޓެންޓާ ބެހޭ

 2014 12.4ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާން
 17ޑިސެންބަރު 2014
ޕްލޭކާސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން
 12ޑިސެންބަރު 2014
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް މީޑިއާ ނެޓަށް ދޫކުރުން
 08އޮކްޓޫބަރު 2014
ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގުމުގެ އުޞޫލު
މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
 21ސެޕްޓެންބަރު 2014
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޒަމިންސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް މާރަންދޫ ޔޫތު ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އައިލެންޑް މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބަކަނާ ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
 18ސެޕްޓެންބަރު 2014
މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު
ކޮންޓްރާސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް ބަދަލުގެނައުން
 25އޮގަސްޓް 2014
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާތިލްވުން
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 06ޖުލައި 2014
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ އިންފޮމޭޝަންއޮފިސަރާއި މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ ކަނޑައެޅުން
 10ޖުލައި 2014
ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ
މާލެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުހުޅުވާލުން
މުޅިރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުހުޅުވާލުން
 1ޖުލައި 2014
އަގު ފާސްކުރުމުގެ ކުރީން ޚިދުމަތަށް އަގު ނުނެގުން
އައިސް ޓީވީ އިން ވޯލްޑް ކަޕް ބެލުމަށް އަގުނެގުން
 23ޖޫން 2014
ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ
 09ޖޫން 2014
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާތިލްވުން
 22މޭ 2014
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.
 13މޭ 2014
ޖޫން  3ން  5ށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކަށް ކޮންފަރެންސް ހޯލް އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ
ވަޟީލަތްތައް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ކޭޓަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވުން
 04މޭ 2014
ހޯލް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ވަޞީލަތްތައް
 28އެޕްރީލް 2014
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރައިޓްސްގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން
 23އެޕްރީލް 2014
ޓީވީ  5ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާތިލްވުން
 15އެޕްރީލް 2014
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އިންފޯކޭބަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
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ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޓުގެދަރ އައިލެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޖޭ-ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން ޕިކްސެލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
 26މާރިޗު 2014
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ކުރިގަމު އެކުވެރި ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަށް ދޫކުރު
 24މާރިޗު 2014
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
 16މާރިޗު 2014
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޖޭ-ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
 6މާރިޗު 2014
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޓްރިޕަލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ސެކުއަރ މީޑިއާނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
 05މާރިޗު 2014
ލައިސަންސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުން ހިފެހެއްޓޭ އާލާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު'ގެ
ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީއަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން
 03މާރިޗު 2014
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެކްސް ޕަވަރަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
 24ފެބުރުވަރީ2014
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބީޗްއިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ކޭބަލް ޗޮއިސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ރިނދަލި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
 26ޖަނަވަރީ 2014
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޑިޖިލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
 20ޖަނަވަރީ 2014
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފްރީކްއެންސީގެ ރަޖިސްޓްރީތަކާ ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުވުން
 14ޖަނަވަރީ 2014
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ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޖޭ -ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

12.5

އޯޓިޒަމް އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ދުވަސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރުން
އޯޓިޒަމް އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ދުވަސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ  2އެޕްރީލް  2014ގައި ފާހަގޮކޮށްފައެވެ .އޯޓިޒަމް އަށް
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނާއި މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ވަނީ ޙާއްޞަ
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ .މި ބައްދަލުވވުމުގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ އޯޓިޒަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމާ
ބެހޭ ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ޓީޝާޓު ތުރުކުރައްވައިގެންނެވެ .އެހެން ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ އޯޓިޒަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމާ ބެހޭ
ދުވަހުގެ ޙާއްޞަ ކުލަ ކަމަށްވާ ނޫ ކުލައިގެ ހެދުން ތުރުކުރައްވައިގެންނެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ވިދާޅުވީ އޯޓިޒަމަކީ ގިނަ އާއިލާތަކަކުން ތަޖުރިބާ
ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށްކަށްވެފައި ކޮމިޝަނުގެ މުއައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ވެސް އޯޓިސްޓިކް ކުދިން ހިމެނޭ އާއިލާތަކެއް
ތިބުމާއެކު އެ އާއިލާތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމާއެކު ،އޯޓިޒަމްއަށް މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގަ
ބައިވެރިވެ މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމީ ކަމަށެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި މުއައްޒަފުން ވަނީ އޯޓިޒަމްއާ ގުޅޭ އެ ފަރާތްތަކުގެ
ތަޖުރިބާތައް ޙިއްޞާކޮށް އޯޓިޒަމްއަށް މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މުޙިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.
އޯޓިޒަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމާ ބެހޭ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ ދޮރުމަތި ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށް ،ނޫ ކުލައިން
ދިއްލާފައެވެ.

12.6

މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި މެމްބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔުން
 4ޑިސެންބަރު  2014ގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންނަށް
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނީ މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައެވެ .ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ
ވެށްޓަށް އެދެވޭ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއްގެނެސް ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ގެނައުމުގައި މީޑިއާގެ ދައުރު މިހާރަށްވުރެވެސް ޤައުމަށް
ފައިދާހުރިގޮތަކަށް،
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ކައުންސިލުން

ފައިދާހުރި

މަސައްކަތްތަކެއް

ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ހީކުރާކަމުގައި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.

 12.7އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ދޭ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ އެވޯޑަށް ކޮމިޝަނުން ކުރިމަތިލުން
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮމިޝަނުން ވަނީ  2014ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރުގައި މިނިވަން މުޢައްސަސާތަކުގެ ކެޓަގެރީން ކުރިމަތިލާފައެވެ .މި
އިނާމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭއިން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ ،މަނާކުރުމާއި މީގެއިތުރުން ނަޒާހަތްތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ
މަޤްޞަދު ގައި ހިންގާ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ ޤައުމީ އިނާމެކެވެ .މި
ކޮމިޝަނުން ވަނީ މި އިނާމަށް އެދޭ ފޯމާއި ކޮމިޝަނުގެ ވަނަވަރާއި މި އިނާމު ލިބެންޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް
ލިޔެފައިވާ ލިޔުން އަދި ކޮމިޝަނުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅަންވާ އެންމެހާ ލިޔެ ކިޔުންތައް
ހުށަހަޅާފައެވެ.

 2014 .13ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވާ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައްދަލުވުންތައް
 13.1މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއެކު  16ޖޫން  2014ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
މި ބައްދަލުވުމަކީ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުން ޕޮލިސް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަރު ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން ބާއްވާފައިވާ
ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ކޮމިޝަނާއެކު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންކަމުގައި
އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށް އެފަރާތުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ.

13.2

ޤައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދޭ ކޮމިޓީއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުން
މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ  50ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓް
ދާއިރާއިން ވެވެން ހުރި އެހީއެއް ވެދެއްވުމަށް އެފަރާތުން ކޮމިޝަންގައި އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އެގޮތުން މިކަމުގައި
އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން މީޑީއާ ކޮމިޓީއެއް ހެދުމަށް އެފަރާތަށް ލަފާއަރުވާފައިވެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ކުރިއަށް
ގެންދަވާނެކަމަށް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ،ކޮމިޝަނުން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން
ދެއްވާނެ ކަމަށް ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.
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13.3

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
ޖުލައި މަހުގައި އެމެރިކާގެ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ރިސެޕްޝަންގައި އެމެރިކާއިން
ރާއްޖެއަށް

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

ސަފީރާއެކު

ކޮމިޝަންގެ

ރައީސް

ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަދި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އެކި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތުތަކަށް އެމެރިކާ
އެމްބަސީއިން އެހީތެރިކަން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެފަރާތުން ދެއްވާފައިވެއެވެ.

 13.4މޯލްޑިވްސް ކޭބަލް ޓީވީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
މޯލްޑިވްސް ކޭބަލް ޓީވީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްފަރާތްތަކާއެކު  24އޮގަސްޓް  2014ގައި ކޮމިޝަނުން
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަށް
ޙިއްޞާކުރައްވާ ކޮމިޝަނުން މިކަމުގައި ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމާމެދު ދެ ފަރާތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.
ދިރާޤުގެ މިހާރު އޮތް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު ،މިހާރު މުޅި
ރާއްޖެއަށާއި

މާލެ

ޞަރަހައްދަށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސަށް

ހުޅުވާލާފައިވާ

ފުރުޞަތުގެ

ދަށުން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިރާޤަށް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 13.5މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަރަމެންޓް ،އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަރަމަންޓް ،އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ އާއި އެކު  21ސެޕްޓެންބަރު  2014ގައި ބައްދަލުވުމެއް
ބާއްވާފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން އެފަރާތްތަކުގެ ކަރަންޓް ފީ ކުޑަކުރުމާ ބެހޭ
ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމުގައި ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެމިނިސްޓްރީ އިން
މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވާފައިވެއެވެ.

 13.6ދިރާގާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު  01ސެޕްޓެންބަރު  2014ގައި ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މި
ބައްދަލުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ދިރާގު ކަނެކްޝަން ފީ ކުޑަކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.
އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ފީ އަށް ކޮންސެޝަނެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން
ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
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13.7

ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ ( )JICAއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް
( )JICAއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން ސާރވޭ އޮން ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިން
މޯލްޑިވްސް" އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނާއެކު  04ބައްދަލުވުމެއްވަނީ މިއަހަރު ތެރޭގައި ބާއްވާފައެވެ.

13.8

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
 ITUރިޕޯޓްގެ ޓެކްނިކަލް ބަޔާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ކޮމިޝަންގެ ވިސްނުން ފާޅުކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިއުނިކޭޝަން
އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބައްދަލުވުމެއްވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

 13.9ލޮބީ ގްރޯޕާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އުނދަގޫތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ
ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ހިމެނޭގޮތަށް "ބްރޯޑްކާސްޓް ލޮބީ
ގްރޫޕް" ގެނަމުގައި އުފެއްދި ގްރޫޕަކުން  6އަދި  24ޖުލައި  2014ގައި މި ކޮމިޝަނާއެކު ބައްދަލުކޮށް
މަޝްވަރާކުރިއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހުރި ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާ

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

މަޤްސަދުތައް

ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި

ނިންމަން

ޖެހޭ

ނިންމުންތައް

ނިންމިފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން

މިބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ މުޙިއްމު މަޢުލޫތަކާއި ކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިމިވަނީއެވެ.

.1

ރިސޯޓްތަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

.2

ރިސޯޓްތަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

.3

ރިސޯޓުތަކުގައި ދެވޭ ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތަކީ އެހެން ރަށްރަށުގައި ދެވޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތާ ތަފާތު
ގޮތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއްކަމާއި އެގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ރިސޯޓްތަކަށް އެޕްލައި ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓް
 8ފެބްރުވަރީ  2014ގައި ދީފައިވާ ލަފާ މުރާޖިޢާ ކުރުމަށްފަހު ދީފައިވާ ލަފައަށް ގޮތެއް ނިންމުން

.4

ދި އެފް.އެމް ޕްލަސް އާއި ދިޓީވީއިން އެކި ފަރާތްތަކުގެ ފޯޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ
މައްސަލައިގައި

ކޮމިޝަނުން

ދެ

ފަހަރު

އެންގި

އެންގުމާވެސް

ހިލާފުވެފައިވާތީ

މިމައްސަލައާމެދު

މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

.5

ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ލަފާގައިވާ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ
ފަރާތްތަކާއި މެދު އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ 'ކަރުދާހުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރެއް ހިމެނުމާ ބެހޭ
ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

.6

ކޮމިޝަނުން

ނިންމި

މައްސަލަތައް

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

ތަންފީޠު

ކުރިތޯ

ކަށަވަރުކުރުމާބެހޭ

ގޮތުން

މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
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.7

ރިޔާސީ އިންތިޙާބާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ އިލެކްޝަންސް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން

.8

"ލައިސަންސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުން ހިފެހެއްޓޭ އާލާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ
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އުޞޫލު" އާބެހޭ ގަވާއިދު ފާސްކުރުން

.9

ޓީވީ/ރޭޑިއޯ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓްރެއިނިންގއެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމާބެހޭ ގޮތުން
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

.10

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގުމުގެ އުޞޫލު ކަރުދާސް ޙިއްޞާކޮށް މިކަރުދާހަށް ގޮތެއް ނިންމުން

.11

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ރެގިއުލޭޝަންސް ރިވިޒަން ކޮމިޓީއިން ގެނެސްފައިވާ އިސްލާޙުތައް
ފާސްކުރުން

.12

ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓާއި ރިޔާސީ އިންތިޙާބާބެހޭ ރިޕޯޓް ޢާންމުކުރުމަށް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް
ބޭއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

.13

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ އިމާރާތް  3މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުސްކުރުމަށް ދަންނަވާ
އެމް.ބީ.ސީއިން  01ޖޫން  2014ގައި ފޯނުވާފައިވާ ސިޓީއާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

.14

 2013ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް އަހަރީ ރިޕޯޓް
ހުށަހަޅާފައިނުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

.15

ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އާލާތްތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާތީ
މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގައި އެކަމާ ބެހޭ މާއްދާ ހިމަނުއްވާ އެ ގަވާއިދު
އިސްލާޙު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބުނެފައިވާތީ މިކަމާ ގުޅިގެން ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް
ދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ ޙިއްޞާކޮށް އެއަށް ގޮތެއް ނިންމުން

.16

އާރް.ޓީ.އައި އެކްޓް އެކްޓިވޭޓް ވުމާ ގުޅިގެން ގްރީވެންސް ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

.17

މީޑިއާ ނެޓުން ސޮނީ ޕިކްސް ޗެނަލް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާތީ މިކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

.18

ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ކަމަށްވާ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް މީޑިއާނެޓުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް
ބްރޯޑްކާސްޓް/ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް ފައިނަލްކުރުން

.19

ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ކަމަށްވާ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް އައިސްޓީވީ އިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް ފައިނަލްކުރުން

.20

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަވިފަހުން އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅާނެ
ފިޔަވަޅަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

.21

51

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
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.22

 BACބައްދަލުވުންތައް ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުބޭއްވޭ މައްސަލައާމެދު މަޝްވަރާކުރުން

.23

ބްރޯޑްކާސްޓް ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން

.24

 AIBDގެ ފުލް މެމްބަރޝިޕް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

.25

ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ "ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގުމުގެ އުޞޫލު" ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން
"މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ގަވާއިދު"ގެ ( 1.05ރ) އާ ފުށުއަރާތޯ ބެލުމަށާ އަދި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ކޮމިޝަނުން
އަމަލުކުރާނެ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް ދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ ޙިއްޞާކޮށް
ގޮތެއް ނިންމުން

.26

އެމްބީސީއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެމްބީސީއަށް މިލައިސަންސް
ދޫކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ވޭތޯ ބެލުމަށް ހޯދާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ ޙިއްޞާކޮށް ގޮތެއް
ނިންމުން

.27

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އިން ދޭ "ނަޒާހާތްތެރި ކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް" ކޮމިޝަނުން ކުރިމަތިލުމާ
ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

.28

ބީ.އޭ.ސީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވި ،ބީ.އޭ.ސީ އާ ހަވާލުކޮށް ނުނިމިހުރި
ކަންކަން ވީ އެންމެ އަވަހަށް ކޮމިޝަން މޭޒަށް ނިންމުމަށް އަދި މޭންޑޭޓްގައިވާގޮތަށް މިހާރު  BACގެ
ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ނުދާތީ ،އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މެންޑޭޓް އިސްލާޙުކުރުމާމެދު
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

 14.1ކޮމިޝަނަރުންނާއި މުއައްޒަފުންންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތައް ކުރުގޮތަކަށް
ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ކޮމިޝަން މެމްބަރުންނާއި މުއައްޒަފުން ބައްދަލުކުރާ ދުވަހެވެ .މި
ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުގެ އިސް މުއައްޒަފުން އެ ސެކްޝަނަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ
ބެހޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅައެވެ .އަދި މި ހުށަހެޅުމާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ސުވާލެއްވާނަމަ މި
ބައްދަލުވުމުގައި އެކަމާ މަޝްވަރާކުރެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުނާއި މުއައްޒަފުންގެ އެކި
އެކި ހުށަހެޅުންތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމަކީވެސް މި ބައްދަލު ވުމުގެ ބޭނުމެކެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަން
މެމްބަރުންނާއި މުއައްޒަފުންނާއެކު  07ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
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 .15ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް
15.1

ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް
ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން
ހިއުމަން ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓަރު ގެ މަޤާމް 'ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯޑިނޭޓަރ' ގޮތުގައި
 12މޭ  2014ގައި ބޭއްވުނު ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ  07ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ އިސްލާޙުކޮށްފައެވެ.
މިހެންމިކަން ނިންމީ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަޤާމް ވަކިން އޮތުމުން އެޑްމިން އެންޑް އެޗް.އާރު ޑިރެކްޓަރު
ޗުއްޓީ/ސަލާމްގައި ހުންނަވާ އިރު އެޑްމިން ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އިސްފަރާތެއް ނެތުމުގެ
ދަތިކަން

ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

 05އޮގަސްޓް 2014

ގައި

ހިއުމަން

ރިސޯސަސް ޕެނަލުން ބޭއްވި

 08ބައްދަލުވުމުގައި ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަނުން ކުރަމުންގެންދިޔަ ލައިސަންސިންގއާބެހޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސްގެ
މަސައްކަތްތައްވެސް ވަނީ ކޮމްޕެއިންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރު އަދި ކޮމްޕެއިންޓްސް އޮފިސަރުގެ ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
ތެރެއަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ .މި ބަދަލުގެނައުމުގެ މަޤްޞަދަކީޮ ،
ކ ިމޝަަނަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ޝަކުވާތަކެއްވެސް އެއް
ސެކްޝަނެއްގެބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށާއި ޝަކުވާއާ ބެހޭ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމެވެ.

 15.2މުއައްޒަފުން ހޮވުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް އިސްލާޙް ގެނައުން
މި ކޮމިޝަނަށް ޤާބިލް މުއައްޒަފުން ހޮވުމުގެ ގޮތުން ،ކޯޑިނޭޓަރު ލެވެލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ޝަރުތުތަކުގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ފީލްޑަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން" އަދި "މި ދާއިރާގައި
މަސައްކަތްކުރުމުގައި މަދުވެގެން  4އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން" މި ދެ ޝަރުތުގެ ބަދަލުގައި "މަސައްކަތާ
ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޑިގްރީއެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ  7އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން" މިގޮތަށް ވަނީ
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ބަދަލުގެނެސްފައެވެ .އަދި އޮފިސަރު ލެވެލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "މިދާއިރާއާއި
ފީލްޑަކުން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން" އަދި "މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރުދުވަހުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން" މި ދެ ޕޮއިންޓްގެ ބަދަލުގައި "އިދާރީ ،މީޑިއާ ،ކޮމިއުނިކޭޝަން ނުވަތަ ކޮމްޕްލެއިންޓްސްއާ
ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ މި ދާއިރާގައި  05އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން"
މިގޮތަށްވަނީ ބަދަލުގެނެސްފައެވެ.
ކޯޑިނޭޓަރުން ވަޒީފާއަށް މުއައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ކުރެވޭ އިންޓަވިއުގައި ވަކި މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުން
މުޙިއްމުކަމެއް ގޮތުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން ފާހަގަކޮށް ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަޤާމަށް ހޮވުމަށް ކުރެވޭ އިންޓަވިއު
ގައިޑް އަދި އިންޓަވިއުގެ މާކްޝީޓްތައް ވަނީ އިސްލާޙްކޮށްފައެވެ.
ކޯޑިނޭޓަރ މަޤާމުން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވާއިރު ،އެންމެ މަތިން މާކުސް ހޯދާ ދެ ފަރާތުގެ މާކުސްގެ
ފަރަގު  5%އަށް ވުރެ ދަށްނަމަަ ،އ ިދ

ެދ ަވ ަ
ނ އިންޓަވިއުއެއް ކުރުން މުހިންމުކަމަށް ޕެނަލްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން

ފާސްވެއްޖެނަމަ ،އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފެއް ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލައި އިންޓަވިއުއަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އިންޓަވިއުގެ މަރުޙަލާގައި
އިންސާފުވެރި ،ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ބޭރުން
ޒިންމާދާރު މަޤާމެއް އަދާކުރައްވާ ފަރާތެއް އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ބައިވެރިކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

15.3

ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ މަޤާމުތައް
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޤާނޫނީ ލަފާދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  11މާރިޗު 2014
ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)427-OPR/1/2014/18( :އަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެޕްލިކޭޝަން
ހުށަހެޅި ދެ ފަރާތާ ކޮމިޝަންގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލްކަމަށް
ޕެނަލުން ފާސްވި ފަރާތްވަނީ ހޮވައި  14މޭ  2014ފެށިގެން އެފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.
މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަކީ ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހެވެ.
 14މޭ  2014ފެށިގެން މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  15މައްސަލައިގެ ޤާނޫނީ ލަފާ އެފަރާތުން ކޮމިޝަނަށްވަނީ
ދެއްވާފައެއެވެ .ތިރީގައި މިވަނީ އޭގެ ތަފްޞީލްއެވެ.
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#

ތާރީޚް

ތަފްޞީލް

1

 01ޖޫޏް 2014

ކޮމްޕްލެއިން ކޭސް އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

15.4

2

 02ސެޕްޓެންބަރު 2014

ޖޫރިމަނާ ނަގާ އުޞޫލުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނި ލަފާ

3

 16ޖޫން 2014

ޕްރޮޕަރޓޯ ކޮންފިސްކޭޝަން ގުޅޭ ޤާނޫނި ލަފާ

4

 18ސެޕްޓެންބަރު 2014

އައިސް ޓީވީގެ ކޭސް އާއި ގުޅޭގޮތުން

5

 20ޖުލައި 2014

މުއައްޒަފެއްގެ ޗުއްޓީއާއި ބެހޭ ގޮތުން

6

 09ޖުލައި 2014

މީޑިއާނެޓް ވޯލްޑް ކަޕް މައްސަލާގައި ކޯޓް އަށް ޙަޒިރިވުން

7

 10ޖުލައި 2014

މީޑިއާނެޓް ވޯލްޑް ކަޕް މައްސަލާގައި ކޯޓް އަށް ޙަޒިރިވުން

8

 18ސެޕްޓަމްބަރ 2014

މީޑިއާނެޓް ވޯލްޑް ކަޕް މައްސަލާއާއި ގުޅޭގޮތުން

9

 18ސެޕްޓަމްބަރ 2014

10

 23ސެޕްޓަމްބަރ 2014

އެމް.ބީސީ މަޖްލިސް ޗެނަލް އާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ

11

 21އޮކްޓޫބަރު 2014

އެމް.ބީ.ސީ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ

12

 5ނޮވެންބަރު 2014

ކޭސް އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ

13

 10ނޮވެންބަރު 2014

ކޭސް އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ

14

 10ނޮވެންބަރު 2014

ކޯޓް ކޭސް އަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކުޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުން

15

 18ނޮވެންބަރު 2014

ކޭސް އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ

ކޭސް އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ

ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭ ޝަރުތަށް ބަދަލުގެނެސް
ވަޒީފާދިން މަޤާމްތައް

55

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

ކޮމިޝަނަށް ޤާބިލް މުއައްޒަފުން ހޮވުމުގެ ގޮތުން 'ކޯޑިނޭޓަރ އަދި އޮފިސަރ' ލެވެލްގެ މަޤާމަތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭ
ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ޢިއުލާންކޮށް ހޮވި މަޤާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ؛
މަޤާމުގެ ގްރޭޑް

މަޤާމްގެ ނަން

މުސާރަ އަދި އިނާޔަތްތައް
މުސާރަ8900/- :
ލިވިންގ

ކޯޑިނޭޓަރ
ގްރޭޑް 1

އެލަވަންސް:

-

3000/ރ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޕްރެކްޓިސިންގ

ނޮން

އެލަވަންސް2500/- :ރ
ވަޒީފާގެ ކްރައިޓީރިއާ



ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ފީލްޑަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ



ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ މިދާއިރާގައި
މަދުވެގެން

އަހަރު

7



ދުވަހު

އުޞޫލުގެ

ބެލެހެއްޓުން؛


ކޮމިޝަންގެ

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ރަނގަޅަށް

ދިނުމާއި،

ވަކިކުރުން،

ދަންނަ ފަރާތަކަށް ވުން،

ސަލާމްގެކަންތަކާއި،

ވަޒީފާއާބެހޭ

ދިވެހި

ޤާނޫނު

އަދި

ދައުލަތުގެ

އަދި

އިނގިރޭސި
އެކު

މުޢާމަލާތު

ބަހުން

ޕާސަނަލް

ކުރަން

ގަވާއިދުތަކާއި

މަސައްކަތުގައި
ހީވާގި

ވަޒީފާ
ޗުއްޓީއާއި

މުއައްޒަފުންގެ

ފައިލްތައް ޤާނޫނުތަކާއި
އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތީން

ބެލެހެއްޓުން؛

އެގުން،

އަދި

ގިނަ

ވަގުތު

ގަޑިއަށާއި

ހޭދަކުރެވޭ
ޙާޟިރީއަށް

ފަރުވާބަހައްޓާ މީހަކަށް ވުން،
 މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިންޓަވިއު

56

ދަށުން

މުއައްޒަފުންނަށް

ފަސޭހަކަމާއި



ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދާއި

އަދި

ހަމަޖެހިފައިއޮންނަ

މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،


މުއައްޒަފުންގެ

ޙާޟިރީގެ

ކަންކަން

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
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 2014ވަނަ އަހަ ު



ކޮމިޝަންގެ

މުއައްޒަފުންގެ

އެލަވަންސް،
އިންޝުއަރެންސް

މުސާރަ،
އިތުރުގަޑި،

އަދި

ޕެންޝަން

ދިނުންފަދަ އެންމެހާ ކަންކަން ޤާނޫނުތަކާއި

ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން

ޕެނަލްއަށް ސާބިތުކޮށްދިނުން،

ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން؛


މުއައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އެކަށައެޅޭ
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި

އެކަންކަން

އެއްގޮތައް

ބަލަހައްޓާ ހިންގަން އެހީތެރިވެދިނުން؛


މުއައްޒަފުންގެ ޕަރފޯމަންސް އެޕްރެއިޒަލްގެ
އެންމެހައި ކަންކަން ރާވާ ހިންގުން؛



ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ
ކަންކަން

އެޗް.އާރް.

ޕެނަލްގެ

ލަފާގެ

މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުން؛


މުއައްޒަފުންނަށް

ދިނުމުގައި

ކުރިއެރުން

ބަލަންޖެހޭ މިންގަޑު ތަކަށްބަލާ ،ކުރިއެރުން
ހައްޤުވާ

ކުރިއެރުން

މުއައްޒަފުންނަށް

ލިބިދިނުމުގަޔާއި ،މުއައްޒަފުންގެ ހައްޤުތައް
ހަމަޖެހިފައި

ގާނޫނުތަކާއި،

އޮންނަ

ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން ހޯދައި
ދިނުމާއި އެކަންކަން ހިންގުން؛


ކޮމިޝަންގެ

އެޗް.އާރް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުން؛


ކޮމިޝަންގެ
މަސައްކަތްތައް

އެޑްމިންގެ
އެޗް.އާރ

އެންމެހައި
އެންޑް

އެޑްމިންގެ އިސް މުއައްޒަފުންގެ ލަފާގެ
މަތިން ކޯޑިނޭޓްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
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ޑިޕާޓްމަންޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުންނަ ވެރިއަކު ނެތް
ހިނދެއްގައި އެޑިޕާޓްމަޏްޓުގެ އެންމެހައި
ށ
ފުރިހަމައަ ް

ޒިންމާތައް
އަދާކުރަމުންގެންދިއުން؛


އެންމެހައި

ކޮމިޝަންގެ

މަސައްކަތްތައް

އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފާ
އަދި އެހީ ފޯރުވައި ދިނުން.
މަޤާމްގެ ނަން

މުސާރަ އަދި އިނާޔަތްތައް

މަޤާމުގެ ގްރޭޑް

މުސާރަ8900/- :
ލިވިންގ

ކޯޑިނޭޓަރ
ގްރޭޑް 1

އެލަވަންސް:

-

3000/ރ

ކޮމްޕްލައިންޓްސް
ޕްރެކްޓިސިންގ

ނޮން

އެލަވަންސް2500/- :ރ
ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ވަޒީފާގެ ކްރައިޓީރިއާ
 ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ފީލްޑަކުން ފުރަތަމަ
ޑިގްރީ

ޙާޞިލް



ކޮށްފައިވުން،

ޖަވާބު

ނުވަތަ މިދާއިރާގައި މަދުވެގެން 7
އަހަރު

މަސައްކަތްކޮށް

ދުވަހު

 ދިވެހި

އަދި



ކޮމިޝަނުން ބަލާ ނިންމާ ޝަކުވާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ކަނޑައެޅިފައިވާ

ބަހުން

ފަސޭހަކަމާއި އެކު މުޢާމަލާތު ކުރަން

އުސޫލާއެއްގޮތަށް

ވެބްސައިޓްގައި

ޝާޢިއުކުރުން.


އެގުން،
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ދިނުމުގެ

އިދާރީ

އެންމެހައި

ކަންކަން

ބެލެހެއްޓުން؛

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
އިގިރޭސި

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތަކަށް

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

ޝަކުވާއާއި ބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ކޮމިޝަންގެ
ފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދިނުން؛

 މަސައްކަތުގައި

ވަގުތު

ގިނަ



ހޭދަކުރެވޭ ހީވާގި އަދި ގަޑިއަށާއި
ހާޟިރީއަށް ފަރުވާބަހައްޓާ މީހަކަށް

ބެލމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން؛


ވުން،

ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ފަރާތުން
ހޯދަންޖެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުން.

 މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން
އިންޓަވިއު

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެކޭނިޒަމް އާއި އެއްގޮތަށް ޝަކުވާ

ޕެނަލްއަށް

ސާބިތުކޮށްދިނުން،
މަޤާމްގެ ނަން

މުސާރަ އަދި އިނާޔަތްތައް

މަޤާމުގެ ގްރޭޑް

މުސާރަ7000/- :
ލިވިންގ

އޮފިސަރ
ގްރޭޑް 1

އެލަވަންސް:

-

3000/ރ

ކޮމްޕްލައިންޓްސް
ޕްރެކްޓިސިންގ

ނޮން

އެލަވަންސް2500/- :ރ
ވަޒީފާގެ ކްރައިޓީރިއާ



ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

އިދާރީ،

މީޑިއާ،

ކޮމިއުނިކޭޝަން

ނުވަތަ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސްއާ

ގުޅުން

ހުރި ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާ



ޖަވާބު

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
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އިނގިރޭސި

ދިވެހި

އަދި

ބަހުން

ފަސޭހަކަމާއި

އެކު

ދިނުމުގެ

އިދާރީ

އެންމެހައި

ކަންކަން

ބެލެހެއްޓުން؛


ކޮމިޝަނުން ބަލާ ނިންމާ ޝަކުވާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ކަނޑައެޅިފައިވާ

ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ
މި ދާއިރާގައި  05އަހަރުގެ

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތަކަށް

އުސޫލާއެއްގޮތަށް

ވެބްސައިޓްގައި

ޝާޢިއުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.


ސެކްޝަންގެ

މަސައްކަތާގުޅޭ

ގޮތުން

ބާއްވާ

ބައްދަލުވުންތަށް އިންތިޒާމްކުރުމާއި ޔަޢުމިއްޔާ ލިޔުން.


ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެކޭނިޒަމް އާއި އެއްގޮތަށް ޝަކުވާ
ބެލުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.



މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.


ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ފަރާތުން

މަސައްކަތުގައި ގިނަ ވަގުތު
ހީވާގި

ހޭދަކުރެވޭ
ގަޑިއަށާއި

ހޯދަންޖެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ އިދާރީ
ކަންކަން ކުރުން.

އަދި


ޙާޟިރީއަށް

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތަކަކުގެ

ފަރުވާބަހައްޓާ މީހަކަށް ވުން،


މަސައްކަތުގެ
ޤާބިލުކަން

ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން.

ހުނަރާއި



ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކައް އެވަގުތަކު ބޭނުންވާ

އިންޓަވިއު

އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ޕެނަލްއަށް ސާބިތުކޮށްދިނުން،

 15.5ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް
ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބައެއް އިސްލާޙުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭކަން ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަނުން
ފާހަގަކޮށް ،އެ އިޞްލާޙު ތައް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގައި މަޝްވަރާކޮށް ،ކޮމިޝަނަރުންގެ މޭޒުން ފާސްވެގެން،
 2014ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ހިންގާ ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙް ގެނެސްފައިވެއެވެ .ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކުގެ ތަފްޞީލް
ތިރީގައި އެވަނީއެވެ؛
ބ
ބާ ު

ދ
އ ާ
މާ ް

ގަވާއިދުގައި ކުރިން އޮތް ގޮތް

ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙް

15

( 164ހ)

ގ
ރކަމު ެ
ދވެ ި
ނގެ ބަލަ ު
ވއްޒަފު ނުވަތަ އޭ ާ
މު ަ

ގ
ރކަމު ެ
ދވެ ި
ނގެ ބަލަ ު
ވއްޒަފު ނުވަތަ އޭ ާ
މު ަ

ނ
ސބަބު ް
ަ

ނ
ސބަބު ް
ަ

އވާ
ގ ި
ދަށު ަ

އޒަފަކަށް
މވަ ް
އެ ު

ފއިވާ
ޑއެޅި ަ
ކަނ ަ

ސއްކަތުގެ
މަ ަ

ގަޑިޔަށް،

ސމީ
ރަ ް
ކތުމަށް
ނު ު

އވާ
ގ ި
ދަށު ަ

އޒަފަކަށް
މވަ ް
އެ ު

ފއިވާ
ޑއެޅި ަ
ކަނ ަ

ސއްކަތުގެ
މަ ަ

ގަޑިޔަށް،

ސމީ
ރަ ް
ކތުމަށް
ނު ު

ނ
އގެ ހެނދު ު
ހ ް
ދވަ ެ
ޖނަމަ ،އެ ު
ވއް ެ
ވރި ެ
ރ ެ
އުޒު ު

ނ
އގެ ހެނދު ު
ހ ް
ދވަ ެ
ޖނަމަ ،އެ ު
ވއް ެ
ވރި ެ
ރ ެ
އުޒު ު

ޅ
ށ ގު ާ
ރސެޕްޝަނަ ް
ހގެ ި
9:00ގެ ކުރިން އޮފީ ު

ޅ
ށ ގު ާ
ރސެޕްޝަނަ ް
ހގެ ި
9:00ގެ ކުރިން އޮފީ ު

ވ
ބޮޑު ެ

ވ
ބޮޑު ެ

ސަލާމް
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މީހަކު،

މގެ
ލވު ު
ބަ ި

މީހަކު،

މގެ
ލވު ު
ބަ ި

ނއެވެ.
ނވާ ެ
ބުނަ ް

ބަލިޙާލު

ސަލާމް

ނއެވެ.
ނވާ ެ
ބުނަ ް

ބަލިޙާލު

އޒަފަކު
މވަ ް
އވާ ު
ގ ި
ތއް ަ
ބނެވޭ ޙާލަ ެ
ސަލާން ނު ު

އޒަފަކު
މވަ ް
އވާ ު
ގ ި
ތއް ަ
ބނެވޭ ޙާލަ ެ
ސަލާން ނު ު

ގޑިއަކީ
ސ ަ
އންމެ ލަ ް
ނވޭނޭ ެ
ފިޔަވާ ސަލާން ބު ެ

ގޑިއަކީ
ސ ަ
އންމެ ލަ ް
ނވޭނޭ ެ
ފިޔަވާ ސަލާން ބު ެ

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

ޔ ފަދަ
ވދި ަ
އސް ެ
ި
އވެ.
ެ
ހެނދުނު 9:00

ޔ ފަދަ
ވދި ަ
އސް ެ
ި
އވެ.
ެ
ހެނދުނު 9:00

ނ
ހެނދު ު

ނ
ހެނދު ު

ޙާލަތެއް

ނވީ
މެ ު

ގން
ރވެ ެ
ދވެ ި
މ ު
ެ

ޙާލަތެއް

ނވީ
މެ ު

ގން
ރވެ ެ
ދވެ ި
މ ު
ެ

ބލައެއް
ނވޭ ސަލާމް ަ
 9:00ގެ ފަހުން ބު ެ

ބލައެއް
ނވޭ ސަލާމް ަ
 9:00ގެ ފަހުން ބު ެ

ދނު  9:00ގެ
އދި ހެނ ު
ނއެވެަ .
ނވޭ ެ
ނުގަ ެ

ދނު  9:00ގެ
އދި ހެނ ު
ނއެވެަ .
ނވޭ ެ
ނުގަ ެ

ހގެ 9:30
ދވަ ު
ކުރިން ސަލާން ނުބުނެ އެ ު

ހގެ 9:30
ދވަ ު
ކުރިން ސަލާން ނުބުނެ އެ ު

މ
ސއި ނުކުރާނަ ަ
ޮ
ގއި
ޟރީ ަ
ގެ ކުރިން ޙާ ި

މ
ސއި ނުކުރާނަ ަ
ޮ
ގއި
ޟރީ ަ
ގެ ކުރިން ޙާ ި

ދވަސް
އެ ު

ލވޭނީ
ބެ ެ

އޮފީހަށް

ނާންނަ

ދވަސް
އެ ު

ލވޭނީ
ބެ ެ

އޮފީހަށް

ނާންނަ

އގެ
ހ ް
ދުވަ ެ

އވެ.
ތގަ ެ
ގޮ ު

އޮފީސް

ށ
ޅވުމަ ް
ހު ު

އގެ
ހ ް
ދުވަ ެ

އވެ.
ތގަ ެ
ގޮ ު

އޮފީސް

ށ
ޅވުމަ ް
ހު ު

ބނާނަމަ
ވއްޒަފު ސަލާމް ު
މ ަ
އވާ ު
ފ ި
ހަމަޖެހި ަ

ބނާނަމަ
ވއްޒަފު ސަލާމް ު
މ ަ
އވާ ު
ފ ި
ހަމަޖެހި ަ

ކުރިން

ކުރިން

ހގެ
ދވަ ު
އެ ު

ހެނދުނު

7:00

ގެ

ހގެ
ދވަ ު
އެ ު

ހެނދުނު

ގެ

7:00

ފނުކޮށް
ފސަރ އަށް ޯ
ޓވް އޮ ި
މނިސްޓްރޭ ި
އެޑް ި

ފނުކޮށް
ފސަރ އަށް ޯ
ޓވް އޮ ި
މނިސްޓްރޭ ި
އެޑް ި

ނ
ސަލާމްބު ާ

ނ
ސަލާމްބު ާ

އވެ.
ވނެ ެ
ނގާ ާ
އަ ް

އެކަން

އވެ.
ވނެ ެ
ނގާ ާ
އަ ް

އެކަން

އފީހަށް
ދވަހު ޮ
ނނަ ު
ގން އަ ް
އއްޒަފުން ޖެހި ެ
މު ަ

އފީހަށް
ދވަހު ޮ
ނނަ ު
ގން އަ ް
އއްޒަފުން ޖެހި ެ
މު ަ

ށ
އވުމަ ް
ކރެ ް
ފރިހަމަ ު
ލމް ފޯމް ު
ރވެ ސަ ާ
ހާޒި ު

ށ
އވުމަ ް
ކރެ ް
ފރިހަމަ ު
ލމް ފޯމް ު
ރވެ ސަ ާ
ހާޒި ު

ދރީ
ވހުގެ  12.00ގެ ކުރިން އި ާ
ފަހު އެދު ަ

ދރީ
ހގެ 15.00ގެ ކުރިން އި ާ
ދވަ ު
ފަހު އެ ު

އވެ.
ވނެ ެ
ޅން ާ
ހުށަހަ ަ

އވެ .މި
ނވާނެ ެ
ހޅަ ް
މ ހުށަ ަ
ސެކްޝަނަށް އެފޯ ް

ސނަލް ފައިލަށް
ފއްގެ ޕާ ަ
އއްޒަ ެ
އމު ަ
މިފޯމަކީ ެ

"ފޯމް

ސެކްޝަނަށް

ލެވޭނެ

ފމް
އެ ޯ

ކވެ.
ލިޔުމެ ެ

ނމަ
ފއި ަ
ހުށަނާޅާ ަ

ފޯމް

މިހެން

ގއި
ޒރި ަ
ހ ި
ހުށަނާޅާ"(އެފް.އެން.އެސް) ކަމަށް ާ

ވއަސް
އ ި
މގަ ި
ހނުކަ ު
ހަމަޖެ ު

ގން
ވދި ެ
ދ ި
ވި ި

ގ
ޒފެއް ެ
އއް ަ
އމު ަ
އވެ .މިފޯމަކީ ެ
ނޯޓް ކުރެވޭނެ ެ

އތުރަށް
ި

ބނާނަމަ
ު

ޕާސަނަލް ފައިލަށް ލެވޭނެ ލިޔުމެކެވެ .މިހެން

ށވުރެ
ދވަހަ ް
ދެ ު

ލމް
ސަ ާ

ނއެވެ.
ޅން ޖެހޭ ެ
ޑޮކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަ ަ

ވއަސް
އ ި
މގަ ި
ހނުކަ ު
ހަމަޖެ ު

ގން
ވދި ެ
ދ ި
ވި ި

އތުރަށް
ި

ބނާނަމަ
ު

ށވުރެ
ދވަހަ ް
ދެ ު

ލމް
ސަ ާ

ނއެވެ.
ޅން ޖެހޭ ެ
ޑޮކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަ ަ
21

( 232ހ)

މި

ގއި
ބބު ަ
ާ

ފއްގެ
އއްޒަ ެ
މު ަ

އވާ
ބުނެފަ ި

ސކަމެއް
ވ ް
އ ެ
އެ ް

މި

ފަރާތުން

ފނަމަ،
ގއި ި
ހިނ ަ

ނގައި
ކޮމިޝަ ް

ކރާ
މސައްކަތް ު
ަ

ވސް
އއް ެ
ެ

ތކާއެކު
ކއި ތަފްޞީލީ ލިޔުން ަ
ހއް ާ
މއްގެ ެ
އެކަ ެ

އގެ
މީހެ ް

އކަމެއް
ނމަެ ،
ގއިފި ަ
ފރާތުން ހިނ ަ
ަ

މޝަން
ކޮ ި

މން
ހިއު ަ

އޑްމިން
ެ

ލއެއް
މއްސަ ަ
އެ ަ

ކން،
ލިޔުމަ ު

ރޔާއަށް
ވ ި
އސް ެ
ނމެ ި
ހރި އެ ް
ޙވާލުވެ ު
ގމާ ަ
ހިން ު

61

ގއި
ބބު ަ
ާ

އވާ
ބުނެފަ ި

ސކަމެއް
ވ ް
އ ެ
އެ ް

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

ސސް
ރި ޯ

އެންޑް

ނސް ،އަދި
ކޯރޑިނޭޓަރ ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެ ެ

މން
ހއު ަ
ި

ނުވަތަ

ރޝަނަށް
މނިސްޓް ޭ
އެޑް ި

ރސޯސް
ި

ޑ
އެން ް

ލޔުމުން
ނވަތަ ި
ގބަހުން ު
ނމަ އަނ ަ
ނވާ ަ
ބޭނު ް

މގެ
ޅ ު
ހުށަހެ ު

އޤު
ޙަ ް

ސލައެއް
އ ަ
މ ް
ސސް ޕެނަލަށް އެ ަ
މން ރި ޯ
ހިއު ަ
ޅމުގެ
ހުށަހެ ު

ވއެވެ.
ނ ެ
ލބިގެ ް
މވައްޒަފަކަށް ި
ކޮންމެ ު

ކޮންމެ

އޤު
ޙ ް
ަ

ޒފަކަށް
އ ަ
މވަ ް
ު

ވއެވެ.
ނ ެ
ލިބިގެ ް

22

(220ނ)

0

.1

ނަޞޭޙަތް ދިނުން

.2

ނ
ރދިނު ް
ޒ ު
ލިޔުމުން އިން ާ

އވާކަން
ދީފާ ި

.3

ށ ނުކުތުން 14
މސައްކަތަ ް
ފގެ ަ
ވަޒީ ާ

އވެ).
ނ ެ
ރވޭ ެ
ރައްކާކު ެ

(ސާދަ)

.1

ނން
ދިގު ޫ

ވރެ
ށ ު
ދުވަހަ ް

ޓވުން.
އދަތަކަށް ހުއް ު
މު ް
.4

.5

ދނުން
ި

ޙތް
(ނަސޭ ަ

ނަޞޭޙަތް

ލިޔުމުން

ހން
ފެންނާނޭ ެ

.2

ނ
ރދިނު ް
ޒ ު
ލިޔުމުން އިން ާ

.3

ށ ނުކުތުން 14
މސައްކަތަ ް
ފގެ ަ
ވަޒީ ާ

އގެ
ފ ް
އއްޒަ ެ
ގއި އެ މު ަ
ފގެ ފަންތީ ަ
ވަޒީ ާ

(ސާދަ)

ރން.
ޤމު ދަށްކު ު
މަ ާ

ޓވުން.
އދަތަކަށް ހުއް ު
މު ް

ފއިން
ވަޒީ ާ

.4

މގެ
ކ ު
ރވިދާނެ ަ
ވަކިކު ެ

ދނުން.
ޒރު ި
އިން ާ

ވރެ
ށ ު
ދުވަހަ ް

ނން
ދިގު ޫ

އގެ
ފ ް
އއްޒަ ެ
ގއި އެ މު ަ
ފގެ ފަންތީ ަ
ވަޒީ ާ
ރން.
ޤމު ދަށްކު ު
މަ ާ

.5

ކރުން.
ފއިން ވަކި ު
ވަޒީ ާ

މގެ
ކ ު
ރވިދާނެ ަ
ވަކިކު ެ

ފއިން
ވަޒީ ާ
ދނުން.
ޒރު ި
އިން ާ

ކރުން.
ފއިން ވަކި ު
ވަޒީ ާ

 15.6ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލަށް މެމްބަރުން ހޮވުން
މުއައްޒަފުންނާގުޅޭ އެންމެހައި މުހިންމު ކަންތައް ނިންމުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ޕެނަލް ކަމުގައިވާ ހިއުމަން ރިސޯސް
ޕެނަލްގެ މެންޑޭޓްގެ  06ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޕެނަލް އެކުލެވިގެންވާގޮތް" ގެ ދަށުން ،ޕެނަލް މެމްބަރުންގެ
މުއްދަތު އަދި އައު މެމްބަރުން ހޮވާނެގޮތް ކަނޑައަޅާ ތިރީގައި އެވާގޮތަށް އިސްލާޙު ގެނެސްފައިވެއެވެ؛
ކުރިން އޮތްގޮތް

އިޞްލާޙްކޮށްފައިވާ ގޮތް

 .6ޕެނަލް އެކުލެވިގެންވާގޮތް :

 .6ޕެނަލް އެކުލެވިގެންވާގޮތް :

ޕެނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ ( 05ފަހެއް) ހ.
މެމްބަރުންގެ
ސެކްރެޓެރީ
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މައްޗަށެވެ.
ޖެނެރަލާއި،

ޕެނަލް

އެއީ މައްޗަށެވެ.އެއީ

އެކުލެވިގެންވަނީ
ސެކްރެޓެރީ

(ހައެއް)

މެމްބަރުންގެ

06

ޖެނެރަލާއި،

ޑިރެކްޓަރ

ކޮމިޝަންގެ ޖެނެރަލް/ޑިރެކްޓަރ ފެންވަރުގެ އެއް މުވައްޒަފާއި ،ކޯޑިނޭޓަރ

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

04
ޕެނަލަށް

(ހަތަރެއް)

މުއައްޒަފުންނެވެ .ފެންވަރުގެ އެއް މުވައްޒަފާއި ،އޮފިސަރ ފެންވަރުގެ އެއް

މެމްބަރުން

ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލެވެ.

އައްޔަންކުރާނީ މުވައްޒަފާއި
އެސިސްޓަންޓް

އަދި
ފެނވަރުގެ

އޮފިސަރ/ރިސެޕްޝަނިސްޓް/އޮފީސް
އެއް

މުވައްޒަފެވެ.

ސެކްރެޓެރީ

ޖެނެރަލާއި އެޗް .އާރް .އެންޑް އެޑްމިން ކޯޑިނޭޓަރ އަކީ މި
ކޮމިޓީގެ ދާއިމީ މެމްބަރުންނެވެ.
ށ .އެޗް .އާރް .ޕެނަލްގެ މެމްބަރުންނަކީ  2އަހަރުގެ މުއްދަތަށް
މުއައްޒަފުންގެ މެދުގައި ވޯޓް ލައިގެން ހޮވޭ މުއައްޒަފުންނެވެ.

މިގޮތުން ،ކުރިން ތިބި ޕެނަލްގެ މެމްބަރުންގެ މުއްދަތު  24ނޮވެންބަރު  2014ގައި ހަމަވުމާ ގުޅިގެން،
 06ނޮވެންބަރު  2014ގައި ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންގެ މެދުގައި ވޯޓެއްލައި 4 ،އައު މެމްބަރުން ހޮވާފައިއެވެ .އަދި
ކުރީ ދައުރުގެ މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތްތައް އަގު ވަޒަންކޮށް ސެޓްފިކެޓެއް ހަވާލުކޮށްފައވެއެވެ.

 15.7ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް
މުއައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ  360ޑިގްރީ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިސަލްގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން (ސެލްފް ފޯމް ،ޕިއަރސް ފޯމް އަދި ސުޕަރވައިސަރ) ފޯމްތަކުން ލިބުނު ނަތީޖާ ވާނީ މުއައްޒަފުންނާ
މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ،ގިނަ މުއައްޒަފުން އެޕްރެއިސްކޮށް ފޯރމްތަކުގައި ސޮއިކޮށް ނިންމާފައިވެއެވެ.
މުވަޒައްފުންގެ ފެންވަރު ބަލާ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި އަވަސް ދުވެއްޔެއްގައި މި ކަންކުރުމުގެ
ގޮތުން މިހާރު އޮންނަ ދެ ޕިއަރގެ ބަދަލުގައި އެއް ޕިއަރއަށް ބަދަލުކުރުމާ ،މުއައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީއަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ މާކުސް އިތުރުކުރުމަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުންވަނީ ނިންމާފައިއެވެ .މިގޮތުން ،މާކުސް ދޭ
ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕަރސެންޓްތަކަކީ ،ސުޕަރވައިޒަރ  ،60%ޕިއަރ  20%އަދި ސެލްފް  20%ކަމުގައި
ނިންމާފައިވެއެވެ .އަދި  2015ވަނަ އަހަރުގެ ފެންވަރު ބަލާނީ މި ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ނިންމާފައިވެއެވެ.

އެޕެންޑިކްސް  ،15އެޕެންޑިކްސް  ،16އެޕެންޑިކްސް 17

 15.8ސްޓާޕް ޓްރެއިނިންގ
ކޮމިޝަނުގެ މުއައްޒަފުންނަކީ ޤާބިލު އަދި ފަންނީ ގޮތުންނާއި ތަޢުލީމީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ
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މަޤުޞަދުގައި

ކޮމިޝަނަށް

ބޭނުންވާ

އެންމެ

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި

ތަމްރީނު

ހިމެނޭ

ކޯސްތައް

"ޓްރެއިނިންގ

ރިކުއަރމަންޓްސް" ކަރުދާހެއް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ .މި ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓްސް އަށް
ބިނާކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވުމަށް އެކި އެކި ފަރާތަކާވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން ،މުއައްޒަފުންގެ ސެލްފް
ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް އަމާޒުކޮށް ތިން ޕްރޮގްރާމަކަށް ޝަޢުގުވެރިވާފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަނީ އިޢުލާންކޮށްފަވެއެވެ.

 15.9ކޮމިޝަންގެ ކޮމިޓީތައް

ޕްރައިސް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓީ
 2014ވަނަ އަހަރުގައި ޕްރައިސް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓީގެ ތޭރަ ( )13ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައި .މި
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން މައިގަނޑު ގޮތުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގުޅޭ ޗެނަލް ލިސްޓް އަގުތަކާއި އަދި ރައިޑިންގ
ފީ ފާސްކުރުމުގެ ކަންކަން ވާނީ މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައި އެވެ.
ބިޑް ކޮމިޓީ
 2014ވަނަ އަހަރުގައި ބިޑްކޮމިޓީގެ  07ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .ކޮމިޝަންގައި ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ
ގޮތުން މި ކޮމި ޓީން ވަރަށް ގިނަ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ވާނީ މުރާޖާކޮށް އަދި ބައެއް ކަންތައްތައް ނިންމާފައި
އެވެ .މުހިންމު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ،ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ޝްރެޑަރ
ގަތުމާއި ،ކޮމިޝަންގެ ބައެއް ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމާ ބެހޭ ކަންކަން ނިންމުމާއި

އަދި

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ

ލޮޖިސްޓިކްސް ފާސް ކުރުން ހިމެނެ އެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މި ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ގޮތުގައި މަސައްކަތް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ޕެނަލުން ފެނިފައިވާތީ އެމަޤާމަށް
އަޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރ

ވާނީ

ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ކުރިން

ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ

މަސައްކަތް

ކޮށްފައިވަނީ

ރިޝެޕްޝަން މުއައްޒަފުންނެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިސަރީ ކޮމިޓީ (ބީއޭސީ)
ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަކީ ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ބަޔާންކުރާ ،ރާއްޖޭގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ

ގަވާއިދު ތަކާއި
ބައިވެރިވުން

ސިޔާސަތުތަކާއި
އިތިރުކުރުމަށްޓަކައި

އުޞޫލުތައް
އެފަރާތްތައް

ކަނޑައެޅުމުގައި
ތަމްޞީލްކުރުމަށްޓަކައި

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ
އެކުލަވާލާފައިވާ

ކޮމިޓީއެކެވެ.
މިކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ގެންދިއުމަށްޓަކައި ،ކޮމިޓީގެ ދައުރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް
ބަޔާންކުރާ މެންޑޭޓްއެއްވަނީ  2013ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލާފައެވެ .މި މެންޑޭޓަކީ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ
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ރިސޯސް ޓީމް (އިންޓަރނަލް) ގެ މަޝްވަރާކޮށް އެކުލަވަލާފައިވާ މެންޑޭޓެކެވެ .މެންޑޭޓް ފާސް ކުރެވިފައިވަނީ
ކޮމިޝަންގެ މޭޒުންނެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ ( 07ހަތެއް) ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިއެވެ .މިގޮތުން،
ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓް މެމްބަރުންގެ އިސްލާޙުތަކާއެކު ،ކޮމިޝަނުގެ މޭޒުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ
 05މާރިޗު 2014ގައި ބޭއްވި ކޮމިޝަނަރުންގެ (ނަންބަރު )COM-05/2014 :ބަދަލުވުމުގައެވެ .އަދި ކޮމިޓީ އަށް
ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ

ތެރޭގައި ،މެމްބަރުން

ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ

އިސްލާޙުތަކާއެކު ބީއޭސީގެ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޯރަމްއަކީ  06މެމްބަރުން ކަމަށް އިސްލާޙުކޮށް އަދި މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން
ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ،ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ( 01އެކެއް) ކޮމިޝަނަރެއް ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.
މީގެއިތުރުން 22 ،ޖަނަވަރީ  2014ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި (ނަންބަރު )01-COM/2014 :ކޮމިޝަނަރުންގެ
ބައްދަލުވުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ފާސް ކޮށްފައިވެއެވެ؛


ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ބައްދަލުވުންތަކަށް ދެންނެވޭނީ އީމޭލް އަދި އެސްއެމްއެސް މެދިވެރިކޮށް ކަމަށް؛



ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް  1330ހަމަޖެއްސުން؛



ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ރަސްމީކޮށް ބޭއްވުމަށް ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަސްކަމުގައި
ކަނޑައެޅުން؛



ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ،ނެގޭ ވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވާ ގޮތަށް ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި
ބައިވެރިވާގޮތަށް ނިންމުނެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް
 2014ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  13ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ،މުއައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން އެޖެންޑާ ކުރެވުނު ހުރިހާ ކަމަކާމެދު
މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވި ،ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގައިވެސް ގޮތެއް ނިންމާ އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ
ފިޔަވަޅު ވަނީ އަޅާފައެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް ،މުއައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަފާތު ނިންމުންތައް ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ .އެގޮތުން
މުއައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމާ ލާބައަށް މަންފާވާނެ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް ގިނަ ކަން ފާހަގަވެއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ޕެނަލްގައި މިހާރު ތިއްބަވަނީ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މެމްބަރުން ކަމުގައިވާތީ ،މުއައްޒަފުންނާ ގުޅޭ މިފަދަ
ޕެނަލެއްގައި ތިބެން އެކަށީގެންވަނީ މުއައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންކަމުގައި މިވަގުތު ތިއްބެވި
މެމްބަރުން އިއް ތިފާޤުވެލައްވާތީ ،މިކަމަށް ވަނީ އިސްލާޙްތަކެއް ގެނެވިފައެވެ .މިގޮތުން ގެނައި ބަދަލުތަކަކީ ،ޕެނަލް

65

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

އެކުލެވިގެންވަނީ

ހައެއް

()06

މެމްބަރުންގެ

މައްޗަށްކަމަށާއި ،އެއީ

ސެކްރެޓެރީ

ޖެނެރަލާއި،

ޑިރެކްޓަރ

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

އަދި

އޮފިސަރ/ރިސެޕްޝަނިސްޓް/އޮފީސް

ކަނޑައެޅުނެވެ.

އަދި،

އެސިސްޓަންޓް

ފެންވަރުގެ

ސެކްރެޓެރީ

އެއް

މުއައްޒަފު

ކަމުގައި
ޖެނެރަލާއި

އޗް .އާރް.
އެޗް .އާރް .އެންޑް އެޑްމިން ކޯޑިނޭޓަރ އަކީ މި ކޮމިޓީގެ ދާއިމީ މެމްބަރުން ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިެ ،
ޕެނަލްގެ މެމްބަރުންނަކީ ދެ އަހަރުގެ ( 2އަހަރު) މުއްދަތަށް މުއައްޒަފުންގެ މެދުގައި ވޯޓް ލައިގެން ހޮވޭ މުއައްޒަފުން
ކަމުގައިވެސް ނިންމުނެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން ،މުއައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޕެނަލަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ވޯޓުލުން ބާއްވައި
އާ މެމްބަރުން ހޮވާފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި  6ނޮވެންބަރު  2014ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މުއައްޒަފުންގެ
ބައްދަލުވުމުގައެވެ.
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ ( ސީއޭސީ)
 2014ވަނަ އަހަރު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ (ސީ.އޭ.ސީ) ގެ ބޭއްވިފައިވަނީ ޖުމްލަ 15
ބައްދަލުވުމެވެ .އަދި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ-ކޮމިޝަނަރުންނާއިއެކު (ސީ.އޭ.ސީކޮމް) ގެ ބޭއްވިފައިވަނީ
ޖުމްލަ  13ބައްދަލުވުމެވެ.

 2014 15.9.1ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގައި އަލަށް އުފެއްދި ކޮމިޓީތައް
މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު  1/2014ގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި ކޮމިޝަންގެ އިންފޮމޭޝަން
އޮފިސަރުގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޑިނޭޓަރ އެވެ .އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 41
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން މިކޮމިޝަންގެ  03މެމްބަރުން ހިމެނޭ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއެއް ވަނީ
އުފައްދާފައިއެވެ.
ހެރެސްމަންޓް ކޮމިޓީ
"ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު  16/2014ގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
މިކޮމިޝަންގެ  03މެމްބަރުން ހިމެނޭ ހެރެސްމަންޓް ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އުފައްދާފައެވެ .މި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭގޮތުން މުއައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމެވެ .އަދި
މި ކޮމިޓީއަކީ މިކަމުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ،ހުށަހެޅޭ އެނަމަހައި ޝަކުވާތައް ޒިންމާދާރުގޮތުގައި
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ތަޙުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ދެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެވެ.

 15.10ފާން ކްލަބް
 2015ވަނަ އަހަރު ފާން ކްލަބް އަނެއްކާވެސް އާ ދިރުމަކަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި  2014ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު
ވަނީ މުއައްޒަފުންގެ މެދުގައި ވޯޓެއް ނަގައިގެން އަލުން ފާން ކްލަބަށް ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސެއް ހޮވާފައިއެވެ.
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.16

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން
ކޮމިޝަނުގެ  2015ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއެކު ހުރިހާ
ޑިޕާޓްމަންޓްތަކެއްގެ ވެރިން ބައްދަލުކުރިއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ،ކޮމިޝަނުން  2015ވަނަ އަހަރު ސްޓްރެޓަޖިކް
އެކްޝަން ޕްލޭން (ސެޕް)ގައި ކުރިއަށްގެންދަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސީލިންގ ކަމުގައި ވާ ( 10,000,000/-ދިހަ މިލިއަން) ރުފިޔާ
އިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ފަހު އިތުރު އެކްޓިވިޓީ
އަކަށް ޚަރަދު ކުރާނެ ބަޖެޓެއް ނުހުންނާނޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ނަމަވެސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ކޮމިޝަންގެ  2015ވަނަ އަހރުގެ ބަޖެޓު ފޯނުވިއިރު
( 9,354,513/ނުވަ މިލިއަން ތިންލައްކަ ފަންސާސް ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ތޭރަ) ރުފިޔާ އަށް ވަނީކުޑަކޮށްފައެވެ.

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ  2013އަދި  2014ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް މި ރިޕޯޓް ޝާޢިއު
ކުރި އިރު ނިމިފައި ނުވާތީ  2013އަދި  2014ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް
ފަހުން ފޯނުވަންވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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 .17ކޮމިޝަންގެ މަޤްޞަދު ހާޞިލް ވެފައިވާ މިންވަރު
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް އާއްމުކޮށްފައިވާ  2015 – 2011ގެ ކޮމިޝަންގެ
ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި  2014ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބަޖެޓް
އަދި މުއައްޒަފުންގެ ދަތިތައް ދިމާވެފައި ވީނަމަވެސް ،ޤާނޫނުން ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ކަންކަމަށް
އިސްކަންދީ ބަޖެޓު ތަންދިން މިންވަރުން އެކަންކަން  2014ވަނަ އަހަރު ވެސް ވަނީ ހާޞިލްކުރެވިފައެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ފްރީކުއަންސީތައް ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ
ޕްލޭނެއް އެކުލަވާ އަދި ފްރީކުއަންސީ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު ވަނީ  2012ވަނަ އަހަރު ގެޒެޓްކޮށް ކޮމިޝަންގެ
ވެބްސައިޓްގައި އާއްމުކޮށް ،ތަންފީޒުކޮށްފައެވެ .އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ ފްރީކުއަންސީއަކީ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަށް ޖެހޭ އެއްޗެތި ކަމުން ،ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއެކު
އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށް ،މި ކޮމިޝަން ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ފްރީކުއަންސީތައް ވަނީ  2013ގައި ކޮމިޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރުގައި ބީލަމުގެ އުޞޫލުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ފްރީކުއަންސީ ދޫކޮށްފައެއް
ނުވެއެވެ .އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން އަހަރީ ފީ ނަގަމުން އައި ބްރޯޑްކާސްޓް ފްރީކުއަންސީގެ ތެރެއިން
މިހާތަނަށް ފައިސާދައްކާފައިނުވާ ފްރީކުއަންސީތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނާ
ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީވެސް  2014ވަނަ އަހަރުއެވެ.
ރާއްޖޭގެ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ބޭނުންކުރާނޭ ޓެކްނޮލޮޖީ ކަނޑައެޅުމާ އަދި އެނަލޮގުން ޑިޖިޓަލް
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ރާއްޖެއިން ހިޖުރަކުރާނެ ތާރީހެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް
ޔޫނިއަން ،އައި.ޓީ.ޔޫގެ އެހީގެ ދަށުން ޑިޖިޓަލް މައިގްރޭޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި އާއްމުކޮށްފައިވަނީވެސް 2014
ވަނަ އަހަރު އެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ ޖަޕާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމަށްވާ
އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކަނޑައަޅައި ،އެނެލޮގް އިން ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް
ހިޖުރަކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރުން އެހީ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާ ޖަޕާން
އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެސިސްޓަންސް (ޖައިކާ) އިން ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށީ ވެސް  2014ވަނަ އަހަރު
އެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް
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ބެލެހެއްޓުން ،މިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގަވާއިދުތައް ހަދާ  2012ވަނަ އަހަރު ވަނީ
އާއްމުކޮށްފައެވެ .އަދި މި ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  2014ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު  100އަށް ވުރެންގިނަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް
ލައިސަންސްވަނީ

ދޫ

ކޮށްފައެވެ.

2014

އަދި

ވަނަ

އަހަރު

މުޅިރާއްޖެއަށާ

އަދި

މާލެ

ޞަރަހައްދަށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުމުން  1ފަރާތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ
އަދި  2014ނިމުނު އިރު  2ފަރާތަކުން ވަނީ މުޅިރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދާފައެވެ .އަދި
މިހާތަނަށް ޖުމްލަ  3ފަރާތަކަށް މުޅިރާއްޖެއަށް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ވާނީ ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ.
ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި އެކަށައަޅާ ޝަރުތުތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އިޙްތިރާމް ކުރާކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ
ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަނުން ދަނީ ހަރުދަނާކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ .އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓު
ހުންނަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފު ނުވާގޮތަށްތޯ ކޮމިޝަންގެ މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަނުން
އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ .އަދި މައްސަލައެއް ހުރި ކޮންޓެންޓެއްނަމަ ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ދާޢިމީ ކޮމިޓީއެއް
ކަމަށްވާ "ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ"އިން އެކަން ބަލާ ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހަޅައެވެ .ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނި ނަމަވެސް ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަންގައި މިހާތަނަށް
ވެސް ޕާރމަނަންޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއްވަނީ ޤާއިމްނުކުރެވިއެވެ.
 2012ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލުކުރުވުމަށް
 2014ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރުކާރާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ މަޝްވަރާތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރުގެ
ލަފާ ހޯދުމާ އެކު ސަރުކާރަށް ލަފާ ދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ .ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ލަފާދީފައިވާ ފާހަގަކުރެވޭ
ދާއިރާތަކަކީ

ރާއްޖޭގައި

ބޭނުންކުރާނެ

ޓެރެސްޓްރިއަލް

ބްރޯޑްކާސްޓް

ޓެކްނޮލޮޖީއާއި

އެނަލޮގްއިން

ޑިޖިޓަލް

ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ރާއްޖެ ހިޖުރަކުރާނެ މަޝްރޫޢުއެއް އެކުލަވާލުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރާއެކު ކުރެވުނު ސިލްސިލާ
މަޝްވަރާތަކެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ތައްޔާރުކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑިޖިޓަލް މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ
"ނެޝަނަލް ރޯޑްމެޕް ޓީމް"ގައި ވެސް ސަރުކާރު ތަމްޞީލުވެއެވެ .އަދި އައި.ޓީ.ޔޫ އާއެކު ކުރިއަށްގެންދިއަ މި
މަޝްރޫއުގައި ސަރުކާރަށް ކޮމިޝަނުން ދެކޭގޮތް ވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މެންޑޭޓްގެ އިތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި
މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން

އަންނަނީ

ތަފާތު އެކި

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި

ޓްރެއިނިންގތައް

ރާވާ

ހިންގަމުންނެވެ .މިހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކަކީ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކަށް ނުވާތީ
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ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ އެކި އެކި އިދާރާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ،އެފަދަ ފަރާތްތަކާ
ގުޅިގެން ތަފާތު ކާމިޔާބު ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމުކުރަމުންނެވެ.
މިގޮތުން 2014 ،ވަނަ އަހަރުވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާއި ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ
އަދި މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އެކި ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން  2014ވަނަ
އަހަރުގައި އެހެން ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތިން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްވަނީ ހިންގާފައެވެ" .ޖެންޑަރ
ސެންސިޓައިޒޭޝަން ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ" " ,ރޯލް އޮފް މީޑިއާ އިން އިމާރޖަންސީސް ،ޑިސާރްސްޓަރސް
އެންޑް ވަޔަލަންސް ޕްރިވެންޝަން " އަދި "ޤާނޫނުލް އުގޫބާތާއި ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާ އަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން" ގެ
ޓްރެއިނިންގ ހިންގާފައިވަނީ ކޮމަންވެލްތު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން (ސީ.ބީ.އޭ) އާއި ،އޭޝިއާ ޕެސިފިކް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިޔަން (އޭ.ބީ.ޔޫ)އަދި ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ގުޅިގެންނެވެ.
އަދި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް އާއްމު ކޮށްފައިވާ  2015 – 2011ގެ ކޮމިޝަންގެ
ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި  2014ވަނަ އަހަރަށް ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ގިނަ ޙަރަކާތްތައްވަނީ ކުރިއަށް
ގެންގޮސްފައެވެ .އަދި ބަޖެޓު ލިބިފައިނުވާތީއާއި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ މުއައްޒަފުން ހޯދުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިނުވާތީ މި
ޕްލޭންގެ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއެވެ .ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން
ދަނީ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަންކަންކުރުމަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ.
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 .18ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ގެންނަށް ޖެހޭ ބަދަލުތައް
ކޮމިޝަންގެ ހިންގުމަށް އަންނަނިވި އެދެވޭ ބަދަލު ގެނައުން؛
ހ .ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުން އިތުރުކުރުން ޚާއްޞަކޮށް "ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް"" ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް"
އަދި "ލައިސަންސިންގ" ސެކްޝަނަށް އިތުރު މުއައްޒަފުން ބޭނުންވެއެވެ.
ށ .ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކޮށް ހިންގުމަށް އެދެވޭ ބަދަލު ގެނައުމަށް އައު ކޮމްޕިއުޓަރ

ސިސްޓަމް

ހޯދުން  -ކޮމިޝަންގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ކުރީގެ އިންފޮމޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި ބޭނުންކޮށް
ދުވަސްވެފައިވާ ސިސްޓަމްތަކެއްކަމުން އެތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގިނަ
ދަތިތަކާ އަދި މަސައްކަތް ލަސްވުމަށް ދިމާވުން.
ނ .ކޮމިޝަންގެ އެންމެ އިސް އެއް މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް
ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދާޢިމީ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށް އެކަމަށް ބޭނުންވާ މުއައްޒަފުން ހޯދާ
ތަމްރީނުކުރުން
ރ .ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ދިރާސާކުރުމާ މިދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް
ބަޖެޓް އަދި މުއައްޒަފުން ހޯދުން
ބ .ކޮމިޝަންގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓްގައި ވާގޮތަށް މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ހިންގައި ހޯދުމާ
އަދި މިކަމަށް ބަޖެޓްހޯދުން.
ޅ .ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭސިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯސް ހިންގުމަށް އިކުއިޕްމަންޓް ސެޓް ހޯދުން
ކ .ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ލިބެން ހުންނަ ތަންކަމުގައިވާ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް ޒަމާނީ ފެންވަރާ
އެއްގޮތަށް އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ބަޖެޓް ހޯދުން
އ .ކޮމިޝަންގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ އަދި ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ކިޓް ބެހެއްޓުމަށް ބަޖެޓު ހޯދުން
ވ .ކޮމިޝަނަކީ މުއައްޒަފުން ނަށް ރަނގަޅު އަދި ރައްކާތެރި މާޙައުލަކަށް ހެދުމަށް "އެންޓި ހެރަސްމަންޓް އަދި
ބުލީއިންގ" ޕޮލިސީއެއް ތަޢާރަފްކުރުން
މ .ކޮމިޝަނަކީ ސާފުތާހިރު އަދި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް މަގުފަހިވާ މާޙައުލެއް ޤާއިމު ވެފައިވާ ތަނަކަށް ހެދުމަށް
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ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި ފާޙާނާތައް ،އަދި ސައި ކޮޓަރީގެ ކަބަޑުތައް ޖަހާ މަރާމާތު ކުރުމަށް ބަޖެޓުކުރުމާ އަދި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ހޯދުން.
ފ .ކޮމިޝަންގެ ފްރަންޓް އޮފީސް އަދި ކަރަންޓު ވަޔަރިން ރަނގަޅުކުރުމަށް ބަޖެޓު ހޯދުން
ދ .ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުން.
ތ .ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޕަރފޯރމަންސް އެޕްރެއިސަލް ސިސްޓަމަށް ބަދަލު
ގެނައުން.
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.19

2014

ނތައް
ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ދިމާވި ގޮންޖެހު ް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޒަމާނުން ފެށިގެން ގެންގުޅޭ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ،ޕޮޓޯކޮޕީ މެޝިން އަދި
ސްކޭނަރުތައް އެކަށީގެންވާ ދުވަސްތަކަށްވުރެ ގިނައިން ބޭނުންކުރުމުން އެތަކެތީގެ ފެންވަރު ދައްވެ ،އަދި އައު ތަކެތި
ގަތުމަށް ފައިސާ ނެތުމުން ،ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ބާރުމިނުގައިވަނީ ނުގެންދެވިއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ފިންގަރ ޕްރިންޓް މެޝިން އަދި ޑޭޓާ އެންޓްރީ ފަދަ ސޮފްޓްވެއަރސް ނެތުމުން ،އިދާރީ ކަންކަމުގެ
ތެރެއިން އެންޓަރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ޙާޒިރީގެ ކަންތައްތައް އެކަށީގެނވާ ބާރުމުނުގައި އަދި ފެނވަރުގައި މަސައްކަތް
ކުރަން ވަނީ ދަތިވެފައިއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރުމަށާ އަދި
ބްރޯޑްކާސްޓް

މޮނިޓަރިންގގެ

ކަންކަން

ހިންގުމަށް

އެކަށީގެންވާވަރަށް

މުވައްޒަފުން

ނެތުމުން

އެކަންކަން

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ
އޮނިގަނޑުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

މުވައްޒަފުން

ހޯދުމަށް

ފިނޭންސް

މިނިސްޓްރީއިން

ވަނީ

ހުއްދަނުލިބިއެވެ.

އަދި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް  2011ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް
މިހާތަނަށްވެސް ވަނީ އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުލިބިއެވެ.
ރާއްޖޭގެ

ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ،

ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންއާ

ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތުދީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޞިނާޢަތާބެހޭ ހޭލުންރެތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ކަންކަންވެސް ބަޖެޓުގެ
ދަތިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާ ހެދި ވަނީ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު އާއްމުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭ ވަޞީލަތްކަމުގައިވާ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް
އަޕްގްރޭޑްކޮށް ،ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޢާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރެވޭނެ ފެންވަރަށް ގެންދިއުމަށް
މަސައްކަތްކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ބަޖެޓުގައި މިކަމަށް ފައިސާ ލިބިފައިނުވާތީ މިކަން ވަނީ  2014ވަނަ އަހަރު
ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ އެންމެ މުޙިއްމު އެސެޓްއެއްގެ ގޮތުގައިވާ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ތަމްރީން
ޕްރޮގަރާމް ހިންގުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތަށް އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް  2014ވަނަ އަހަރު ވަނީ ނުހޯދިއެވެ.
އެކި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޓްރެއިނިންގެ ޕްރޮގަރާމް އަދި ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވި ކަމުގައިވީނަމަވެސް
ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަމްރީނުތައް ވަނީ ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާއި ހެދި
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ނުހިންގިއެވެ .ޖުމްލަ ގޮތަކަށް ބަލަނީނަމަ  2014ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައިގަނޑު ދަތިތައް
ދިމާވެފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ  2015 – 2011ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން
ގައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓު އަދި މުވައްޒަފުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
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