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 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭ ބައިތައް  3122

 

 ކޮމިޝަން އުފެދުން  1

  ްކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މެސެޖ 

  ެބަރުން އައްޔަން ކުރުން ން ކޮމިޝަނަށް މ 

  ުރައީސް ހޮވުން  ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ނައިބ 

  ްކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރުގޮތަކަށ 

  ްކޮމިޝަން ހިނގަމުންދާނެ އިމާރާތ 

  ެއަދި ޓެގްލައިން  ވެލިއުޒް ރ ކޯ  ،ވިޜަން، މިޝަން  ކޮމިޝަންގ 

  ޯކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް އަދި ލޯގ 

 އިދާރީ ހިންގުން ކޮމިޝަންގެ  2

   ްނޑު އެކުލަވާލުނ  ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަ

   ަކުގެ ތަފްޞީލް ކޮމިޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތ 

   ްކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުނ 

  
 ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުން ޓީސްޓްރެ  2015-2011ކޮމިޝަންގެ 

 ގައ1ިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެނެކްސް ޓީސްޓްރެ -

   ްކޮމިޝަންގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ ތަޢާރަފްކުރުނ 

   ްކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ޢާންމުކުރުނ 

  360  ްޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ސިސްޓަމެއް ތަޢާރަފްކުރުނ 

   ްހިމެނޭ ގޮތަށް ކްލަބެއް އުފެއްދުން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުނ 
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  ްކޮމިޝަންގެ އިމާރާތަށް ބަދަލުގެނައުނ 

  ްކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ އަދި ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ބައްދަލުވުންތައ 

  ްކޮމިޝަންގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައ 

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް  3

   ްބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ގެނައުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައްޕަބްލިކް ސަރވިސ 

  
 ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން 

 ގައި 2ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ލިސްޓް އެނެކްސް 
 ގައި 3ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް އެނެކްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ލަފައަށް 

  ްކުރުމުގެ އައު ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުން ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓ 

  ޯޤަވާއިދު އަދި ފްރީކުއެންސީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން  ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ފްރީކުއެންސީޓީވީ އަށް / ރޭޑިއ 

   ެއެކުލަވާލުން  'ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް'ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ 

   ުގައިޑްލައިން  03ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވުނ 

   ިއައު ނިޒާމް ތަޢާރަފްކުރުން  ޝަކުވާ ބެލުމުގެޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއ 

   ްސާކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމަށް ހުށަހެޅުނ 

  ްޔޫ އެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި .އޯ.މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި އެކު އެމ 

   ިހުށަހެޅުން ލެއް އިންޑިއަން އެމްބަސީއަށް ޒަޕްރޮޕޯ 07ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރ 

  ޯލެއް އެމެރިކަން އެމްބަސީއަށް ހުށަހެޅުން ޒައިލެކްޝަންސް ރިޕޯޓިންގ އާއި ބެހޭ ޕްރޮޕ 

   ްޔުނެސްކޯއާއި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ ކަރުދާހެއް ހިއްސާކުރުނ 

  
އޯ ޔޫ އެއްގައި .ނޭޖްކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އެމްކުއެންސީ މެ ފްރީ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި އެކު 

 ސޮއިކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި 

  ޭޑީގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވުން .ބީ.އައި.އ 

  
 ދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލުން ޚި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކޮމިޝަންގެ 

 ގައ4ިކަރުދާސް އެނެކްސް " ހަވާލުކުރުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގަން "  -
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   ްބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތ 

   ްރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުވުނ 

   ްވަނަ އަހަރު ޢާންމުކޮށްފައިވާ ސަރކިއުލަރ އަދި ނޫސް ބަޔާން  2011ކޮމިޝަނުނ 

 ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް  2011 4

   ްބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސ 

   ް(ކޭބަލް ޓީވީ )ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސ 

 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ އަދި ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަތައް  2011 5

  
 މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޟީލްފައިވާ ނިމިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަނުން ބަލާ

 ގައ5ިބަލާފައިވާ މައްސަލަތައް އެނެކްސް ގައި   2011ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަނުން  -

 ލޫމާތު ދިނުން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންފަރެންސް އަދި ސްޕީޗް ޢު މަ  6

   ޭދިނުން  ސްޕީޗެއްއެމިކްގެ އެނުއަލް ކޮންފަރެންސްގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހ 

  ިޓީ އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ހަފްލާގައި ދެއްވި ސްޕީޗް .ބީ.ޑީ.އެސް.އައ 

   ްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ލެކްޗަރއެއް ދިނުނ 

   ީފޮތެއް އެކުލަވާލުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ އަތްމަތ 

 ބާއްވާފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައްދަލުވުންތައް  2011އެކި ފަރާތްތަކާއެކު  7

   ްމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުނ 

   ްމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުނ 

   ިބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު ތާވަލްކޮށްގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައްލައިސަންސް ލިބިގެން ރާއްޖޭގައ 

  ްއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް ޑާޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ  މީޑިއާ ނެޓ 

  ްކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައ 



5 
 

   ިބައްދަލުވުން އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނާއެކު ބޭއްވ 

   ްނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުނ  ރާއްޖޭއިން ބަންގްލަދޭޝްއަށް ކަ

   ްނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުނ  ރާއްޖޭއިން އިންޑިއާއަށް ކަ

  ިޓީ ޓީމްއާއި އެކު ބައްދަލުކުރުން .ބީ.ޑީ.އެސް.ޖަޕާނުގެ އައ 

   ްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުނ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތައް  2011 8

  
 ދެމުންދާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް ކޭބަލްޓީވީގެ ޙިދުމަތް ރަށްރަށުގައި 

 ގައި 6އެނެކްސް " ރިޕޯޓްކޭބަލް ޓީވީގެ ޙިދުމަތް ރަށްރަށުގައި ދެމުންދާގޮތުގެ " -

  
 ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ލިބިގެން ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް  މިވަގުތު 
 ގައި 7ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް އެނެކްސް ބިގެން ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ލި ލައިސަންސްޓް ބްރޯޑްކާސް -

   ްބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތަކުގެ ދާއިރާތައް ދެނެގަތުނ 

  ްވޭ ރިޕޯޓް ރޕާސަނަލިޓީ ދެނެގަތުމުގެ ސަ/ޕްރޮގްރާމް/ މަޤްބޫލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަނ 

 ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިރިޔާ ސްކޫލަށް ދިމާވި ހިތާމަވެރި  9

   ްސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނ 

   ްބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނ 

   ީތައްޔާރުކުރުން ގައިޑްލައިނެއް ޤައުމަށް ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ކަވަރ ކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަމަލުކުރަންވ 

  
ނޫސް  ކޮމިޝަނުން ކޮމިޝަންގެ އެންމެހާ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން މިހާދިސާގެ ހިތާމާގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން

 ނެރުން  ބަޔާނެއް

 ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ނުވަތަ އޮނިގަނޑަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު  10

   ްނޑަށް އިސްލާހު ގެނައުނ  ކޮމިޝަންގެ އޮނިގަ

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2012އަދި  2011ކޮމިޝަންގެ  11

  2011 ަބަޖެޓް އެކުލަވާލުން ނަ އަހަރުގެ ވ 
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  2012  ްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުނ 

  ަލީހަށް ހުށަހެޅި ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓް ޖިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ރައްޔިތުންގެ މ 

 ވަނަ އަހަރު ދިމާވި ގޮންޖެހުމާއި ދަތިތައް  2011އޮފީސް ހިންގުމަށް  12

  
އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ހުއްދަ ދިނުން ރަދުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ޚަކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން 

 ތަކުރާރުކޮށް ލަސްވުން 

  ަމަސައްކަތްކުރާނެ ޖާގަ ނެތުން ނަރުން ކޮމިޝ 

   ްކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ހުއްދަ ނުލިބުނ 

   ާކޮމްޕިއުޓަރ ހޯދުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވ 

   ަކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ޖާގ 

  
ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޮނީޓަރިންގ ސިސްޓަމް ގަތުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީއިން ލިބިފައިނުވުން 

   ްވަނަ އަހަރު ބަޖެޓްގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތުން  2011ދަތުރު ފަތުރުކުރުމަށ 

 ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލު  13
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 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭ އެނެކްސްތަކުގެ ތަފްޞީލް  3122

 
 އެނެކްސް  ތަފްޞީލް  #

 12 ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން  2

 13 ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ލިސްޓް  3

ފުރަތަމަ ) ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ލަފައަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް 4
 (ޑްރާފްޓް 

14 

 15 (ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް)ކަރުދާސް " ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގަން ހަވާލުކުރުން "  5

 16 ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަތައް ވަނަ އަހަރު  2011ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ  6

 17 " ރިޕޯޓް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޙިދުމަތް ދެމުންދާގޮތުގެ ރަށްރަށުގައި  " 7

 18 ތަފްޞީލު  ގެ ކުތަ ތްރާ ފަ ވާ އިފަދީ ސްންސައިލަ ގެމު ރުކުޓް ސްކާޑްރޯބް 8
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 ކޮމިޝަން އުފެދުން  .1
  ްގެ ރައީސްގެ މެސެޖް ކޮމިޝަނ 

 

 ،އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން އުފައްދަވާ 16/2010ޤާނޫނު ނަމްބަރ  

ޓްމަންޓް އޮފް އިދާރީގޮތުން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވެ އޭރުގެ ޑިޕާ. ގައެވެ 2011އޭޕްރީލް  40ބަރުން އައްޔަން ކުރެއްވީ ކޮމިޝަނަށް މެން

އިދާރީ .  ދުވަހުއެވެ ( ބުދަ)ވީ  2011ޖޫން  1އިންފޮމޭޝަންގެ އެހީއާއި އެކު ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ރަސްމީ ގޮތުން މަސައްކަތް ފެށުނީ 

ކޮމިޝަން ހިންގެވުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން  ،އޮފީސް ހުޅުވުނުކަމުގައިވިޔަސް މާލީ ދަތިކާއި

މިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުހަނު ގިނަ ގޮންޖެހުންތަށް ހުރެމެ، މިކަންކަމަށް ޙައްލު މިކޮ

 ޓަކައި ސަރުކާރާއި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއާއި ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތް ތަކުން ހައްލެއް ހޯދުމަށް

 . ބިފައިނުވާކަން ހިތާމަޔާއިއެކު ފާހަގަކުރަމެވެލި

 5ކޮމިޝަނުން  ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިކޮމިޝަންއިން ކުރެވުނު އެންމެ ފާހަގަ  2011

ކުރުމާއި އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ޑައަޅާފައިވާ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި ޢާންމުކުރުމުގެ އަހަރަށް ކަން

އެޑްވަޓައިޒިން ކޯޑް، އަދި ، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ބަލާނެގޮތުގެ ނިޒާމް، ވާއިދުޤަ ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލާ ފްރީކުއެންސީ ރީބްރޯޑްކާސްޓް

ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ބްރޯޑްކާސްޓް  ގައި 2011އޮކްޓޯބަރ  31އަދި  .ވެއެކުލަވާލުން ހިމެނެއެކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް 

ތަކާއި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދުކޮމިޝަނުން  ،ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއެއް އުފައްދާ

އަދި މިކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް . ޅުނެވެފައިނަލައިޒް ކުރުމަށް ހުށަހެ ،ވާއިދު ދިރާސާކޮށް ކޮމެންޓުކުރުމަށާއިޤަ ކޯޑުތަށް އަދި ފްރީކުއެންސީ 

 . އެވެވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނިންމާ ގެޒެޓް ކުރަން ފޮނުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ 2012

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފައިވާއިރު  19ތަކުން ކުންފުނި ތަކާއި، ތަކާއި، ވުޒާރާވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޢާންމުފަރާތް  2011

މީގެއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި . މައްސަލަ ބަލާ، އެމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުވަނީ އަޅާފައެވެ 13މީގެތެރެއިން 

ކައް ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އެންމެހާ ލިއެކިއުންތަށް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ފަރާތްތަ ކަންކޮޅުތަކުގައި ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓް

 . ހަމަކުރުމަށް ފަހު ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ހަލުވި ކަމާއިއެކު ކޮއްފައިވެއެވެ

ހަރުދަނާކަމެއް އައިސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޅުނގަޑުގެ އުންމީދަކީ ކުރިއަށް މިއޮތް އަހަރަކީ މިކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު 

އިރާދަފުޅާއިއެކު މި ހިނގަމުންދާ هللا  .މެވެޓަކައި އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ އަހަރަކަށް ހެދުރޯޑްކާސްޓަރުން ކުރިއެރުވުމަށްބް

އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް އިތުރު ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވޭ ކޮންޓެންޓް މޮނީޓަރ ކުރާ ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމު 

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް  ގެނައުމަށް ޤީދާއިރާއަށް އިތުރު ތަރައް ކުރުމާއި، ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތް 

ނޑިއެވެ 2012ކުރުމަކީ މިކޮމިޝަންގެ  ނޑުދަ  .ގެ އެންމެ މުހިންމު ލަ
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  ްކޮމިޝަނަށް މެމްބަރުން އައްޔަނުކުރުނ 
 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ބޭފުޅުން  07 ހޮއްވެވިކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ގމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން 

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  މިގޮތުން  .ގައެވެ 2011އޭޕްރީލް  04އައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ ކޮމިޝަނަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު 

 :ބަރުންނަކީ ންއައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ މެކޮމިޝަނަށް 

 ،ބަދުރުއްނަޞީރުއަލްފާޟިލް  -1

 ،އްމަދު ޝަހީބުޙަމުއަލްފާޟިލް  -2

 މަރިޔަމް ޝައުޤީ،އަލްފާޟިލާ  -3

 ،އިޝަތު ހަނާއާއަލްފާޟިލާ  -4

 ،މުއުމިނާ އާދަމްއަލްފާޟިލާ  -5

 ،މް އަޝްރަފްޙީއިބްރާއަލްފާޟިލް  -6

 .ޝުޖާއު އެވެهللا އަބްދުއަލްފާޟިލް  -7

 
  ެހޮވުން  ރައީސް  ނައިބު  އަދި  ރައީސް  ކޮމިޝަންގ 

 
ބާއްވަވައި މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި  ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ވަނަ ދުވަހު 05އޭޕްރީލް  2011

އަދި ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އަކަށް މެންބަރުންގެ . ވޯޓެއްނެންގެވިއެވެނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށްޓަކައި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ސިއްރު 

ވޯޓާއި އެކު ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ އަލްފާޟިލް  6އަދި . ވިވަޑައިގަތީ އަލްފާޟިލް ބަދުރުއްނަޞީރެވެހޮ ންތިފާޤުއްއި

 .މުހައްމަދު ޝަހީބު އެވެ

 
 

  ްކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރު ގޮތަކަށ 
 

. ވެވުނެ ބައްދަލުވުން އެޖެންޑާކުރެވިގެން ބޭއް 100އަހަރުގައި ކޮމިޝަނަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ  ނަ ވަ 2011

 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާ މެދު ކޮމިޝަނަރުންގެ މެދުގައި  މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ މަޤްސަދުތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި

 ބައެއް  މުންހިއެގޮތުން މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ މު. މަޝްވަރާކުރައްވައި ނިންމަން ޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމެވިއެވެ

 .ވަނީއެވެމި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އަދި ނިންމާފައިވާ ބައެއް މުހިންމު ނިންމުންތައް އިކާތަ މަޢުލޫ
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 .ރައީސް ހޮވުން ބުކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ނައި -1

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައި ހުރި ބައެއް ފުށުއެރުންތަކާ ބެހޭގޮތުން  -2

މެދުވެރިކޮށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ދިރާސާ ރިޕޯޓް އާއި މެުދ " ދަ ލޯ އެސޯސިއޭޓްސް"ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަނުން 

 .މަޝްވަރާކުރުން އެކު ބޭފުޅުންނާގެ ސިލްމީޑިއާ ކައުންކޮމިޝަނަރުންނާއި 

 .ކޮމިޝަނަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެއް ހޮވުން  -3

 .ކޮމިޝަން ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ހަމަޖެއްސުން ގމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން -4

ނއިދާރީ ކޮމިޝަންގެ  -5  .އެކުލަވާލުން ޑުއޮނިގަ

 .ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން 2011ކޮމިޝަންގެ  -6

 .ކޮމިޝަންގެ ވިޜަން އާއި މިޝަން އެކުލަވާލުން -7

އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ  ގްރީމަންޓްގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮންޓެންޓްބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އެ -8

 .އުވާލުން

 .މުވައްޒަފުން ހޮވުންކޮމިޝަނަށް  -9

 .އުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުންޤަބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ނެތުމުން  ސަރވިސްޕަބްލިކް  -10

 .ބޭއްވުން ބައްދަލުވުންތައްތާވަލު ކުރެވިގެން ވަކިވަކި  ބްރޯޑްކާސްޓަރުނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި މެދު ވާހަކަ ދެއްކުމަށް -11

 .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުންރާއްޖޭގައި  -12

 .އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުންޑޭ ޓިންގސާކް ބްރޯޑްކާސް -13

 އް ނެޕްލޭއަހަރުގެ  5ކޮށް ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ޓީސްޓްރެކޮމިޝަންގެ  -14

 .އެކުލަވާލުން

 .އާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  DVBT2އަދި  ISDBTޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީކަމަށްވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  -15

  ވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކުރުމަށް ޝަޢުގުވެރި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްއެމް ޓުޑޭ ޗެނަލް .ބަންގްލަދޭޝްގެ އެފް -16

 .ށް ގޮތެއް ނިންމުންބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުއްވުމާ 

 .މަޝްވަރާ ކުރުން ލުމުގެވާބަޖެޓް އެކުލަ  ލަފާކުރާވަނަ އަހަރަށް  2012ކޮމިޝަންގެ  -17

 ކުރުމުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް  ޓަރުންނަށްބްރޯޑްކާސް -18

 .އެކު ބޭއްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުންތަކާފަރާތްއެދިނުމާއި ބެހޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް  އިސަންސްލަ

 .ކުރުންފާސް ގެ ޑްރާފްޓްޔޫ.އޯ.މް.ކޮމިޝަނާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ އެމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި  -19

ފާސްކޮށް އަދި ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް  ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ނާއިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭޓީކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެ -20

 .ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުންއިފްތިތާޙް ކުރާނެ 

 .ފާސްކުރުން ފީ އަށް ނަގާ އަހަރީކުއަންސީފްރީ ފީއާއި މުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ނަގާ ޓްކުރުބްރޯޑްކާސް -21
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 .މަސައްކަތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރުންބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ  -22

 .ލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުންޞި ޙާ ސަދުތައް ޤުކޮމިޝަންގެ މަ  -23

ވާއިދު، ޤަ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ބްރޯނޫނާއި އެއްގޮތަށް ޤާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލްކުރުމަށް ޞިޙާ ސަދުތައް ޤުކޮމިޝަންގެ މަ -24

ކުވާ ޝަވާއިދު، ފްރީކުއަންސީ ޕްލޭން، ޤަ ފްރީކުއަންސީ ދޫކުރުމުގެ އަށް ޓީވީ  /ރޭޑިއޯވާއިދު، ޤަރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލާނޭ ކޮމެޓީތައް ކަޑަޅާ އަދި އެކުލަވާ  އޮފް ޕްރެކްޓިސްކޯޑް  ކުރުމުގެނިޒާމް، ބްރޯޑްކާސްޓް އި ޝަކުވާ ބެލުމުގެމާޅުހުށަހެ

 .ޑްރާފްޓް ފާސްކުރުން ވާއިދު ތަކުގެ ފުރަތަމަޤަމި 

 .ނިންމުން އި އަދި އާންމުކުރުމަށްކުރުމަށާއިމްޤާ ނިޒާމެއް ލުމުގެބެޝަކުވާ ހެޅުމާއި ޝަކުވާ ހުށަ -25

ނޑުން ބޭރުވެ ބައެއް ލައިވް ޕްރޮގްރާމްތައް  -26 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި މުޖްތަމަޢުގެ އަދަބު އަޚްލާޤުގެ މިންގަ

 .ސްޓޭޝަންތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 

  ިއިމާރާތް  ނެ ދާ ގަމުން ނޝަން ހި ކޮމ 
 

ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާފައިވަނީ ކުރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ހިނގަމުންދިޔަ 

 . އަދި ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް މިހާތަނަށް ދޫކުރައްވާފައިވަނީ މި އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފަންގިފިލައެވެ. އިމާރާތެވެ

 

  ެއަދި ޓެގް ލައިން  ކޯ ވެލިއުސް  ،ވިޜަން، މިޝަންކޮމިޝަންގ. 

 

 ޜަން ވި 

 .ބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތުގެ ފައިދާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިދިނުން 

 މިޝަން 

ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ޒިންމާދާރުކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ދަމަހައްޓައި  -

 އާލާކޮށްދިނުން؛

 ޤުތިޞާދީ އަދި ސިޔާސީ ފޭރާން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން؛  ދިވެހީންގެ ދީނީ، އިޖުތިމާޢީ، ސަޤާފީ، އި -

 ޤައުމު ބިނާކުރުމާއި ޑިމޮކްރެސީ ޢާލާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން؛ -

 ދިވެހީންގެ ފަންނުވެރި ހުނަރުތަކާއި، އުފެއްދުންތައް ކުރިއަރުވައި  މުއްސަނދިކޮށްދިނުން؛   -
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ދިވެހީންގެ މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިކޮށްދީ، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްދީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން  -

 މުނިފޫހިފިލުވައިދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން؛

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކާއި އާ އީޖާދުތައް ތަޢާރަފްކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން؛    -

 .މާޙައުލެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުން  ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ވާދަވެރި -

 ކޯ ވެލިޔުޒް 

ނޑު ތަކަކީ ހާމަކަން ބޮޑު، . 1 މި ކޮމިޝަނުން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި، ހަދާ ޤަވާއިދުތަކާއި، މިންގަ

 .އިންސާފުވެރި އަދި މީހުންނަށް އެއަށް އަހުލުވެރިވާން ފަސޭހަ ކަންކަން ކަމުގައި ހަދާނަމެވެ 

ކޮމިޝަންގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު . 2

 .ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެއް ހަމައަކުންނެވެ 

 .ނަމެވެވަކި ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ދުވަހަކުވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ . 3

ކޮމިޝަނުން ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އަބަދުވެސް އިސްކަން ދޭނީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތާއި . 4

 .ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތަށެވެ 

އަށް ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާއި އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލުތަކުގެ އަލީގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ދާއިރާ. 5

 .ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމުގައި ސާބިތު ކަމާއެކު ދެމިތިބޭނަމެވެ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ރައްދުވާ ބިނާކުރަނިވި . 6

 .ކިޔާނަމެވެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް މަރުޙަބާ 

 ޓެގް ލައިން 

 " ބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތުގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ދިވެހިންނަށް" 

  ޯކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް އަދި ލޯގ 
 

 އިއުލާނުކޮށް އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތާއި  ފަރުމާކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް އަދި ލޯގޯ 

 .ވެއެފަ ށްވަނީ ތައްޔާރުކޮށް އާންމުކޮ ލޯގޯއާއި ވެބްސައިޓް ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރުންގެ ހަވާލުކޮށް  މިމަސައްކަތް
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 ކޮމިޝަްނގެ ލޯގޯ 

 
ގެ ކުލައަކީ މެރޫން ލޯގޯ .ކުރުމެވެރިސީވްސިގްނަލް  ސިގްނަލް ފޮނުވުމާއިބްރޯޑްކާސްޓް  ރަމްޒުކޮށްދެނީކޮމިޝަންގެ ލޯގޯ އިން 

ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ލެޓަރ ހެޑް ތައްޔާރު  .ބޭނުންކުރުމަށެވެރައުންޑެއްގައި ގް ބެކްލޯގޯ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ހުދު  .އާއި އަޅިއެވެ

 .ގޯ ހިމެނޭ ގޮތަށެވެފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ލކޮށް

 
 

 ެވބްަސއިޓްގެ ސްްކރީން ޝޮޓްކޮމިޝަްނގެ 

 
 

. ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ ކަމުގައިވާ މެރޫން، އަދި އަޅި ކުލަ އްކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ކުލަތަ

ލޫމާތު ހޯދޭނެ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ޢުވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރުމުގައި އިސްކަން ދީފައިވާނީ ސާދާ އަދި އާންމުންނަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު މަ

ވަނަ ދުވަހު  22ރ ސެޕްޓެމްބަ 2011 ކުރެއްވީޙުމީޑިއާގެ ފަރާތްތަށް ބައިވެރިކޮށްގެން ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާ. ބިނާކޮށެވެ

ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ  ޙުވެބްސައިޓް އިފްތިތާ. ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ ވި ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގެ އަބާރަނަ މާލަމުގައި ބޭއް

ންގެ މެންޑޭޓް، ޝަލޫމާތު ތަކުގައި ހިމެނެނީ ކޮމިޢުކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ލިބެންހުންނާނެ މަ. ރައީސް ބަދުރުއްނަޞީރެވެ 

 ،ލޫމާތުޢު ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަ ،ކޮމިޝަނަރުންގެ ޕްރޮފައިލް އް،ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަ
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މިޝަނުން ނެރޭ ސަރކިއުލަރ، ކޮ ،ބެލުމުގެ ނިޒާމްއި ޝަކުވާ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާޓީކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެ

މު ންހިލާން، ޚަބަރު އަދި ނޫސް ބަޔާން، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓް އަދި މިނޫންވެސް ދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި މުޢުއި

 .މަޢުލޫމާތުތަކެވެ
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 ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން  .2
 

  ްކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުނ 

 
އެންމެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ޑު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ނކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަ

 ސެކްޝަން  8ޓްމަންޓް އަދި ޑިޕާ 3ރީ އޮނިގަޑުގައި ހިމެނެނީ ކޮމިޝަންގެ އިދާ. ޔަތްކޮށެވެޢާއެކަށީގެންވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ރި

ރޒް ބިއުރޯ   .އެވެއަދި ކޮމިޝަނަ

 .ހާލެވިފައިވާ ގޮތް ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެބަޑިޕާޓްމަންޓަށް ސެކްޝަންތައް  3މި 

 

 ޓްމަންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާ 

 ޭންޝަން ސެކްޝަހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރ. 

  ްންޝަސެކްއެންޑް އެކައުންޓްސް ފައިނޭންސ. 

 ޓްމަންޓް ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާ 

 ްޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ސެކްޝަނ. 

  ްސެކްޝަންއިންޓަނޭޝަަނލް ރިލޭޝަންސ. 

 ެޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިސާރޗް ސެކްޝަން ޓީޖިކްސްޓްރ. 

 

 ޑިޕާޓްމަންޓް  ލީގަލް އެފެއާޒް، ލައިސަންސިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

 ްލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްޝަނ. 

 ްލައިސަންސިންގ އެންޑް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސެކްޝަނ. 

  ްއެންޖިނިއަިރންގ ސެކްޝަންމޮނިޓަރިންގ އެންޑ. 
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  ާލް ޞީ ކުގެ ތަފް މަސައްކަތްތަ  ންތަކުން ކުރާ ޝަ އަދި ސެކް  ޓް ޓްމަން ކޮމިޝަންގެ ޑިޕ 

 

 ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް 

 ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލާ، ކަޑައެޅިފައިވާ މުޙުލަތުގެ ތެރޭގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބަޖެޓް ފޮނުވުން؛ 

  ިއެއްގޮތަށް ފައިނޭންޝަލް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށް ތަރައްޤީކުރުން؛ޒަމާނާއ 

 ް؛ކޮމިޝަންގެ މުދަލާއި ފައިސާ އަދި އެނޫންވެސް ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރެވެނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުނ 

 ް؛ކޮމިޝަންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހެޔޮގުތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް ރާވައި ހިންގުނ 

 ްންޓް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން؛މަކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓ 

 ްކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުނ. 

 

 ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަންސް 

 ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ކޮމިޝަން ތަމްޘީލު ކުރުން؛ 

  ްކޮމިޝަނަށް ލަފާދިނުން އަދި މިގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ދިފާޢު ކުރުން؛ޤާނޫނީ ގޮތުނ 

  ެއެކުލަވާލުން؛' ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިކްސް'ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގ 

 ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ޖަވާބުދާރީވުން؛ 

 ަ؛ން ފޯރުވައިދިނުންކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމެންޓްތަކަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކ 

  ިރޒް'ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއ  އެކުލަވާލުމުގައި ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުން؛' ޕްރޮސެސް އެންޑް ޕްރޮސީޖަ

 ޤާނޫނުތައް ދިރާސާކޮށް ކޮމިޝަންގެ އިޙުތިޞާސްތަކާއި ފުށުއަރާ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން ރަގަޅުކުރުން؛ 

 ްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން؛ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓ 

 ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓަށް ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓް ކުރުން؛ 

 ުކުރުން؛ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމ 

  ްބޭއްވުން؛މީޑިޔާ ބްރީފިންގތައ 

  ިނެރެ މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން؛ ނޫސް ބަޔާންކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައ 

  ަންއްވުރު ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުޞަކޮމިޝަންގެ ތ. 
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 ރިލޭޝަންސް އިންޓަނޭޝަނަލް 

 ަޖަމާޢަތްތަކާއި، ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ /އްޔާމުއިކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ގުޅުންހުރި ބޭރުގެ ޖ

 ކުރުން؛ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ގުޅުން ބަދަހި 

 ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އެހީއާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތުތައް ބައިނަލްޢަޤުވާމީ ފަރާތްތަކުން ހޯދުން؛ 

  ުތުތައް ހޯދުން؛ޞަރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި ތަމްރީންގެ ފުރ 

 ކޮމިޝަންގެ ތަރައްޤީއަށާއި މުޅި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުން؛ 

 ަބްރޯޑްކާސްޓަރުން ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ޖަމާޢަތްތަކުން ރާއްޖޭގައި  ގުޅިގެން ބޭރުގެ ނާއި ކޮމިޝ

 ސެމިނަރ ފަދަ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން؛/ބާއްވާ ކޮންފަރެންސް 

 ްފުރުސަތުތައް ހޯދުން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލުޘީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަން ތަމ. 

 

 ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް 

 ކޮމިޝަންގެ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވެދިނުން؛ 

  ާކޮމިޝަންގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ރާވައި އެސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވ

 އެކުލަވާލުމުގައި ލީގަލް ސެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛ އިޑްލައިންތައްގަ

 ކޮމިޝަންގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅުން ހުރި ޕްރޮޖެކްތައް ލިޔެ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ތައްޔާރުކުރުން؛ 

 ްރޫޢުތައް ރާވައި، ކޮމިޝަންގެ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ދުރު، މެދު އަދި ކުރު ރާސްތާގެ މަޝ

 ؛އިރުޝާދުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

 

 ސްޓްރެޓީޖިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ރިސަރޗް 

 ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުން؛ 

  ްރިޢާޔަތްކޮށް ކޮމިޝަނާއި، ލޯކަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި އެކްޝަން ޕްލޭނަށ

 ޕްލޭން އެކުލަވާލުން؛

  ުކުރުން؛ކުރުމަށް މަސައްކަތްބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މުރާޖަޢަކޮށް މިފަދަ ކަންކަން ތަންފީޒ 

 ްތައް ހޯދާ އަދި މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި ކޮމިޝަންގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އިންޓަނެޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސ

 ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވެދިނުން؛ މަށްހާޞިލުކުރުމެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން 

 ް؛ކޮމިޝަންގެ ސްޓާފުން ތަމްރީން ކުރުމުގައި އޮޕަރޭޝަނަލް އެފެއަރޒްއަށް އެހީތެރިވެދިނުނ 

  ްބޭނުންވާ އެކިއެކި ދިރާސާތައް ކުރުން ކޮމިޝަނަށ. 
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 މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެންޖިނިއަރިންގ

 ްކުރުން؛ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމ 

  ްނޑައަޅާފައިވާގަސްޕެކްޓްރަމް އިލެކްޓްރޯ މެގްނެޓިކް ވޭވ ބަލަހައްޓާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ބައިއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކަ

 ކުރުން؛ފްރީކުއެންސީ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒު

 ެލުން؛ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލު ކުރޭތޯ ބ 

  ެ؛ބެލުން މަލު ކުރޭތޯ ޢައާއި އެއްގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ' ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް'ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ 

 ިޓީ އާއިބެހޭ ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބެލެހެއްޓުން؛.ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޯލޮޖީއާއި އައ 

 ިޓީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން؛.ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކަށް އައ 

  ިކޮމިޝަނަށް ލަފާދިނުން؛ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޯލޮޖީއާއި އެންޖިނިއަރިންގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައ 

 ިމިފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީ ޤާއިމު ކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ފަންނީ  ،ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ އާ ޓެކްނޯލޮޖީ ތަޢާރަފް ކުރުމުގައާއ

 އެހީތެރިކަންދިނުން؛

 ްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ބާއްވާ  ބްރޯޑްކާސްޓް ފެއަރ ތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރާއ

 ؛ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނޯލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތައް ދެނެގަނެ އެއަށް އަހުލުވެރިވުން

 ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛ 

 ިކުރުން؛މްކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަންނީ ވަޞީލަތްތައް ޤާއ 

 

 ލައިސަންސިންގ އެންޑް ކޮމްޕްލެއިންސް 

 ކޮމިޝަންގައި ރަގަޅު ކޮމްޕްލެއިންސް މެކޭނިޒަމްއެއް ޤާއިމްކުރުން؛ 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން؛ 

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއިބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން؛ 

 ަ؛ދިނުމުގެ ރަގަޅު ނިޒާމެއް ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމު ކުރުން އިސަންސްލ 

 ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން؛ 

 

 

 ކޮމިޝަނަރޒް ބިޔުރޯ 

 ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކާއި ބެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން؛ 

  ެއެހެނިހެން މީޓިންގތަކާއި އެޕޮއިންޓްމެންޓްތައް ހަމަޖެއްސުން؛ކޮމިޝަނަރުންގ 
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  ާ؛ތައްޔާރުކުރުންސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލްގެ ލަފައާއިއެކު، ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑ 

 ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތައް ޔައުމިއްޔާ ކުރުން؛ 

  ްކޮމިޝަނަރުންގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުނ. 

 ާރީ ޖެނެރަލް އަށް އެހީތެރިކަން ދިނުންލުމުގައި ސެކްރެޓަކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އެކުލަވ. 

 

 ސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހިއުމަން ރިސޯ 

  ިއިދާރީ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުން؛ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައ 

 ްއާރް ޕޮލިސީ އެކުލަވާލައި ތަންފީޒު ކުރުން؛.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެޗ 

 ާނޑު އެކުލަވާލައި، މުވައްޒަފުން ހޯދައި، މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލުން؛ ރީކޮމިޝަންގެ އިދ  އޮނިގަ

  ެހެދުމާއި އެއާ އެއްގޮތަށް ތަމްރީނާއި ހުނަރުތައް ' ނީޑްސް އެސެސްމެންޓް'ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންގ

 ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުން؛

  ްޤާއިމުކޮށް ކުރުން، އަދި ޕަރފޯމަންސް ވަޒަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމުތައް މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް އަދި ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތ

 ތަންފީޒުކުރުން؛

 މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުން؛ 

 ެމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން؛ހަލުއިކަމާއިއެކު ހިންގައި ބެލެހެއްޓު މަސައްކަތްތައްއިދާރީ  ކޮމިޝަންގ 

  ްކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަފާތު ފަންނުގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން އެކުވެރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާޙައުލެއ

 ޤާއިމު ކުރުން؛

 ކޮމިޝަންގެ އޯގަނޯގްރާމް އެކުލަވާލުން؛ 

  ޭއެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން؛އަދި މިނޫންވެސް މުވައްޒަފުންނާއި ބެހ 

 ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ލޮޖިސްޓިކްސް ބެލެހެއްޓުން؛ 

 

 

  ްކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުނ 
 
އް ކުރިއަށް ތަމަސައްކަތްލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން އުފައްދަވައި ކޮމިޝަނަރުން އައްޔަނުކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަންގެ މޯ

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  3މުވައްޒަފުން  19ދިޔަ ޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދިއުމުގެ ގޮތުން އެއިރު ޑިޕާ

 . އިން ނިންމެވިއެވެ އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް
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 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހޮވުން 

 ވަނަ މާއްދާގައި 14ގެ ޤާނޫނު  ކުރުމުގެލާނުކޮށްގެން ކޮމިޝަނަށް އެންމެ ފުރަތަމަހޮވާފައިވާ މުވައްޒަފަކީ، ބްރޯޑްކާސްޓްޢުއި

ތެރެއިން މީގެ .ފަރާތަކުންނެވެ 07ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ލާނުކުރުމުން ޢު އި މަށްޤާއަދި މި މަ . ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ

ވަނަ ދުވަހު އިންޓަވިއުކޮށް  20އޭޕްރީލް  2011ތަކާއި މުޅި ކޮމިޝަން ހިމެނޭ ޕެނަލްއަކުން ފަރާ 04 ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވިމަޤާމުގެ 

ލީ ޢަނޫރާ  ށްމި މަޤާމަ .ލީ އެވެޢަހުދުތަރި، ނޫރާ .މަށް ހޮވިފައިވަނީ ހޤާން މަޤުގިނަ މާރކްސް ހޯދާ، އަދި ކޮމިޝަންގެ އިއްތިފާ  އެންމެ

 .ވަނަ ދުވަހުއެވެ 21އޭޕްރީލް  2011 ނީއައްޔަންކޮށްފައިވަ

 

 7ޑުގައި ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވާ އޮފިސަރ ލެވަލްގެ ނމީގެ އިތުރުން ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަ 

މުވައްޒަފުން ހޮވާފައިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެ މަޤާމަށް  1މަޤާމާއި އަދި ލޭބަރަރގެ  1ޑިރެކްޓަރ ލެވެލްގެ  ،މާއިޤާމަ

ޓްމަންޓް މަށް ޑިޕާޤާމަށާއި އަދި ލޭބަރަރގެ މަޤާމަޤާމަށާއި، ޑިރެކްޓަރ ގެ މަ 7މިގޮތުން އޮފިސަރ ލެވަލްގެ  .މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންނެވެ 

ދިޔަ ސްޓާފުން ކުރިމަތިލައި އިންޓަވިއު ޕެނަލްއިން ފާސްވެ އެފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާ ކުރަމުން  އޮފް އިންފޮމޭޝަންގައި މަސައްކަތް

 . ދެއްވާފައިވެއެވެ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،  1ލާނުކޮށް ޢުމުވައްޒަފުންނަށް އެކިފަހަރު މަތިން އިމީގެ އިތުރުން ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ 

މުވައްޒަފުން ގެ މަޤާމަށް  2އަދި ގްރޭޑް  1ރިސެޕްޝަނިސްޓުން އަދި އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް ގްރޭޑް  2އޮފިސަރ،  3ޑިރެކްޓަރ،  1

 .ހަމަޖައްސަވާފައެވެވަނީ 

 

 

  ެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ޓީ ސްޓްރެ  2015 – 2011ކޮމިޝަންގ ((SAP  ްއެކުލަވާލުނ 
 

ކޮމިޝަނުން  މިކަމަށްޓަކައި އްވީއެކުލަވާލެ( SAP)ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ޓީގެ ސްޓްރެ  2015 – 2011ކޮމިޝަންގެ 

ޕޮލިސީއަކާއި އެ  6 ޑުނޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ގައި ހިމެނެނީ މައިގަޓީކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެ . ވަގުތީ ކޮމެޓީއަކުންނެވެ އްވި އެކުލަވާލެ

ނޑައަޅާފައިވާ ޕޮލިސީތަ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ޓީސްޓްރެ. އެކްޓިވިޓީޒް އެވެ 102ސްޓްރެޓެޖީއަކާއި  22އް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ކަ

ތަރައްޤީކޮށް ޑު ގޮތެއްގައި ވިސްނާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓް ހިންގުން އަދި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ނއެކުލަވާލުމުގައި މައިގަ

ވަނީ ލާފައިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާޓީކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެ  .ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ

 .މަޝްވަރާއާއި އެކުގައެވެކުގެ ސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަ ރާއްޖޭގައި ލައިސަން

 ްގައި 1އެނެކްސް  ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނ 
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  ަރަފްކުރުން ޢާ ކޮމިޝަންގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރު ތ 
 

ގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރެއް ވަނީ  2011ބަލައި ކޮމިޝަންގެ  ރަކާތްތަކަށް ޙަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ޓީކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެ 

މި ޝެޑިއުލްގައި ވަކި ސެކްޝަންތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ . ފައެވެކޮށްތައްޔާރު 

އަދި މީގެ . އެވެރައްވާފަކު ޞާއި ސްޓާފުންނާއި ވާނީ ހިއް މުވައްޒަފާއި، މަސައްކަތް ފަށަންވީ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަންގެ އެންމެހަ

އިތުރުން ދާއިމީކޮށް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކަމަށްވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުން، 

 ނޫސް ބަޔާން އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރެންޖެހޭ  ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން އަދި މިދާއިރާއިން އެކި

 .ފައިވެއެވެބަރު ނެރުން ފަދަ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދެވިޚައަދި 

 

  ްކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު އާންމުކުރުނ 
 

މޯލްޑިވްސް "ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށާއި އަދި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބަޔާންކުރާ 

ޖެނުއަރީ  ވަނަ އަހަރުގެ  2012އަދި . ފައެވެނިމުމުގެ ކުރިން ތައްޔާރުކޮށް 2011ވަނީ  "ވާއިދު ޤަ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ

ނޑައަޅާފައެވެފެށުމަށް ވަނީ މި ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ން ފެށިގެންމަހު އަދި މި . ބައެކެވެ 4ޑު ނވާއިދުގައި ހިމެނެނީ މައިގަޤަ ހިންގާ  .ކަ

 . ބާބުގެ މައްޗަށެވެ  200ހަތަރު ބައިން މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ހިމެނޭބައި ބެހިގެންވަނީ 

 

 

 360  ިރަފްކުރުން ޢާ ލް ސިސްޓަމްއެއް ތަ ޒަ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރެއ 

 

 ލް ސިސްޓަމްއެއްޒަޑިގްރީ ޕާރފޯރމަންސް އެޕްރެއި 360 ޓަކައިމަށް ބެލުކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

މި އެޕްރެއިޒަލް . މަހު ހުރިހާ ސްޓާފުންވަނީ މިސިސްޓަމަށް އަހުލުވެރިކޮށްފައެވެގެ ނޮވެމްބަރު ވަނަ އަހަރު  2011ތަޢާރަފްކޮށް 

އެ  ،އެފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފެންވަރު ބެލޭ  މުވައްޒަފާއި . ނީ ތިން ފަރާތުންނެވެސިސްޓަމްގައި، މުވައްޒަފެއްގެ ފެންވަރު ބަލާ

ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފާ އެކީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް އަދި އެ 

ށް އަފުރިހަމަ ކޮށް ކުރި އްލްގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމްތަށް އަދި މާކްސްތަ ޒައެޕްރެއިޑިގްރީ  360މި . މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރެވެ

 . ޤާއިމްކޮށްފައެވެގެންދިޔުމަށް، އޮންލައިން ނިޒާމެއް ވާނީ 
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  ެއުފެއްދުން  އް ކްލަބެ  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަންގ 

އާލާކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ  އިތުރަށް މެދުގައި އެކުވެރިކަން  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޝަންގައި

މި ކްލަބްގެ . ގެ ނަމުގައި ކްލަބެއްވަނީ އުފައްދާފައެވެ"ފާން ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް"މުވައްޒަފުނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ވޯޓެއްނަގައި 

މެމްބަރުންގެ ކްލަބްގެ އިތުރު . މަށް ހޮވިފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ބިއުރޯ އޮފިސަރ އާއިޝަތު އަޙްމަދު އެވެފުރަތަމަ ދައުރުގެ ރައީސްކަ

 ގޮތުގައި ހޮވިފައިވަނީ؛

 އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޒަޢީމް  މޮނީޓަރިންގނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް  .1

 ސަރ ޖީޒާ މޫސާޓްރެޝަރަރ އަކަށް ފައިނޭންސް އޮފި  .2

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަކަށް ބިއުރޯ އޮފިސަރ އާނިސާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް .3

 .މެމްބަރެއް ގޮތުގައި ލީގަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝިހާދު ހޮވިފައިވެއެވެ ޞައްޚާއަދި  .4

 ރުމަށްއެފެއާޒްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކު  ފާންކްލަބްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލާ ވަކި ކްލަބެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް

 . ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ

 

  ްކޮމިޝަންގެ އިމާރާތަށް ބަދަލު ގެނައުނ 
 

ކުރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް )ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަން ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތް، 

. ބަދަލު ގެންނަންޖެހުނެވެ އިންޓީރިއަރ އަށްވަނަ ފަންގިފިލާގެ  2އަދި  1ގަމުން ދިޔަ  އިމާރާތުގެ ނހި (އޮފް އިންފޮމޭޝަން

ސަބަބުން ކޮމިޝަންގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން މިފަދަކަންކަމުގައި ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުގެ

މިދެންނެވުނު ކަންކަން . އްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާނެ ޖާގަ ފުރިހަމަ ކުރުން ވަނީ ދަތިވެފައެވެއިމާރާތުގައި ކޮމިޝަނަރުންނާއި މުވަ

ޒަރިއްޔާއިންނާއި  ބޭއްވި ފޯނުގެ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއިއެކު އެތަކެއް ބައްދަލުވުންތައް

 .މުގައި މުޢާމަލާތްކުރައްވާފައެވެސިޓީއިން ވާނީ މިކަ

ވަނަ  2ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކަމުން އިމާރާތުގެ  1ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަށް ކުރުމަށް ކޮޓަރި ހެދުކޮމިޝަނަރުން މަސައްކަތް 

ހޯދުމުގެ އެއަރ ކޮންޑިޝަން ފަންގިފިލާގައި މުވައްޒަފުން ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި އެފަންގިފިލައަށް ބަދަލުގެނެސް ތަނުގައި ހަރުކުރަންޖެހޭ 

 ވަނަ އަހަރުގެ  2011އެތަކެއް ފަހަރު މަތީން ހުށަހެޅުމުންވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  ހުއްދައަށް އެދި 

ވަނަ  2މިދެންނެވުނު ސަބަބާއިހުރެ ސްޓާފުންނަށް . ނުލިބިއެވެ ހުއްދަ ވަނީ އެމަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތަށް ވެސްއެންމެފަހުދުވަހާއި ހަމައަށް 

ނީ ވަވެސް ވަގުތީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަ  އަށް ބަދަލު ވެވިފައި ނުވާތީ، ސްޓާފުންވެސް އަދި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފަންގިފިލާ

ކޮމިޝަނަރުން މަސައްކަތް  05ނައިބުރައީސް އާއި މި ވަގުތު ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ގެ އިތުރުން . ފިލާގައެވެގި ވަނަ ފަން  1
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އެކި ފަހަރު މަތިން ފިނޭންސް . ކުރައްވަމުންގެންދަވަނީ މީޓިންގ ރޫމް އެއީ އެބޭފޫޅުންގެ މަސައްކަތުގެ ޖާގައިގެ ގޮތުގައި ހައްދަވައިގެނެވެ 

މިނިސްޓްރީ އަށް ލިޔުމުން އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި ކޮމިޝަނަރުން ބައްދަލުކޮށް އިތުރު ޖާގަބޭނުންވާ ކަމާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ 

ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އަދި . ދަންނަވާފައެވެވަނީ  ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެދި ވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ދިމާ އިން ހުއްދަ ހޯދުމުގައި 

 .އެވެ އްދަވައިދެއްވާފައެއް ނުވެމިކަންކަމަށްވަނީ އެމިނިސްޓްރީއިން  އެއްވެސް ހައްލެއް ހޯ

 

  ީހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ބައްދަލުވުންތައް އަދި  ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓ 
 

 (ސީ .އެމް .ސީ )ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން 

މިއީ މުވައްޒަފުންނާއި ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހުގެ ވެރިން އަދި އޮފިސަރުންނާއި ކޮމިޝަންގެ 

ބައްދަލުވުން  10ސީގެ .އެމް.ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ސީ 2011. ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާއި އެކު ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެކެވެ

 .ބާއްވާފައިވެއެވެ

 

 (ޑީ .އޯ .އެޗް )ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ބައްދަލުވުން 

ން ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ މިއީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލުމަށާއި މަސައްކަތްތައް ގެންދާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތު 

 3 ރަސްމީ  ގެޑީ.އޯ.އެޗް ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި 2011. އިސްވެރިންނާއިއެކު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ

 . ފައެވެބޭއްވި ވަނީ  ތައްވެސްބައްދަލުވުންނުރަސްމީ ޑީގެ .އޯ.މީގެ އިތުރުން އެޗް .ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވެއެވެ

 
  ްކޮމިޝަންގެ ދާއިމީ ކޮމެޓީތައ 

 :މިޝަންގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޮ

 ؛ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ  .1

 ؛ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް .2

 ؛ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޮމިޓީ  .3

 .ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ  .4
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 : ބިޑް އިވޭލުއޭޝަން ކޮމިޓީ  -1

ބެލުމަށް  އްމިއީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހޯދޭ ތަކެއްޗާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ބިޑްތަ

ރެކްޓަރ އެޑްމިން އެންޑް ޑިރީ ޖެނެރަލް، ޓަރެ ކޮމިޝަނަރުންނާއި، ސެކް 4މިކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ . ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ

އްމަދު ޙައްރިރަކީ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް މުޤަމި ކޮމެޓީގެ މު. އޮފިސަރުންނެވެ 2އާރް އަދި ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ އިތުރުން .އެޗް

 .މަދު ރާޝިދު އެވެޙްއާރް އަ.ރެކްޓަރ އެޑްމިން އެންޑް އެޗްޑި އްރިރަކީ ޤަމު ނައިބުއަދި  .ބު އެވެޝަހީ

 

 : (ޕެނަލް  އާރް .އެޗް )ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް  -2

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަކުގައި . ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީ އެވެފުންގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ޒައާރް ޕެނަލްއަކީ ކޮމިޝަންގެ މުވައް.އެޗް

މުން ވަކި ކުރުމާއި، ޤާއަދި އިތުރު މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި، މުވައްޒަފުން މަ. ޕޮލިސީ ފެންވަރުގެ ނިންމުން ނިންމާނީ މި ކޮމިޓީ އިންނެވެ

އަދި މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި  ،މު ދިނުމާއިމުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯރމަންސް ބަލާނެ ގޮތާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ އިނާ

ޑިރެކްޓަރ  ،އިތުރުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްނަރުންގެ ކޮމިޝަ 4މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ . ބޮޑެތި ނިންމުންތަށް ނިންމާނީ މިކޮމިޓީ އިންނެވެ

އްރިރަކީ ޤައަދި ނައިބު މު. އްރިރަކީ ކޮމިޝަނަރ އައިޝަތު ހަނާއެވެޤަކޮމިޓީގެ މު މި . އޮފިސަރުންނެވެ  2އާރް އަދި .އެޑްމިން އެންޑް އެޗް

 .ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނޫރާ އަލީ އެވެ 

 

 : ކޮމިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  -3

ބެލުމާއި އަދި ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބްރޯޑްކާސްޓް ގުޅުން ހުރި މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި 

އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓް  ލައިސަންސް ދިނުމާއި ބެހޭ އެންމެހައި މައްސަލަތަކާއި ކޮންޓެންޓް އާއި ބެހޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ކަންކަން 

ރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ޑިމެމްބަރުންގެ އިތުރުން،  04ންގެ ކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ ކޮމިޝަ . ކުރައްވާނީ މިކޮމިޓީއިންނެވެ

ނަރ އްރިރަކީ ކޮމިޝަޤަމި ކޮމިޓީގެ މު. އަދި ލައިސަންސިންގ އެންޑް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރއެވެ ލީގަލް އޮފިސަރއިންޖިނިއަރިންގ، 

ހް ޞިމުހައްމަދު ނާ މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ އްރިރަކީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޤައަދި ނައިބު މު. އެވެ އިބްރާހީމް އަޝްރަފް 

 . އެވެ

 : (ސީ .އެމް .ސީ )ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ  -4

މި . ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއެކެވެ އުމަށްޤަމި ކޮމިޓީ އަކީ 

އާރް، ލީގަލް .މެމްބަރުންނާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ޑިރެކްޓަރ އެޑްމިން އެންޑް އެޗްކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި 

. މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެކެވެ ބެލެވޭބިއުރޯ އޮފިސަރުން އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް އެވަގުތަކަށް އެމައްސަލަ އަކާއި ގުޅުންހުރި ކަމަށް  ،ރއޮފިސަ

ވެސް  އަދި މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނީ . ޝަންގެ ރައީސްގެ އެންގެވުމުގެ މަތިންނެވެމި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ފަށާނީ ކޮމި

މި ކޮމެޓީގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ބެއްލެވުމުގެ . ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ އެންގެވުމަކަށެވެ

 .ދަށުންނެވެ
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  ްއިވާ މަސައްކަތް ފަ ކޮށް ގެނައުމަށް  ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއ 
 

  ްނެތުމުން ރައްޔިތުންނަށް  ރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްސަރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ ޕަބްލިކ

ދަތިތަކާއި ދިމާވާކަމާމެދު  ނުދެވޭކަމާއި އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ށް ލޫމާތު ފޯރުކޮޢުފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ގިނަ މަކޮންމެހެން 

ރވިސް ސަ ޕަބްލިކް މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި  އަދި މި. ފައެވެ ކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާ  ތަކުރާރުކޮށް ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ 

 ތައް ތިކަމުގެ ވާހަކަދަލޫމާތު ލިބިގަތުމުގައި ހުރި ޢުވެސް ލިބެންޖެހޭ މަ ނެތުމުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް

ވާނީ  އިން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސިޓީ( 2011ޖޫން  27) 1000/2011/1/427: ނަންބަރު ބަޔާންކޮށް 

ކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ގެނައުމުގެ މުހިންމު ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް އަދި . ދެންނެވިފައެވެ

 .ވާނީ އެދިފައެވެކޮމިޝަނުން ށް މިސިޓީގައި ބައްދަލުކުރުމަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި 

  ްވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ސަރޕަބްލިކް ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ދައުރާއި އޭގެ މުހިންމު ކަމަށް ބަލައި އަދި ރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކ

ހައިދަރުއާބާދުގައި ބޭއްވި އޭޝިއަން މީޑިއާ، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮށްފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް، އިންޑިއާގެ 

ގެ އަހަރީ ޖަލްސާގައި އެފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ( އެމިކް )ކޮމިއުނިކޭޝަން 

އްވި އޭޝިޔަން މީޑިޔާ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ށް ބޭއަ 2011ޖޫން  27ން  24ރީރު ދެއްވާފައިވަނީ ޤުމި ތަ . ރީރެއްދެއްވާފައެވެޤުތަ

ސެމިނަރ އޮން ރީ ފޯކަސިންގ ޕަބްލިކް ސަރވިސް "ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ބޭއްވި  20ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސެންޓަރ، އެމިކް، ގެ 

ޓެލެވިޜަން "ދި އަ" ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު"ރީރުގައި ޤުއަދި މި ތަ. ސަމިޓްގައެވެ" ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިން ސައުތު އޭޝިޔާ

 .ދުމަތްތަކަށް އަލި އަޅުވާލެވިފައިވެއެވެޚިގެ ވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގސަރއަގުހުރި ޕަބްލިކް އިން ދީފައިވާ " މޯލްޑިވްސް

 ާކޮމިޝަނުން ވަނީ ސީ ގެ އެދުމަކަށް .ބީ.އިމްކުރެވިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން، އެމްޤާނޫނަކުން ރާއްޖޭގައި ޤ

ސީ އަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި، .ބީ.އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި އެމް. ސީގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ.ބީ.އެމް

އަދި މީގެ އިތުރުން  .ތާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެކެވުނެވެސީގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ގޮ.ބީ.ސީ އަދި އެމް.ބީ.އެން.އެމް

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓް ދޫނުކުރާ ރައްޔިތުންގެ ސީ އަށް .ބީ.ރީއިން އެމްޜަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ

 .މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެފަރާތުން ކޮމިޝަންގައި އެދުނެވެ

 ްފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިޝަނާއި ދެމެދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމާއި ގުޅިގެން، ކޮމިޝަންގެ އެދުމުގެ މަތިން، މިސީ އާއި .ބީ.އެމ

ވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ހުށަހެޅުން އަދި މިބައްދަލު. ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެގައި  2011ޖޫން  26 އާއިއެކުއެންޑް ޓްރެޜަރީ 

. ކުރައްވާފައެވެ ޞާ އްޙިސިޓީއިން ( 2011ޖޫން  26) LGL/MIS/2011/81-427: ސީއާއި ވާނީ ނަންބަރު.ބީ.ކޮމިޝަނުން އެމް
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އަށް ހުށަހެޅުމުން މިނިސްޓްރީ ނޭންސް ފިރަދުކުރާނެ ގޮތުގެ ޓާސްކްތަކުގެ ތަފްސީލާއިއެކު ޚަސީއިން ބަޖެޓްގެ ފައިސާ .ބީ.އެމް އަދި

 .ސީގެ ބަޖެޓް އެފަރާތަށް ދޫކުރައްވާނެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ލަފާ ދެއްވާފައިވެއެވެ.ބީ.އެމް

 ްވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ނެތުމުން ސަރ ވެސް އެކި ފަހަރު މަތިން ރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް ނަރުން ކޮމިޝަ  އާއި ކޮމިޝަންގެ ރައީސ

ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން، ޓީ މިގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެ. ދިމާވާ މައްސަލަ ތަކާއި މެދު ވަނީ މީޑިއާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ

މީޑިއާގެ މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައިވެސް ވަނީ  22ސެޕްޓެމްބަރ  2011ކުރުމަށް  ޙުއަދި ވެބްސައިޓް އިފްތިތާ

 . ދެއްވާފައެވެ ފަރާތްތަކަށް ބަސްދީގަތުމެއް

 

  ްބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުނ 
 

ނޑައެޅިފައިވާ ޓީގެ ސްޓްރެ 2015 – 2011ކޮމިޓީއަކީ ކޮމިޝަންގެ  ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ  ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަ

ބްރޯޑްކާސްޓް  ނުން އެކުލަވާލާ ޤަވާއިދުތަކާއި، ކޮމްޕްލެއިންސް މެކޭނިޒަމް އަދިމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަ ގޮތުގެ މަތިން 

ޚިޔާލު ދާއިރާގެ މުހިންމު އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ބައިވެރިކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާއި 

 . ހޯދުމަށްޓަކައި އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ

އެ ބައްދަލުވުމުގައި . އެވެ ގަ 2011އޮކްޓޯބަރ  31ވާފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ އިފްތިތާޙީ ބައްދަލުވުން ބާއް 

ކަރުދާހުގެ މައްޗަށް ( ބާރަ) 12އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު އަރުވާ " އިޒަރީ ކޮމިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވަ"މެމްބަރުންނަށް 

 . ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުތަކުގެ ފޮތުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ޙިއްޞާކުރެވުނެވެއެކުލަވާލެވިފައިވާ 

މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ މަތީގައި . އެވެގަ 2011ޑިސެމްބަރ  15ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 

ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ފޮތަށް ލިޔުމުން އިސްލާހުތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ދެންނެވިފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓް 

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކަށްފަހު، މުޅި ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއާއިއެކު . އިސްލާހުތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށްލުމަށްޓަކައިއެވެ

 . މަ އެޚިޔާލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައިއެވެބައްދަލުކޮށް އިތުރަށް ޚިޔާލެއްވާނަ

 
 ެގައި 2ބަރުން އެނެކްސް ންބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މ 

 
 ެގައި 3އެނެކްސް  ފޮތުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ބަރުންގެ ލަފަޔަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާންބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މ 
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  ީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ އައު ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުން ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރ 
 

ވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ޖުލައި ޤަ ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އައު 

މަސައްކަތް  ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ ވާއިދުތައް ޤަ މި  އެކުލަވާލައިކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމަކުން ދެ ކޮމެޓީއެއް . މަހުގެ ތެރޭގައެވެ

 2ހިމޭނޭގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ މި މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަންގެ ނަރުންނާއި ކޮމިޝަ. ތަކާއެވެފައިވަނީ މި ވަގުތީ ކޮމިޓީކޮށް ހަވާލު 

 ކުރިއަށް ގެންގޮސް، އޮކްޓޯބަރދުވެއްޔެއްގައި ރު ވާއިދު ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާޤަ 2ކޮމިޓީއިން، ތާވަލަތަކަކަށް ބަހާލައިގެން މި 

ކޮމިޝަންގެ ކޮމެންޓްތަކާއި އެކު . ވާއިދު ގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެޤަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަންގެ މޭޒަށް މި ދެ 

ވާއިދު ޤައަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ . ކުރެވިފައެވެޞާއްޙިވާއިދު ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއާއި ޤަބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 . މަހުގެތެރޭގައި ހުޅުވާލާފައެވެ ނޮވެމްބަރއާންމުފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓަށްވެސް ވަނީ 

އަދި . ކުރެވިފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ ޞާއްޙިރީ ކޮމިޓީއާއި ވާއިދު ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަޤަރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 .ވާއިދުވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާލާފައެވެޤައާންމު ފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓަށްވެސް މި 

ލަފާގެ މަތީން ނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޤާކޮމިޓީއަކުން  އިންޓަރނަލްތަކަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްތައް ކޮމިޝަންގެ ވާއިދުޤަ

ންތަކާއި ދިރާސާކޮށް އަދި އެކޮމެންޓްތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތްތަކާއިއެކު އެފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅު

ވާއިދަށް ޤަ  ކުރުމުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް . އެވެފަބާއްވާބެހޭގޮތުން ސިލްސިލާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއްވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި 

ވާއިދަށް ޤަ އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓް . ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ވަނީ ނިމިފައެވެ 2011ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްތަށް ބަލައި 

 .   ގައި އެވެ 2012ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްތަށް ބަލަން ފެށިފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 

 
  ޭޤަވާއިދު އަދި ފްރީކުއަންސީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ފްރީކުއަންސީ ޓީވީއަށް / ޑިއޯ ރ 

 
ވާއިދު ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައި ވަނީ ޤަކޮމިޝަންގެ ލަފާގެ މަތިން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ފްރީކުއަންސީ ދޫކުރާނެ ގޮތުގެ 

އަދި މިމަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވިފައި ވަނީ އެކި ފަހަރު މަތިން  .ކޮމިޓީއަކުންނެވެ އިންޓަރނަލް ފައިވާ ވަގުތީ އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޮވާ

ވާއިދުގެ ޤަ ފްރީކުއަންސީ ދޫކުރުމުގެ  .ގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެ ވެސް މަތިންނެވެ( ކޭމް )ރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯ 

އަދި . ކުރައްވާފައެވެޞާއްޙިބަރުންނާއި ވަނީ ންރީ ކޮމެޓީގެ މެޒައެޑްވައި  ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ކޮމިޝަންގެ މޭޒުން ފާސްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް 

 . ގައެވެ 2011ތު އާންމުންނަށްވެސް ހުޅުވާލާފައިވަނީ ޞަވާއިދަށް ކޮމެންޓްކުރުމުގެ ފުރު ޤަމި

 މުޅިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލެވޭނީ  މި މަރުހަލާގައިބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް  އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން، ކޮމިޝަނުން  ފްރީކުއަންސީ ޕްލޭންއަދި 

ކަން ކަޑައަޅައި ފާސްކޮށް އާންމުކޮށް އިއުލާނު  ފްރީކުއަންސީ 30އަށް ޓީވީ ޖެފްރީކުއަންސީ އަދި މުޅިރާއް 20ރޭޑިއޯ . އެމް.އެފް

 .އެވެގ2011ަޑިސެމްބަރ  19ވަނީ ކޮށްފައި 
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  ެއެކުލަވާލުން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ 
 

މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް  ނަރުންނާއިއެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ކޮމިޝަ  ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

އަދި . ގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކޮމިޝަންގެ މޭޒުން ފާސްކޮށްފައެވެކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ޓް އެކުލަވާލާ ބްރޯޑްކާސް

މި ކޯޑް . ފައެވެލާވާޅުއާންމު ފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓަށް ވެސް ހު ،ކޮށްޞާރީ ކޮމިޓީ އާއި ހިއްޒަމިޑްރާފްޓްވަނީ ބްޜޯޑްކާސްޓް އެޑްވައި

ނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފައިވަނީ ކޮށް ތައްޔާރު  މީގެ އިތުރުން . އަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެޢުއަދި ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

ކުރުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާ  ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 . ހަމަޖެހިފައެވެ ބޭއްވުމަށްވަނީސެމިނަރ 

 
  ުގައިޑްލައިން  03ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވުނ 

 

ދާއިރާ އަކާއި ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިނުމުގައި ގެންގުޅެންވީ  3ގެ އިތުރުން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ކޮށް، އަދި އާންމު ފަރާތްތަކުގެ ޞާއްޙިރީ ކޮމިޓީއާއި ޒަމިންގަޑުތަކެއްވެސް ވަނީ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ، ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައި

 ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛ ގައިޑްލައިންތަކުގެ 3މި . ކޮމެންޓަށްވެސް ހުޅުވާލާފައެވެ

ނޑުތައް އަންހެނުން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގައި  .1  ގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ގެންގުޅެންވީ މިންގަ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގައި ކުޑަކުދިން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ގެންގުޅެންވީ މިންގަނޑުތައް .2

ހާލަތްތައް ކަވަރު ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވީ ޚާއްޞަ  ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކާއި އަދި .3

ނޑުތައް  .މިންގަ

 
  ިރަފްކުރުން ޢާ ނިޒާމް ތަބެލުމުގެ ޝަކުވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއ 

 
ކާއި ގުޅިގެން އާންމުންނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމެއް ތަ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަމި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓާއި 

މިގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ބެލުމަށްޓަކައި އުސޫލުތަކެއް ޤާއުމުކުރެވި ޤާނޫނުގެ . ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ

މި ވަގުތު ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންގެންދަނީ . ފައި ވެއެވެޖައްސާހަލުވިކޮށް ގެންދެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަތަރަޙައިގެ ތެރޭގައި މި މަސައްކަތް 

އަދި ޝަކުވާ ބަލާނިޒާމެއް، ފޯމަކާއި . ޒަރިއްޔާއިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކެވެ ފޯނުގެ ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި އަދި 

ޝަކުވާ ބެލުމަށް ފަހު މައްސަލަ ނިންމޭގޮތުގެ ރިޕޯޓްތައް  .ކުރަމުންނެވެ މުގެ މަސައްކަތްރުކުޝަނުން އާންމުއެކު މިހާރު ދަނީ ކޮމި 

ނޑައެޅިފައިވަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކު  .ރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެކަ
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  ާފާހަގަކުރުމަށް ހުށަހެޅުން  ދުވަހެއް ކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސ 
 

އެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ފާހަގަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެކި ފަހަރު " ސާކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑޭ"

އޯގަސްޓް  2011އަދި އެ މަޝްވަރާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށް މަޝްވަރާކުރެވި 

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ  2011އެއް ފާހަގަކުރުމަށް " ސާކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑޭ "މަހުގެ ތެރޭގައި ހާރިޖީ ވަޒީރާއި ބައްދަލުކޮށް 

 .ސަމިޓްގައި ފާސް ކޮއްދެއްވުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ ވަނަ ސާކް 17މަހުގައި، އައްޑޫގައި ބޭއްވުނު 

އުމުތަކުގެ ޤައަދި މިހުށަހެޅުން ހާރިޖީ ވަޒީރުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން، ސާކް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި ޙިއްސާކޮށް އަދި ސާކްގެ 

ނޮވެމްބަރު މަހު ބޭއްވުނު ސާކް ސަމިޓްގައި މި ހުށަހެޅުން އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކޮށް ސާކް . ކުރެވުނެވެޞާކަމާއި ބެހޭ އިސްފަރާތްތަކާއި ހިއް 

ނޑައަޅާ ގެ ގޮތުގައި " ސާކް މީޑިއާ ޑޭ"ގެބަދަލުގައި ، "ސާކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑޭ "އުމުތަކުން ނިންމެވީ ޤަގެ މެމްބަރު  އެފަރާތުން ކަ

ވަނަ ސާކް ސަމިޓްގައި ނެރުއްވި އައްޑޫ ޑެކްލަރޭޝަން ގައި މިކަން ވަނީ  17އަދި  .ފާހަގަކުރާ ގޮތަށެވެރަކު ކޮންމެ އަހަ ދުވަހެއް 

 .ހިމަނާފައެވެ

 

  ިކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި އްގައި ސޮއި ޔޫ އެ .އޯ .ސްއާއި އެކު އެމް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވ 
 

ށް ހުށަހެޅޭ ކުރާ ކޮންޓެންޓާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަރާއްޖޭގެ ޓީވީތަކާއި ރޭޑިއޯތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓް 

މައްސަލަތަކުގައި، ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހާޟިރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ފުރަތަމަ 

މިކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކޮށް، ދެފަރާތް ގުޅިގެން މިފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާިއ  މައްސަލައެއްއެ

އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާކަމަށް އަދި މިފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ މިކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، 

ވަނަ އަހަރު  2011ޔޫ އެއްގައި ސޮއި ކުރުމަސް .އޯ.ވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި މިކޮމިޝަނާއެކު އެމްގޮތަކާއި މެދު މޯލްޑި 

 .ފައެވެވާޑްރާފްޓެއް ފޮނު ޔޫގެ .އޯ.އެމް ވާނީ އެމުއައްސަސާއަށް

 

  ިއެމްބަސީއަށް ހުށަހެޅުން ލްއެއް އިންޑިއާ ޒަ ޕްރޮޕޯ  07ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރ 
 

 70ނަމުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ " ބްރޯޑްކާސްޓް ރިލޭޓެޑް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޮރ މޯލްޑިވްސް"ގައި 2011ސެޕްޓެމްބަރ  07

ލްތަކުގައި ހިމެނެނީ ޒަމި ޕްރޮޕޯ. މުއްލޭގެ އަތްޕުޅަށް އަރުވުނެވެ.އެމް.ދިޔަނޭޝްވަރުލްއެއް އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރ ޒަޕްރޮޕޯ

 ސަރވިސް ޕަބްލިކް  ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެ ދާއިރާގެ އެކި ރޮނގުން ޓްރޭނިންގ ހޯދައިދިނުމާއި، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ، ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ

އަހަރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނިކަލް  10ދަތުރުތަކާއި އަދި  ތަޖްރިބާކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ގުޅޭ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި 

ގައި އެކި ފަހަރު މަތިން  2011. ލް ތަކެކެވެޒަކުރުމުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯމާސްޓަރ ޕްލޭންއެއް ތައްޔާރު

 .ތަކުގެ ސްޓޭޓަސް ބެލުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެލް ޒަމިޕްރޮޕޯންގެ މެންބަރުން މިކޮމިޝައިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަނަރާއި 
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  ޯލްއެއް އެމެރިކަން އެމްބަސީއަށް ހުށަހެޅުން ޒަ އިލެކްޝަން ރިޕޯޓިންގ އާއި ބެހޭ ޕްރޮޕ 
 

ގެ ނަމުގައި "އިލެކްޝަންސް އިން މޯލްޑިވްސްކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އޮފް މީޑިއާ ފޮރ ފްރީ އެންޑް ފެއަރ "މިކޮމިޝަނުން 

އޮކްޓޯބަރ  32އާރް އެއް އެމެރިކާގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ކަމަށްވާ މިސް ޓެރީ އަންޒޫރަށް .އޯ.ލްއަކާއި ރަސްމީ ޓީޒަތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯ

މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް އަމާޒު ކުރާ ފަރާތްތަކާ، މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަށް ޚަރަދުކުރާ ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީލް އަދި   .ޅުއްވިއެވެގައި ހުށަހ3122ެ

ނޑައަޅާފައިވާ  ތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތަށް ފޮނުވާ އެފަރާތުން މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ތާވަލް ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ކޮމިޝަނުން ކަ

 .ފައިވެއެވެވެލައްވާގެންދިއުމަށް އެއްބަސް

 

  ްޔުނެސްކޯއަށް ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ ކަރުދާހެއް ހިއްސާކުރުނ 
 

ކޮމިޝަންގެ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ،ގައި 2011 އޯގަސްޓް  10ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ ޔުނެސްކޯ އޮފީހުން  އިންޑިއާގެ

ދިނުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް ރިކުއެސްޓެއް ކުރަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ފޮނުވައިއް ތައްޔާރުލެޒަކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮޖެކްޓެ ޕްރޮޕޯ

ފަދަ ރަށްރަށުގައި ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑްކުރަން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަށް ފަދަ  ކީ ސޭޝޭލްސްޑީ ޕްރޮޖެކްޓަ.ސީ.ޕީ.އަދި މި އައި. ފޮނުވިއެވެ

ލޫމާތު ބްރޯޑްކާސްޓް ޢުމި ކަމާގުޅިގެން ޔުނެސްކޯއިން އެދިފައިވާ އެންމެހައި މަ. ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށް ވެސް އެފަރާތުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ

މުއައްސަސާއެއް ކަމަށް ވެފައި، ބްރޯޑްކާސްޓް  ޅަކީ ވަރަށް ނަ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝައަދި . ކޮމިޝަނުންވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ

ފަދަ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ  ޔުނެސްކޯ  ،ލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށްވާތީޞިދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމް ހާ 

 . ދެވެންއޮތް އެންމެހައި އެހީއެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ވެސް ވާނީ ޔުނެސްކޯގައި އެދިފައެވެބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ވެ 

ޔުނެސްކޯއިން ތައްޔާރުކުރާ ކެޕޭސިޓި ބިލްޑިންގ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓް އަދި ކޮމިޝަންގެ ސްޓޭޓަސް 

 .ރިޕޯޓެއް ވެސް ތައްޔާރުކޮށްފޮނުވާފައިވެއެވެ

  

  ްޔޫ އެއްގައި .އޯ .އާއިއެކު ފްރީކުއަންސީ މެނޭޖް ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އެމް  ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސ
 ސޮއެކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި 

 

އިންޓަފިޔަރަންސްގެ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، ފްރީކުއެންސީތައް ރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ދޫކުރާ ބް

ނޑައެޅުމާއި އަދި ޑިޖިޓަލް ރީ ފް ،މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށާއި ކުއެންސީއަށް ނަގާ އަގު ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ހިއްސާކުރާނޭ އުސޫލެއް ކަ

ޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިއުނިކޭ



31 
 

އަދި އެ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން . ވެއެވެކޮށްފައި ޔޫ އެއްގައި ސޮއެކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތައް .އޯ.އެކު އެމްއިއާމޯލްޑިވްސް

 .ކަނޑައަޅާފައެވެވަނީ ޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށްވެސް .އޯ.ނިންމާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް މި އެމް

  ޭވާން އެދުން ޑީ ގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރި .ބީ .އައި .އ 
 

ގައި އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  2011ސެޕްޓެމްބަރ  13މިކޮމިޝަނުން 

  ނޮވެމްބަރ  02ންގެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކޮށް މިކޮމިޝަގެ އެފިލިއޭޓް މެމްބަރަކަށްވުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތުން (ޑީ.ބީ.އައި.އޭ)

 .ގެ އެފިލިއޭޓް މެންބަރަކަށް މިކޮމިޝަންވިއެވެއެޖަމުޢިއްޔާ 2011

މި . މަ ބޭރުގެ މީޑިއާ އޯގަނައިޒޭޝަންއެވެޑީ އަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެފައިވާ ފުރަތަ.ބީ.އައި.އޭ

ށް ކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ޓްރެއިނިންގ ގެ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަ

ދާއިރާ  ގގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން އަދި މީ . ލިބުމުގެ މަގު ފަހިވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ އްބޭނުންވާ އެކިއެކި ކޮންސަލްޓަންސީތަ 

 .ތުވެސް ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށް ފެނެއެވެޞަ ލް ކުރުމުގެ ފުރުޘީބޭރުގެ ފޯރަމްތަކުގައި ތަމް

 

  ްލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލުނ 

 

ބްރޯޑްކާސްޓް "ވަނަ އަހަރު  2011ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިކޮމިޝަނުން ވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ނުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް މިޝަކޮ

 . ނަމުގައި ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލާފައެވެ " ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގަން ހަވާލުކުރުން 

 " ްގައި 4ކަރުދާސް އެނެކްސް " ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގަން ހަވާލުކުރުނ 

 
 
 

 
  ްއިމްކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ޤާ ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއ 

 
. ލާންކުރެވުނެވެޢުފަހަރެއްގެ މަތިން އި 2ވަނަ އަހަރު މިކޮމިޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަށްޓަކައި  2011

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އެހެންނަމަވެސް އެމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުން

ނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށް ވުރެމަތީ އަގުތަކެއްކަމުން  ވަނަ އަހަރު މިސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ  2011އަގުތަކަކީ ބަޖެޓުގައި ކަ

 .އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ހުއްދަ ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ
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  ްލުކުރުވުން މަ ޢަ ނޫނާއި އެއްގޮތައް ޤާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތައ 
 

ލައިސަންސް ނެތި ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް ގިނަވަމުންދާތީ، 

ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ކޮންޓެންޓް ހޯދުމަށާއި،  ލައިސަންސް ތް ދިނުމަށްދޭ ފަރާތްތަކުން އެޚިދުމަޚިދުމަތް

 .ފަހަރު މަތިން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާނެއެވެ  2 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި  2011 ފޮނުވުން ހުއްޓާލުމަށް މިކޮމިޝަނުން 

ރާއްޖޭގައި ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކޭބަލް ޓެލެވިޜަން ޚިދުމަތް 

ށް ދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުމާ ގުޅިގެން ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ނެގުމަ

އިޢްލާނުން ވާނީ ( 2011އޯގަސްޓް  14) IUL/2011/22-427: މުން ގެންދިއުމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރުފަހު ޚިދުމަތް ދެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް  30 އަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށްމިއިޢުލާންގައި ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް . ދަންނަވާފައެވެ

 . ދީފައިވާނެއެވެ

ޑިސެމްބަރ  29ގައި ކޭބަލް ޓެލެވިޜަން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު 2011 ނޮވެމްބަރ 02

 .ފައެވެލާނުކޮށްޢުއާންމުކޮށް އިއިތުރުކޮށްދީ ގެ ނިޔަލަށް ވަނ2011ީ

  ްވަނަ އަހަރު ޢާންމުކޮށްފައިވާ ސަރކިއުލަރ އަދި ނޫސް ބަޔާން  2011ކޮމިޝަނުނ 
  

ރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބް ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާއި  2011

 :މި ގޮތުން އާންމުކޮށްފައިވާ ސަރކިއުލަރ އަދި ނޫސް ބަޔާންތަކަކީ . ނޫސް ބަޔާނެއް އާންމުކޮށްފައިވެއެވެ 13ސަރކިއުލަރ އަކާއި  06

 : ތައް ނޫސް ބަޔާން 

  ޭރާއްޖޭގެ ޓީވީތަކާއި ރޭޑިއޯތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް ހުށަހެޅ

މައްސަލަތަކުގައި، ބްރޯޑްކަސްޓް މީޑީއާގެ ފަރާތްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް ހާޟިރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ފުރަތަމަ 

ޑްކަސްޓިންގ ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށް، ދެފަރާތް ގުޅިގެން މިފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ އެމައްސަލައެއް މޯލްޑިވްސް ބްރޯ

ޔޫ އެއްގައި  .އޯ. ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތަކާމެދު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސް އާއި ކޮމިޝަނާއެކު އެމް

 .ސޮއިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް

 ުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑީއާގައި މާލެތެރޭގައި ކުރަމުން ގެންދާ މ

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭތީ ކޮމިޝަނުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަމަށް 

 ޯލައިސަންސް ހޯއްދެވުމަށް ބައެއް ރިއަލް ފްރީކުއެންސީ އާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ޓެރެސްޓީ ރާއްޖޭގައި ޓީވީ އަދި ރޭޑިއ

ފަރާތްތަކުން މިކޮޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދާތީ، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ، 
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ތް މަސައްކަ ފްރީކުއެންސީ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތާއި ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އިސްލާހުކުރުމުގެ

ވުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށާއި، ޤަވާއިދުގެ މަސައްކަތް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް، އެކަމަށް ކުރިމަތިލެއްމު 

 .ހުޅުވާލާނެކަމަށް

  ެޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް  އަހަރު ކުރިން ފެށުނީއްސުރެ، 48ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައިމީގ

ދީފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް  ށްބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއްވަރަ

ހަމައެކަނި ނަމެއްގައި އޮތްކަމީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާކަމެއްކަމުގައި ކޮމިޝަންގެ 

ސެމިނަރ އޮން ރީފޯކަސިންގ ޕަބްލިކ "ބޭއްވި އިން އަށް އެމިކް 27ން  24ޖޫން  އާބާދުގައިނައިބުރައީސް އިންޑިއާގެ ހައިދަރު

 ޖަލްސާގައި ވިދާޅުވެ ދެއްވި ސްޕީޗް އާގުޅޭ" އޭޝިޔާ ސައުތު ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިން 

  ިއަމިއްލަ ކޮންޓެންޓާއި އިޝްތިހާރު، މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނެތ

 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާތީ މިކަން ފާހަގަކޮށް 

 ްވީން ލައިވް ކުރި ޕްރޮގްރާމެއްގައި، މުޖްތަމަޢުގެ .ގެނަމުގައި ދިޓީ" ރޭޑިއޯ  ވިޝުއަލް އެމް.ދިއެފް"އެމް ރޭޑިއޯ އިން .ދިއެފ

ނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ދަށުދަރަޖައިގެ ބަހުރުވަ ބޭނުންކުރުން ތަކުރާރުވެފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން އަދަބުއަޚްލާޤުގެ  ޢާންމު މިންގަ

ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކޮށް މިފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް، 

 ކޮށްފައިވާނެކަމަށް،އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ

  ީކަމަށް މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު " ދީނީޗެނަލެއް"އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން އުފައްދަވަން އުޅުއްވަނ

އުފައްދާ ޗެނަލަކީ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ "ދެވިފައިވާތީ، އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނުން ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވަނީއެފަރާތުން 

ނޑުގެ ތެރޭގައި މީހުންނަށް ވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލާލެވޭގޮތަށް، އިސްލާމްދީން ހުއްދަކުރާ އުސޫލުތަކާއި މިންގަ

ލަކޮށް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އެކުލެވޭނެހެން މްމުނިފޫހިފިލުވުމާއި، ދީނީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި އަޚްލާޤީކަންކަމުގެ އިތުރުން ޖު

އެމަސައްކަތް  ،ވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދާތީކަމަށާއި، ޤަވާއިދު އެކުލަ " ގެނެސްދޭނެ ޗެނަލެއް

 ނިމުނުހާއަވަހަކަށް ލައިސަންސަށް އެދި ވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނެކަމަށް 

  ްޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ރާއްޖޭގައި ކޭބަލ 

ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަކޮންޓެންޓް  އާންމުވަމުންދާކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވި، އަދި ކޭބަލް

އެއްވެސް ފަރާތްތަކުން  ދޭބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންގެންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާތީ، ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާދޫދާއި، ކޭބަލް ޓެލެވިޜަދްގެ ޚިދުމަތް ދިދުމުގެ ޤަވާޢިދާ  ީ،ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކއަމިއްލަ 

 ފާހަގަކޮފް މެއްކަދްޚިލާފަފް ކުރަމުދްގެދްދާކަ

 " ްމިނިސްޓަރ އޮފް  ކަރުދާސް  ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮންސެޕްޓް ފާހަގަކުރުމާ" ޑޭ ބްރޯޑްކާސްޓިން  ސާކ

ފޮރިން އެފެއަރޒް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމާއި ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ފޮރިންއެފެއާޒްއަށް 
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ފާހަގަ ކުރުމުގެ މަޤްސަދަކީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ދާއިރާއިން ސާކުގެ " ޑޭ ބްރޯޑްކާސްޓިން  ސާކް"ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށާއި، 

 އާ ހިޔާލުތަކާއި އެކުވެރިކަން ޤާއިމްކުރުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށް  މެދުގައި އެއްބާރުލުންދިނުމާއި އުފެއްދުންތެރި  ޤައުމުތަކުގެ

  ިގެނބިގެން، ހިރިޔާސްކޫލްގެ ހަތަރުދަރިވަރަކާއި ޕްރިންސިޕަލް ކުއްލި ގޮތަކަށް  ހުރާއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް.ކސްކޫލްދަތުރެއްގައ

ވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވެ ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވައި، މިހިތާމަވެރި ނިޔާވުމުގެ ހިތާމައިގައި މޯލްޑި 

ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއިން ކުރެއްވި  ކަމާއެކު ހާދިޘާގެ ޚަބަރުތައް އެންމެތާޒާ 

 މަސައްކަތަށް ޝުކުރުދަންނަވައި 

 ީކުރިކަން އާންމުކުރުމަށް  ފްތިތާޙްއި  ކޮމިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރ 

 ްގެ ނިޔަލަށް  29 ޑިސެމްބަރ 2011މުއްދަތު  ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދޭފަރާތްތައް ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ދިނ

 އިތުރުކޮށް 

 ްސާކް މީޑިއާ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ސާކް މެމްބަރު ޤައުމުތަކުން ނިންމުނ،  

 .ހިމެނެއެވެމިކަންތައްތައް 

 

 ތައް ސަރކިއުލަރ

  ްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމުން މިކޮމިޝަނާއި މޯލްޑިވްސް" ސީ.ބީ.އެމް"މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ އިނީޝަލ 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނަކީ ކޮބައިކަމާމެދު އޮޅުންއަރާތީ، މި ކޮމިޝަނަށް ނިސްބަތްކޮށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

 ޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން މިހެން ބޭނުންކުރުމަށް ރޯކޮމިޝަން ނުވަތަ ބް

  ުނޑުގައި ހިމެނޭ ގެބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމ  މުޖުތަމަޢުގެ އަދަބު  ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑުގެ ދާއިރާ އާއިޚިލާފް  ވަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް  އަޚުލާޤުގެ އާންމު މިންގަ

  ުއިން ފެށިގެން ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާއި  2011އޭޕްރީލް  4ދަށުން  ގެ (2010/16)ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ރެގިއުލޭޓް ކުރަމުންދާކަމަށް  ކޭބަލް

  ެތިބުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވާޅުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޤައުމަށް ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ހާދިޘާތަކާއި، ޤުދުރަތި ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވ

ކަވަރޭޖް  އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް، ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުންނާއި، ހިތާމަވެރި ހާދިސާގެ

 ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތާބެހޭގޮތުން 

  ާލާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓަށް އާންމު ފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓް ފޮނުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވ

 ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތުދިންކަމަށް 2011ނޮވެމްބަރ  30

  ްމުޒާހަރާ ކަވަރުކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުވުމަށާއި، މިނިވަންކަމާއެކު ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުނ

 .މަށް ގޮވާލާކަ
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 ލައިސަންސް  ދޫކޮށްފައިވާ ވަނަ އަހަރު  2011 .4
 

  ްބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސ 

ނަމަވެސް ކުރީގެ . ލައިސަންސް އަލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިނުވެއެވެވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  2011

 07ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ 

 .ފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް މިކޮމިޝަނުން އާކޮށްދީފައިވެއެވެ

 ފަރާތްތަކަކީ؛އެ

 އަސްނާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް -1

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -2

 މީޑިއާ ރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -3

 އަވޭ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްރފާ -4

 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން  -5

 އިވެޓް ލިމިޓެޑް އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރަ -6

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -7

 
  ް(ކޭބަލް ޓީވީ)ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސ 

 
ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލައިސަންސް ނުނަގާ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ  2011

 :އެފަރާތްތަކަކީ . ފަރާތަކަށް ވަނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ 47ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ޖަންބެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -1

 އެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .ސީ.އެން -2

 އޮމަދޫ ނެޓްވޯކް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް . ތ -3

 އޯރޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް -4

 ޑް އައިޑައިލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ -5

 އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .ޖޭ.އެން -6

 ޑިޝްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -7

 ބްލޫ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -8

 އެންޓީކް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް -9
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 ބަރަސިލް ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ -10

 ކޮރަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -11

 ލާން މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިސް -12

 ނެޓް ހިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -13

 އެމް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .އެޗް  -14

 ން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޜައެޓޯލް ވި  -15

 އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވޯކް   -16

 އިޖާފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -17

 ފަލަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -18

 ނެޓްވޯކް އެންޓަރޓޭންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -19

 ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް . ޖޭ  -20

 ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -21

 ބިލެއްފަހި ޒުވާނުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  -22

 ފެމިލީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -23

 އިންފޯ ކޭބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -24

 މެގަދިރުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -25

 މާރަންދޫ ޔޫތު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  -26

 ނޯތު ޒޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -27

 ނެރު ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -28

 ޕްރޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް . އެމް  -29

 ޕަވަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -30

 ހާލި އިންވެސްޓްމަންޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -31

 ނެޓް ކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -32

 އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.ވައި.ޑީ  -33

 ދެވަރުގޮފި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -34

 ކޮމަން އިންވެސްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -35

 ސެޓް ލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -36

 ޓެޑް ކޭބަލް ލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމި  -37
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 ސަން ލިލީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -38

 ލިންކް ވޯލްޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -39

 ކޭބަލް ޔުނައިޓެޑް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  -40

 ޑިޖިޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -41

 ފިޔޯރީ ކުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ   -42

 ރިންދަލި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -43

 މްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިގުލޫ ނެޓް ކޮ  -44

 ސުޕަރ އާމްސް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   -45

 އައި ޝިޔާމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.އެމް  -46

 .އެވެ  މޯލްޑިވްސް އިނޮވޭޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -47
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 މައްސަލަތައް އިވާ ބަލާފަ ކޮމިޝަނުން  ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ އަދި  2011 .5
 

  ްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް ނިމި ބަލާ  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ އަދި ކޮމިޝަނުނ 
  

އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ މި . މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ  19ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން  2011
ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި ބަލާފައިވާ  2011އެގޮތުން . މައްސަލައެއް ބަލާ ނިންމާފައިވެއެވެ  12މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  19

 :މައްސަލަތަކަކީ 

 "ާގައ5ިއެނެކްސް " މައްސަލަތައް ނިމިފައިވާބަލާ  ވަނަ އަހަރު 2011 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅ. 
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 ކޮންފަރެންސް އަދި ސްޕީޗް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ،ލޫމާތު ދިނުންޢުމަ  .6
 

  ްއެމިކްގެ އެނުއަލް ކޮންފަރެންސްގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ ސްޕީޗެއް ދިނުނ 
 

 ގގެފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ( އެމިކް )އޭޝިއަން މީޑިއާ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެންޓަރ 
އެނުއަލް ސެމިނަރ އޮން ރިފޯކަސިންގ ޕަބްލިކް ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިން ސައުތު "ވަނަ  20ކޮމިޝަންގެ ރައީސްއަށް  

ނެތުމުން،  ވަތުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސަށް ވަޑައިގެންނެވެންޢު މި ދަ. ވަތުވަނީ އަރުވާފައެވެ ޢު ގައި ތަޤްރީރުކުރުމުގެ ދަ" 2011އޭޝިއާ 
ސްގެ ތަޤްރީރު އިއްވައި ދިނުމަށް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހި، އިންޑިއާގެ ކޮމިޝަންގެ ރައީ
 .ބައިވެރި ވެވަޑައިގެންނެވިއެވެއެމަނިކުފާނު ގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި  2011ޖޫން  27- 24ހައިދަރުއާބާދުގައި 

ދިން ތަޤްރީރުގައި އަލި އަޅުވާލާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް  ންގެ ފަރާތުންމި ޖަލްސާގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަ
. ރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސްގެ ތަޖްރިބާއަށެވެސަާާ

ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ނެތުމުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ނިކަމެތިކަމަށް ވެސް އަލި އަޅުވާލާފައި އަދި މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް 
 .އެމިކްގެ މި ޖަލްސާއަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކަކުން ބައިވެރިވި ޖަލްސާއެކެވެ. ވެއެވެ

 
  ިކުރުމުގެ ހަފްލާގައި ދެއްވި ސްޕީޗް  ޙް އިފްތިތާ ޓެކްނޮލޮޖީ ޓީ .ބީ .ޑީ .އެސް .އައ 

 
ސީ ގެ ދައުވަތަކަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ .ބީ.އެން.ޖަޕާނު ސަރުކާރު އަދި އެމްގައި  2011އޮކްޓޯބަރު  18

އްޖެއަށް ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ރާ " ޓީ.ބީ.ޑީ.އެސް.އައި"ރައީސް ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމެއްކަމުގައިވާ 

ސީން ރާއްޖެއަށް މި ޓެކްނޮލޮޖީ ތަޢާރަފްކުރުމުން .ބީ.އެން.ޖަޕާނު ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން އެމް. ރަސްމިއްޔާތުގައި ތަޤްރީރު ކުރައްވާފައެވެ

މި އާ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން  ލިބޭނެ ފަސޭހަކަމާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ސިނާއަތަށް އިތުރު ތަރައްޤީ ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންނަށް 

 .ކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ

ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް މިދަނީ އެނަލޮގުން ޑިޖިޓަލްއަށް އަދި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ އެހެން ޤައުމު

ކަމެއްދީގެން  ތުމިކޮމިޝަންގެ މެދު ރާސްތާ ރޭވުމުގައިވެސް މިކަމަށް ޚާއްސަ އަޙައްމިއްޔަބަދަލުވުމުގެ ދަތުރު ފަށައިގެން ކަމަށާއި އަދި 

ގޮތާއި، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ އަދި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކޮންސަލްޓޭޝަންއާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ  މިފަދައެހެން ޤައުމުތަކުގައި 

 .އެކުލަވާލާފައިވާކަންވެސް ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވި މަގު ޗާޓެއްއެކު ކުރިއަށް ދިއުމުގެ 
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  ްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ލެކްޗަރ އެއްދިނުނ 
 
ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި މީޑިއާގެ ހުރި "މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބޭއްވި މީޑިއާ ސެމިނަރ ގައި  ގައި 2011އޯގަސްޓް  10

އަދި މި ލެކްޗަރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް . އެވެދެއްވާފަލެކްޗަރއެއް  ވަނީ ކޮމިޝަނަރ އާއިޝަތު ހަނާ ންގެ ފަރާތުންކޮމިޝަ" މުހިއްމުކަމާމެދު

. ފައެވެވާ ކަދައް އަލިއަޅުވާލާ ވަނީ ވާހަކަ އެކަމަނާ މީޑިއާގެ ދައުރާއި، ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ މިވަގުތު އަދާ ކުރަމުންދާ ދައުރަށް 

ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަތީ ފަންތީގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވި މި ސެމިނާރގައި، ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއަށް ދިމާވާ މޯލްޑިވްސް 

 މި ގޮންޖެހުންތަކާއި، އަދި ޤައުމު ބިނާކުރުމާއި ޑިމޮކްރަސީއެއް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއިން ކުޅެންޖެހޭނެ ދައުރާއި މެދު

 .މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ ސެމިނާރ ގައި ވަނީ 

 
 އި ބެހޭ އަތްމަތީ ފޮތެއް އެކުލަވާލުން ގ އާ ރީބްރޯޑްކާސްޓިން /ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

 

ޑު މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ލުއި ނބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މި ދާއިރާގެ މައިގަ

ދިވެހި އަދި އިގިރޭސި ބަހުން ލިޔެފައިވާ . ވަނަ އަހަރުކޮށްފައިވެއެވެ  2011 ފޮތެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްމަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ 

ޓިންގ މިފޮތުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތު، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ރީބްރޯޑްކާސް

ލޫމާތު ޢު މި ފޮތުގެ މަ. ނިޒާމް އެކުލެވިގެންވާގޮތް ހިމެނެއެވެ ބެލުމުގެކުރެވޭ މިންގަޑުތަކާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ގެ ޚިދުމަތް ރެގިއުލޭޓް 

ވަނަ އަހަރުގެ  2012ނިމި ފޮތް ޗާޕްވެގެން އާންމުންނާއި ހަމައަށް ނުކުތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ  އަދި ލޭއައުޓްގެ މަސައްކަތް 

 .އުޅޭ ހުރިހާ ރަށްތަކަކަށްވެސް ފޮނުވާ ގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ އަދި މިފޮތް ރާއްޖޭގެ މީހުން. ކުރީކޮޅުއެވެ
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 ބައްދަލުވުންތައް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ  ފައިވާ ބާއްވާގައި  2011އެކި ފަރާތްތަކާއި އެކު  .7
 

  ްމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުނ 
 

ގައި ހުރި ( 2010/16 (އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )2008/15(މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނު 

. ގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވ2011ެޖޫން  01ފުށުއެރުންތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކާއި ބެހޭ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެަމއްސަލައެްއ މި ބައްދަލުވުމުގައި 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކޮށް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ބެހޭ އެންމެހައި މައްސަލަ ބަލާ މުއައްސަސާއަކީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

 .ވެއްވިއެ މަޝްވަރާ ކުރެ ކޮމިޝަން ކަމުގައި އޮތުމާއި މެދު

 

  ްމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުނ 
 

އަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި، (ސީ.ބީ.އެމް)ޤާނޫނަކުން ރާއްޖޭގައި ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން

އެފަރާތުގެ  މައްސަލަ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މިކޮމިޝަނާއެކު ހިއްސާކުރެއްވުމަށްޓަކައިސީގެ .ބީ.ސީ އަދި އެމް.ބީ.އެން.އެމް

ސީ އަށް .ބީ.މީގެ އިތުރުން އެމް .ވަނީ ބާއްވާފައެވެގައި ބައްދަލުވުމެއް  2011މެއި  19އެދިލެއްވުމުގެ މަތީން ކޮމިޝަންއާއެކު 

ބަޖެޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ދޫކޮށްފައިނުވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލައި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ފައިވާ 

 .ދިނުމަށް އެފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 
 

 ޮން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް ގެ ށް ލައިސަންސް ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެކު ތާވަލު ކ 
 
ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ތާވަލު ކޮށްގެން މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ  2011

މި ބައްދަލުވުން ތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ . ވަނީ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވިފައެވެ ގޮތަށްހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވަކިވަކިން ފުރުސަތު ލިބޭނޭ 

ސަދަކީ ޤްމި ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަ. ޔާލު ބަދަލު ކުރެވި ވާހަކަދެކެވިފައެވެޚި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި މެދު ވަނީ މްބަރުންނާއި އެންމެހައި މެ

ކޮމިޝަންގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް އަދި 

މި ބައްދަލުވުންތަކުން މި ވަގުތު . ފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދެވެން އޮތް އެހީ އާއި އެއްބާރުލުމަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމެވެ

ލޫމާތު ޢުބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އެކި ފެންވަރުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، އަދި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ފަސޭހައިން މަ

ފަދަ މާހައުލެއް ބީނާ ކުރުމުގެ  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބިރުދެއްކުމާއި ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނޭ ،ހޯދާއި ލިބިގަނެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހުމާއި

ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނާއި ވަނީ ބައްދަލު  07ޓީވީ ސްޓޭޝަން އަދި  04 މިސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި. މުހިންމުކަން ފާހަގަވެގެންދިޔައެވެ
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ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މީޑިއާނެޓާއި ވެސް ވަނީ ބައްދަލު ޚި އަދި މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ . ކުރެވިފައެވެ

 .ކުރެވިފައެވެ

 

  ްއާއި އެކު ބޭއްވިފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މީޑިއާނެޓ 
 

ނުވުން ފޮ އަމިއްލަ ކޮންޓެންޓް ކޭބަލް ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި

ޖުލައި  24ގައި އަދި 2011ޖޫން  06 އަމަލީ ސިފައެއް އައިސްފައި ނުވާތީ  އެކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެންގުމުންވެސް  ހުއްޓާލުމަށް

ގައި އިތުރު  2011އިތުރުން މީޑިއާނެޓާއި އެކު ގެމީ .ގައި އެފަރާތާއި އެކު ބައްދަލުވެ މިކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވ2011ެ

 އަމިއްލަ ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާ  މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ވާހަކަ ތަކުގައި މީޑިއާނެޓުން . އެވެއިވެބޭއްވިފަ ންތަކެއްބައްދަލުވު

ކުރުމުގެ މައްސަލަ އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް މީޑިއާނެޓުން ނުމައްސަލައާއި، ނަމާދު ވަގުތު ނާރުވާ މައްސަލައާއި، ސެންސަރު 

 .ޗެނަލް އެގްރީމަންޓްތައް ހުށަހެޅުން ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަ ހިމެނެއެވެބައެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 
 

  ްފައިވާ ބައްދަލުވުން ތައް ބާއްވާ އާއި އެކު ( ކޭމް )ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސ 

 

ފްރީކުއެންސީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ފްރީކުއެންސީތަކާ ބެހޭ ގޮތުން 

. ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެމަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން 

މީގެ އިތުރުން ވެސް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް . ގައެވެ 2011މެއި  24މެއި އަދި  16މިބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައިވަނީ 

ސީ ޤަވާއިދު ހެދުމާއި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި އެކު މޯލްޑިވްސް އާއި އެކު ފްރީކުއަންސީ ޕްލޭން އެކުލާވާލުމާއި ފްރީކުއަން 

ވަނަ އަހަރުގެ  2011ޔޫ ގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓަށް ދެފަރާތުން މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް .އޯ .އެމް އްވިސޮއިކުރުމަށް އެކުލަވާލެ

 .ބާއްވާފައެވެޑިސެމްބަރު މަހު ވަނީ 

 

 

  ްފައުންޑޭޝަނާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން އިސްލާމިކ 
 

ޗެނަލެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  ޓީވީ 

ންގެ ރައީސްއާއެކު ކޮމިޝަނުން ގައި އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝ2011ަޖުލައި  19އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން 

މުގެ ކުރިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އާންމުކުރު ލާކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އެކުލަވާ މިބައްދަލުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް .ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ
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ނޑާލާފައި ވާކަންލައިސަންސް ދިނުން  ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރަތްތަކަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ  މެދުކަ

 .ހާމަކޮށްފައެވެ

 

 

  ަފައި ހުންނަވާ ސަފީރާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ޅުއްވާ ރާއްޖެއިން ބަންގުލަދޭޝްއަށް ކަނޑައ 
 

ބަންގްލަދޭޝްއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

ލް ޒަ ޑޭ ރާއްޖޭގައި އެއަރކުރުމަށް ހުއްދައަކަށް އެދި އެފަރާތުން ޕްރޮޕޯ ކަމުގައިވާ ރޭޑިއޯ ޓު އްލެބަންގްލަދޭޝްގެ ރޭޑިއޯ ޗެނަ

ފައި ހުންނަވާ ޅުއްވާގައި ރާއްޖެއިން ބަންގްލަދޭޝްއަށް ކަނޑައ2011ައޯގަސްޓް  11ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަމާ މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި 

އަދި މި ވަގުތު އޮތް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ . ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވެވިއެވެ އެކުމަދު ސަރީރު އާއިޙުއަ ރުފީސަ

ކަމަށް ވިސްނާ ކަމަށް ހުއްދަ ދެވެންނެތްކަމާއި ނަމަވެސް ބްރޯޑްކަސްޓްކުރުމުގެ އައު ޤަވާއިދު އެކުލަވާލާ އިރު މިދަށުން މި 

ކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑޭ ގެ ކޮންސެޕްޓް އިތުރުން މިބައްދަލުވުމުގައި ސާމީގެ .ވާހަކަދެކެވުނެވެ މަޝްވަރާކުރެވޭނެކަމަށް މިބައްދަލުވުމުގައި

ލް ޒަޓުއާރ ޕްރޮޕޯ ޑީއަދި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ސްޓަ. ޕޭޕަރ ގެ ވާހަކަ ވަނީ ސަފީރާއި ހިއްސާކުރެވިފައެވެ

 ލޫމާތު ޢު އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ އިތުރު މަ ގވާހަކަ ތަކާއި ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިން ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ވާހަކަ ދެކެވި އަދި މި 

 .ހިއްސާކުރެވިފައެވެލްތަކެއް ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަފީރާއި ޒަހޯދާ މިދާއިރާ ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ އެންމެ ރަގަޅުގޮތް ދެނެގަތުމަށް ޕްރޮޕޯ 

 

  ްފައިވާ ސަފީރާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ތައް ޅުއްވާ ކަޑައަ ރާއްޖެއަށް އިންޑިޔާއިނ 
 

ބްރޯޑްކާސްޓް "ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި 2011ސެޕްޓެމްބަރ  07ޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަންގައި އްރާ

ދިޔަނޭޝްވަރު  ލްއެއް އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރ ޒަޕްރޮޕޯ 07ނަމުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ " ރިލޭޓެޑް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޮރ މޯލްޑިވްސް

ލްގައި ރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާއި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ، ޒަމިޕްރޮޕޯ. މުލޭ އަށް އަރުވާފައިވެއެވެ. މ

މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މިދާއިރާތަކާ ބެހޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދާއި ޓެކްނިކަލް 

މިބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން . ލޫމާތު އިތުރަށް ދެނެގަތުމަށް އިންޑިއާއިން އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވުމަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ ޢުމަ

 .މުލޭ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ތަމްރީންކުރުމަށް އެފަރާތުން އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވާނެކަމަށްވެސް

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖަރނަލިޒަމް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ 

ގައި  2011ޑިސެމްބަރ  22ބަރްކާދަތު ގެނައުމަށް އެހީތެރިކަމެއް އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުން ހޯދުމަށްޓަކައި ޖަރނަލިސްޓެއް ކަމުގައިވާ 

 .މުލޭ އާއި ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. ދިޔަނޭޝްވަރު އެމްއިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރ 

 

 



44 
 

  ިޓީ ޓީމްއާއި ބައްދަލުކުރުން .ބީ .ޑީ .އެސް .ޖަޕާނުގެ އައ 
 

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ޖަޕާނުގެ ޓީމަކާއިއެކު ސީ އާއި .ބީ.އެން.ޓީ ޓެކްނޯލޮޖީ ރާއްޖޭގައި ޓެސްޓްކުރުމަށް އެމް.ބީ.ޑީ.އެސް.އައި

ކުއެންސީ ރީމި ބައްދަލުވުމުގައި މި ޓެކްނޯލޮޖީ ޓެސްޓްކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފް . ގައި ބޭއްވުނެވެ 2011ސެޕްޓެމްބަރ  28ބައްދަލުވުމެއް 

އަދި މި . ލިބޭ ފައިދާތަކާއި މެދުވެސް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެޓެކްނޯލޮޖީއިން މީގެ އިތުރުން މި . ކުރިއެވެލިބުމުގައި ދަތިތަކެއްހުރިކަން ފާހަގަ 

 .ދެއްވިއެވެލޫމާތު ޢު ސެމިނަރ އެއް ބާއްވަން ރާވާފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުން މަރާއްޖޭގައި ޓެކްނޯލޮޖީ ޓެސްޓްކުރުމަށްފަހު 

 

 

  ުފައިވާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއާއި އެކ 
 

ކަމާއިއެކު ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ޚަބަރުތައް  ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ހަރުދަނާ 

ކުރައްވާ ފަރާތްތައް މިކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ވަރަށް ބޮޑު މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމުން، ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް 

ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އޮފް މީޑިއާ ފޮރ ފްރީ 'އަޙުލުވެރިކުރުވުމާއި، މިކަމުގައި މީޑިއާގެ ރޯލު ހަރުދަނާކޮށް ޒިންމާދާރުކުރުމުގެ ގޮތުން 

ނޮވެމްބަރ  26ކުލަވާލެވިފައިވާ ކަރުދާހެއް ވާނީ ގެ ނަމުގައި މިކޮމިޝަނުން އެ 'ޝަންސް އިން މޯލްޑިވްސްއެންޑް ފެއަރ އިލެކް 

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއިއެކު  ގައި 2011ނޮވެމްބަރ  22އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަރުވާ މިކަމާއި ގުޅިގެން  ގައި 2011

 . މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިއެވެ

ކުރެވިފައިވަނީ ކޮމިޝަނުން ހުށަޅާފައިވާ ކަރުދާހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިހާރު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާމި 

މިގޮތުން، ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޚަބަރުފެތުރުމުގައި . ފަރާތުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި މިކަންކަމަށް ޙައްލެއް ގެނެވިދާނެ ގޮތްތަކާއިމެދުގައިއެވެ

އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ގޮތާއި މެދު ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  ހޭލުންތެރިކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި މެދު  ،ގެންގުޅެންޖެހޭ ހަމަހަމަކަމާއި

ކައި މީގެ އިތުރުން،  އާންމު ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ގެންދާނެ ގޮތްތަކާއިމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަ. މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ

އިލެކްޝަނުން ރާވައިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި، ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގުމަށް 

ކޮށް، މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާ. ހިތްވަރުދޭގޮތަށް ޚަބަރުތައް ނުފެތުރުމާއި މެދު ވާހަކަދެކެވުނެވެ

ރު މިހާރު ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި މިކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހެއް ތައްޔާ

ރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕް' ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އޮފް މީޑިއާ ފޮރ ފްރީ އެންޑް ފެއަރ އިލެކްޝަންސް އިން މޯލްޑިވްސް'ކުރެވި 

  .މި ކަރުދާސް ފޮނުވިފައިވެއެވެ ށް ފަރާތަ
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 ތައް ދިރާސާ ށްފައިވާ ކޮ ކޮމިޝަނުން  ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި  2011 .8
 

  ިރިޕޯޓް ދެމުންދާ ގޮތުގެ ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް  ރަށްތަކުގައ 
 

ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްތަކުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯއާއި ލައިސަންސް ނުނަގާ 

ންކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރަށްތަކަށް ފޯމެއް ފޮނުވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ފަރާތު  އްރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދަނީ ކިތަ

ވަނަ 2011މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރަށްތަކުގައި ދެމުންދާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓެއް ކައުންސިލްތަކުން 

 .އަހަރު ތެރޭގައި ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ

  ެގައި  6ކަރުދާސް އެނެކްސް  ރިޕޯޓްކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ރަށްތަކުގައި ދެމުންދާ ގޮތުގ 
 

  ުބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ލިބިގެން ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް  މިވަގުތ 
 

އަދި  އިއްދުތައް ބަލަޙަފްރީކުއެންސީ ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަ ރަމުން ގެންދާފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުލައިސަންސް ލިބިގެން 
 ލިސްޓެއް  ތަފްސީލްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެންތޯ ބެލުމަށްފަހު ވަސީލަތް  ތަކަކަށް ކޮންސަރަހައްދު  ކޮން މުންދަނީ ރަކު މިހާރު ބްރޯޑްކާސްޓް
 .ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ
 

 ްގައި 7ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް އެނެކްސް ޓް ލައިސަންސް ލިބިގެން ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ބްރޯޑްކާސ 

 
  ާތަމްރީންގެ ދާއިރާތައް ދެނެގަތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބޭނުންވ 

 

މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ  ކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތުތަ 

ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް މިގޮތުގެމަތިން، . މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަރަށް އަޙައްމިއްޔަތުކަންދޭ ކަމެކެވެ 

ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންތައް މާއި މިދާއިރާ ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ދެނެގަތު

ދެނެގަތުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކަށް މި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފޯމް ފޮނުވައި، 

 .ލަވާލެއްވިއެވެފޯމުތަކުގައި ދެއްވާފައިވާ މަޢުލޫމަތުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރިޕޯޓެއް އެކުއެފަރާތްތަކުން 

ނޑު މަޤްޞަދުތަކާއި އަދި މި ރިޕޯޓްގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާނީ  ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަތުމުގެ މައިގަ

އަދި  .ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ތަމްރީން ލިބިގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ

 ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމަތުގެ އަލީގައި ދިގު އަދި ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން ކޯސްތައް ވަކިކުރުމަށް ފަހު ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

 . ކޯސްތައް ހިމެނޭ ކޮލެޖްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް މިރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ
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  ަވޭ ރިޕޯޓް ރޕާރސަނާލިޓީ ދެނެގަތުމުގެ ސާ /ޕްރޮގްރާމް /ސްޓޭޝަން ބޫލު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤުމ 

ބޫލު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަން، ޕްރޮގްރާމް އަދި ޤުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ވަނީ ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން އެންމެ މަ 2011

ރވޭ ފެށުމުގެ ކުރިން ވަނީ ޓީމަކުން މިސަ  އެކުލަވާލިކޮމިޝަނުން . ބްރޯޑްކާސްޓް ޕާރސަނާލިޓީ ދެނެގަތުމަށް ސާރވޭއެއް ފަށާފައެވެ

ވޭގައި ފޯންގެ ޒަރިއްޔާއިން ގުޅަން ރސަ. ންތަކެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެޝަރވޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށް އަދި މޮކް ފޯން އިންޓަވިއުގެ ސެ ސަާާ

ނިމުނު އިރު  2011. ރެންޑަމް ސެލެކްޝަނުންނެވެ ފަރާތް ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 500އަދި މި . ފަރާތަކާއެވެ 500ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2012ރވޭގެ ރިޕޯޓް އާންމު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަދި ސަ. ރވޭގެ ފޯންކޯލްގެ ބައި ވަނީ ނިމިފައެވެސަާާ

 .ކުރީކޮޅުއެވެ
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 ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިރިޔާ ސްކޫލަށް ދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން  .9
 

  ްސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނ 
 

ނޑުތަކާ މެދު  ކުރަންވީމަލު ޢަމަލުކުރާނެގޮތްތަކާއި ޢަފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މި މިންގަ

 .ގައި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވ2011ެސެޕްޓެމްބަރ  15މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި 

 

  ްބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނ 
 
މެ ތާޒާކަމާއި އެކު ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ދިންނަށް ދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިޘާގެ ޚަބަރުތައް އެންކު  ސްކޫލްހުރާގައި ހިރިޔާ . ކ

އަދި ބައެއް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެދުވަހުގެ  ގެނެސްދެއްވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއިން ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވައި

މިކަމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ބެއެއް  ،މިންގަޑުތަކަކީ އެންމެ ރަގަޅު މިންގަޑުތަކަކަށް ނުވުމާއިޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ 

އަދި މިފަދަ ހާދިސާތައް  .ހިއްސާކުރެއްވިއެވެނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައިވާކަން ވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި އެކު ހަމަތްފަރާތްތަކުން ހި

ކުރަންވީ ގޮތާއި މިފަދަ ހާދިސާތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދިމާވާ މަލުޢަކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ކަވަރު

އި ދުނިޔޭގެ އެހެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދި މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ހާދިސާތައް ކަވަރު ކުރުމުގަ. ގޮންޖެހުންތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ

މި މަޝްވަރާބައްދަލުވުން . މި ފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ގެންގުޅޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް އޮތްގޮތާއި މެދު ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ

ން ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ވަނަ ދުވަހު ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދި ކޮމިޝަނަރު  2011ސެޕްޓެމްބަރ  26ބޭއްވިފައި ވަނީ 

 .ގޮތުގައެވެ

 

  ަތައްޔާރު ކުރުން  ގައިޑްލައިން މަލުކުރަންވީ ޢަ އުމަށް ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޤ 
 

ނޑައަޅައިއުސޫލުތައް  އަމަލުކުރަންވީމިފަދަ ހާދިސާތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  ގެ އެކުލަވާލުމު ނެއްގައިޑްލައިވަކި  ކަ
 ،ށްކޮޞާ ރީ ކޮމިޓީއާއި ހިއްވާނީ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަ ގައިޑްލައިންއަދި މި  .އެވެ ކޮށްފައިވެވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި  2011މަސައްކަތް 

 .ފައެވެލާވާ ޅުއާންމު ފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓަށް ވެސް ހު
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  ެއް ނޫސްބަޔާނެ ބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން މި ހާދިސާގެ ހިތާމައިގާ ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ންކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި މ
 ނެރުން 

 

ހުރާއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން، ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ހަތަރު . ގައި ސްކޫލް ދަތުރެއްގައި ކ 2011ސެޕްޓެމްބަރ  09
 :ދަންނަވައި، ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  ނަމުގައި ތަޢުޒިޔާ ޕްރިންސިޕަލް ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވުމުގެ ހިތާމާގައި މިކޮމިޝަންގެދަރިވަރަކާއި 

BC/MS/2011/10-427  ްއާންމުކޮށްފައިވެއެވެގައި  2011ސެޕްޓެމްބަރ  09ނޫސް ބަޔާނ. 

 ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ނުވަތަ އޮނިގަނޑަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު  .10
 

  ްކޮމިޝަންގެ އޮނިގަނޑަށް އިސްލާހު ގެނައުނ 
  

ގައި  2011އަދި . ޑަށް އެއްވެސް ބަދަލެއްއައިސްފައެއް ނުވެއެވެނބަރުންގެ އޮނިގަންކޮމިޝަންގެ މެވަނަ އަހަރު  2011

 . ބަރު ކަމުން ވަކިވެފައެއްވެސް ނުވެއެވެންބަރަކު މެންކޮމިޝަންގެ އެއްވެސް މެ

 E2/CIR/2011/40   (18-13ނެރުއްވި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން  ވަނަ އަހަރު 2011

ޖާގަ ކޮމިޝަނަށް އެމިނިސްޓްރީއިން  އަންގާފައިވުމާއި އަދި ނެކަމަށް ނުހޯދޭ ރގައި އިތުރު މުވައްޒަފުން ސަރކިއުލަ( 2011ސެޕްޓެމްބަރ 

ކޮމިޝަނުން . ގައި ހޯދުމަށް ވަނީ ދަތިވެފައެވެ  2011އިތުރުކޮށްދެއްވާފައިނުވާތީ މިކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ގިނަ މުވައްޒަފުން 

ނަމަވެސް މުވައްޒަފުން ނުލިބުމުގެ  .މުވައްޒަފުންނެވެ 49ފައިވާ އޮނިގަޑުގައި ކޮމިޝަނަރުންނާއި އެކީ މުޅި ޖުމްލަ ހިމެނެނީ ލާއެކުލަވާ 

 .މުވައްޒަފުންނެވެ 19ކޮމިޝަނަރުންނާއި  7ގެންދިޔައީ ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައްކުރަމުން  2011ސަބަބުން 

މުވައްޒަފުންނާއި އެކު ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި  19މި 

ނެގުމަށް ހުއްދަ  ވައްޒަފުންވަނީ އިތުރު މު ންނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއި. ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައެވެ

 .ނުދެއްވާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައެވެ

މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  25ފުރަތަމަ ބުރުގައި ކޮމިޝަނަށް ނެގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 

 4އަހަރު ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރަންތިބީ ވަނަ  2011 އެހެންކަމުން . އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ވަނީ ހުއްދަނުދެއްވާފައެވެ

 .ރ އިންނެވެ ލެބަރަ 2އޮފިސް އެސިސްޓަންޓް އަދި  1ރިސެޕްޝަނިސްޓުން،  2އޮފިސަރުން،  10ވެރިންނާއި 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2012އަދި  2011ކޮމިޝަންގެ  .11
 

 2011  ްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުނ 
 

ބަރުން އައްޔަނުކޮށް ން ގައި ކޮމިޝަނަށް މެ 2011އޭޕްރިލް  4ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލެވިފައި ވަނީ  2011ކޮމިޝަންގެ 

ފަނަރަ މިލިއަން ) -/15,567,852ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2011. ބަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެންއަދި އެމެ

ކަން އެއްބަސްވެ ކޮމިޝަނުން ބަޖެޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ރުފިޔާ (ށްސަތޭކަ ފަންސާސް ދެފަސްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތްހާސް އަ

 . ވަނަ ދުވަހުއެވެ 2011މެއި  24ފާސްކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވަނީ 

ދިހަމިލިއަން ) 35/730،909،10ވަނަ އަހަރަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ  2011އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން މި ކޮމިޝަނަށް 

ޖޫން  08އަދި މި ބަޖެޓް ކޮމިޝަނަށް ދެއްވާފައިވަނީ . ގެ ބަޖެޓެކެވެ (ނުވަލައްކަ ނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ރުފިޔާ ތިރީސް ފަސްލާރި 

 . ވަނަ ދުވަހުއެވެ 2011

މަސައްކަތް ކުރަން  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓަށްބަލައި، އަދި އެ 2011

ބޭނުންވާނެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި، އެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތާއި، މާހައުލާއި، އަދި ކޮމިޝަންގެ 

ދަދު ތަކައް ޢަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ލަފާކުރެވޭ  ޤީއޮފީސް ހިންގުމާއި، ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ތަރައް 

 .ޔަތްކޮށެވެޢާރި

 

 2012  ްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުނ 
 
ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންއަށް ބަލައި، ގެ ސްޓްރެޓީ 2015 - 2011ވަނަ އަހަރު ގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ  2012

މިކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް . ށެވެޕޮލިސީ އަދި ސްޓްރެޓަޖީ އާއި ގުޅޭހަރަކާތްތަކަށް ބިނާކޮ 6އެ ޕްލޭންގައިވާ، 

ހަތާވީސް މިލިއަން ދެލައްކަ ފަންސާސް )ރުފިޔާ 27,251,700/-ވަނަ އަހަރަށް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ބަޖެޓަކީ  2012ޓްރެޜަރީއަށް 

 2ޓްރެޜަރީގެ އެދުމުގެ މަތިން މި ބަޖެޓް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް . ގެ ބަޖެޓެކެވެ ރުފިޔާ  (އެއްހާސް ހަތް ސަތޭކަ 

ފަހަރެއްގެ މަތިން ކުޑަކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓަރެޜަރީއަށް އެންމެ ފަހުން ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި 

 ނަމަވެސް . ގެ ބަޖެޓެކެވެރުފިޔާ  (ހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވައެއްސަތާރަ މިލިއަން ނުވަލައްކަ ފަސް)ރުފިޔާ  -/17,905,679ބަޖެޓަކީ 

ތޭރަ މިލިޔަން )ރުފިޔާ -/13,133,785 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން މަޖިލީހަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 

 .ބަޖެޓެކެވެގެ ރުފިޔާ (ސަތޭކަ ތިރީސް ތިންހާސް، ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް
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  ީއިން މަޖުލީހަށް ހުށަހެޅި ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓް އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މިނިސްޓްރ 
 

ކުރާ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ  2012މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ 

 (ތޭރަ މިލިޔަން ސަތޭކަ ތިރީސް ތިންހާސް، ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް )ރުފިޔާ -/13,133,785ބަޖަޓެއްކަމަށް ހުށަހަޅާ ފައިވަނީ 

ވަނަ އަހަރަށް މި ކޮމިޝަނަށް ދެއްވާފައިވަނީ ވެސް ހަމަ މި  2012އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ . ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ

ނޑައަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓަކަށް  2012މިބަޖެޓަކީ . ބަޖެޓެވެ ވަނަ އަހަރަށް މިކޮމިޝަނުން ކަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ  2012މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޝަންގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ތީ، މިކޮމިޝަނުން ވާނީނުވާ

ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓް ފާސްވެ ހަމަޖެހިގެން އައި އިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް . އިތުރުކޮށް ދެއްވުމަށް އެދި  ހުށަހަޅާފައެވެ

ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ އަދަދަށް ވަނީ އެއްވެސް  ޓްގެކޮމިޝަންގެ ބަޖެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ފިނޭންސް އެ

 .އެވެސްގެނެނު ބަދަލެއް 
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 ދަތިތައް މާއި ގޮންޖެހު  ވަނަ އަހަރު ދިމާވި  2011އޮފީސް ހިންގުމަށް  .12
 

 ހުއްދަދިނުން  އިން ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ ޚަރަދުކުރުމަށް ޑައަޅާފައިޥާ ބަޖެޓުން ކޮމިޝަނަށް ކަނ
 ތަކުރާރުކޮށް ލަސްވުން 

 
ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުއްދަ ކޮމިޝަންގެ ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު 

މު މަސަްއކަތްތައް ނުފެށި ލަސްވުމުގެ ންހޯދުމަށް އެދި ދެންނެވުމުން، އެފަރާތުން ޖަވާބެއް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާތީ ބައެއް މުހި

އަދި މިކަންތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެކި ފަހަރު މަތިން މިނިސްޓަރ . ޖެހިފައިވިއެވެސަބަބުން ކޮމިޝަނަށް ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން 

އަލިމަގެއް  ވަނަ އަހަރު 2011 އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވީނަމަވެސް މިކަންކަން ކުރުމަށް

 .ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ

 
 ަމަސައްކަތްކުރާނެ ޖާގަ ނެތުން  ނަރުން ކޮމިޝ 

 
 ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަން ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގެ ދެވަނަ  މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ ނަރުން ކޮމިޝަ

އެމަސައްކަތް ކޮއްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދާ މިކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލާންކޮށް އިޢުފަންގިފިލައަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްޓަކައި ދެފަހަރެއްގެމަތީން 

 2011މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެންނެވުމުން އެކަމަށް ހުއްދަ ދެއްވުމުގައި ގެންގުޅުއްވި އުސޫލުގެ ސަބަބުން 

މިދެންނެވި މަސައްކަތައް ޚަރަދުކުރުމަށް . އްވާނެ ޖާގައެއް ނުހެދިއެވެމަސައްކަތް ކުރަނަރުން ވަނައަހަރު ނިމިގެން ދިޔައީ ކޮމިޝަ

 .ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެކަމަށް ފައިސާ ކަނޑައެޅިފައި ވުމުންނެވެ 2011ނިންމާފައި ވަނީ 

 

 
  ްލިބުން ހުއްދަ ނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތ 

 
މިޝަނުގެ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބޭނުމުގައި ކޮ

ދެމެދު ވާހަކަ ދައްކަވައި އެއްބަސްވި ގޮތުގެމައްޗައް ބިނާކޮށް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި  ނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ޝަނަރުންކޮމި
އެކުލަވާލާފައިވާ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ މަޤާމްތަކަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އެމިނިސްޓްރީއިން ހުއްދަ 

އް ގެންދަން ބޭނުންވި އެންމެ ހަލުވި މިނުގައި ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައީ މިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަ 2011ދެއްވާފައިނުވާތީ 
 .ނުގެންދެވިއެވެ
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  ިމަސައްކަތް ވުނު މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ހޯދުމަށް ކުރެ  ޝަނަރުންނާއި ކޮމ 

 
މުވައްޒަފުން ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ކޮމިޝަނުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދަނީ ކުރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެ 

ކޮމްޕިއުޓަރތައް ކަމަށްވުމުން މިތަކެތި މިކޮމިޝަނުގެ އެސެޓްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި 

 .ސިފައެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެވަނައަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު މިކަމުގައި އެއްވެސް ޢަމަލީ  2011ވީނަމަވެސް  އެދިވަޑައިގެންފައި

 
  ަކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ޖާގ 

 

ލަތުން އު ދަ ގުމަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަން ހިން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ޖާގައާއި އިދާރީ ބޭނުންތަކަށް  ހަމަޖައްސާފައިވާ އިމާރާތުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ކަ

ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި ރައްކާކުރެވޭނެ ޖާގައާއި އަދި މިކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މޮނިޓަރިންގ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

 .ވެމަސައްކަތް ކުރާނެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ވަނީ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވެއެ

 
  ްކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް ގަތުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސ

 އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ލިބިފައިނުވުން 
 

ހުށަހެޅުނު ފަހަރެއްގެ މަތިން މަސައްކަތްކޮށް  2ވަނަ އަހަރު މިކޮމިޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަށްޓަކައި  2011

އަގުތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ލިބޭތޯ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތް 

 .ވެއެވެކާބިޔާބުވެފައި ނުވާތީ މި ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނު 

 

  ްއިސާއެއް ނެތުން ގައި އެއްވެސް ފަ  2011ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމަށ 

ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި މިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ޓީސްޓްރެ އްވިކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލެ

ނޑައަޅާފައިވާ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް އެޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ކޮމިޝަނުން  އެކުލަވާލާ މުޅިރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަ

އަށް ހުށަހެޅުނު ބަޖެޓަށް އުނިއިތުރު ގެނެވިފައިވީއިރު ކޮމިޝަންގެ ދަތުރު ފަތުރުކުރުމަށް އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މިނިސްޓްރީ

 .ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބިފައިނުވުމެވެ
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 ނަން ފެންނަ ބަދަލު ން ކޮމިޝަންގެ ހިންގުމަށް ގެ  .13
 
ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު އަދި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  .1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް )ކޮމިޝަނަށް ކަ

ރަދުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން އަދި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޚަކޮމިޝަނުން ( އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބަހަކާއި ނުލާ 

ނޑުގައި ހިމަނާފައިވާ މަ ނޑުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުންއޮނިގަ  .ޤާމުތަކަށް އޮނިގަ

އެމަޤާމަށް  ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް ސެކްޝަން ހިންގާނެ އިސްވެރިއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެކި ފަހަރު މަތިންވެސް އިޢުލާންކޮށް .2

 .އެއަހަރަށް ހޯދުންޓެއް ލީގަލް ކޮންސަލްޓަން ނެލިބިފައިނުވުމުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާދޭ ބޭފުޅަކު

ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކްރިލޭޝަންގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް މިވަގުތު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ނެތުމުން، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް  .3

 . ކޯޑިނޭޓަރ އަދި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރެއް ހަމަޖެއްސުން

ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ސެކްޝަންގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އޮފިސަރ  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ބެލުމަށް .4

 .ސްޓާފްކަމަށް ވުމާއި އެކު އެ ސެކްޝަނަށް ޑިރެކްޓަރެއް އަދި ކޯޑިނޭޓަރެއް ހަމަޖެއްސުން 1ފެންވަރުގެ 

މުވައްޒަފަކު  1ގެ ކޮމިޝަންގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގައި މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ އޮފިސަރ ފެންވަރު  .5

 .ކަމަށް ވާތީ، ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ޑިރެކްޓަރަކު އަދި ކޯޑިނޭޓަރެއް ކޮންމެހެންވެސް ހަމަޖެއްސުން

 1ކޮމިޝަންގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަންގައި މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ  .6

އި އެކު، މި ސެކްޝަނަށް އެޑްމިން ކޯޑިނޭޓަރަކާއި، ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ ކަމަށް ވުމާ 1ޑިރެކްޓަރ އަދި 

 .ކޯޑިނޭޓަރެއް އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރެއް ކޮންމެހެންވެސް ހަމަޖެއްސުން

ޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިސަރޗް ސެކްޝަންގައި މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ އޮފިސަރ ޓީކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެ  .7

 .މުވައްޒަފެއް ކަމަށް ވާތީ މި ސެކްޝަނަށް ޑިރެކްޓަރ އަދި ކޯޑިނޭޓަރ އެއް ހަމަޖެއްސުން 1ފެންވަރުގެ 

 1ކޮމިޝަންގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަންގައި މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ އޮފިސަރ ފެންވަރުގެ  .8

 .އް ހަމަޖެއްސުންމުވައްޒަފެއްކަމަށް ވުމުން މި ސެކްޝަނަށް ޑިރެކްޓަރ އެ

ނަމަވެސް . މް ތަކެކެވެޤާމްތަކަކީ ކޮމިޝަންގެ އޮނިގަޑުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މަ ޤާ މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މަ .9

 (2011ސެޕްޓެމްބަރ  18) E2/CIR/2011/40-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަމްބަރު 

 . އިންވަނީ މުވައްޒަފުންނެގުން މަނާކުރައްވާފައެވެ  ސަރކިއުލަރ

ވަނަ އަހަރު އެކި ފަހަރު މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ކޮމިޝަންގެ ޖާގަ އިތުރު  2011 .10

ކުރުމަށް ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވާތީ، އިތުރު ޖާގައަށް އެދި ވާނީ ލިޔުމުންނާއި، މިކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

ކޮމިޝަނަށް އިތުރު މުވައްޒަފުން . މުގައިވެސް މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެއެންޑް ޓްރެޜަރީއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވު
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ހޯދުމަށާއި އަދި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނަށް އިތުރުޖާގަ އަވަސް 

  .ނަމަވެސް މިޖާގަވަނީ އަދިވެސް ހަމަނުޖެހިއެވެ. ގޮތެއްގައި ބޭނުންވެއެވެ

 
 


