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 3122ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭ ބައިތައް

1

ކޮމިޝަން އުފެދުން



ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މެސެޖް



ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރުން



ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް ހޮވުން



ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރުގޮތަކަށް



ކޮމިޝަން ހިނގަމުންދާނެ އިމާރާތް



ކޮމިޝަންގެ ވިޜަން ،މިޝަން  ،ކޯރ ވެލިއުޒް އަދި ޓެގްލައިން



ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް އަދި ލޯގޯ

2

ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން



ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން



ކޮމިޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް



ކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުން



ކޮމިޝަންގެ  2015-2011ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
 -ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެނެކްސް 1ގައި



ކޮމިޝަންގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ ތަޢާރަފްކުރުން



ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ޢާންމުކުރުން



 360ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ސިސްޓަމެއް ތަޢާރަފްކުރުން



ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކްލަބެއް އުފެއްދުން

2



ކޮމިޝަންގެ އިމާރާތަށް ބަދަލުގެނައުން



ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ އަދި ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ބައްދަލުވުންތައް



ކޮމިޝަންގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް

3


ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް
ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ގެނައުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން



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



ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އައު ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުން



ރޭޑިއޯ /ޓީވީ އަށް ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު އަދި ފްރީކުއެންސީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން



ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 'ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް' އެކުލަވާލުން



ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވުނު  03ގައިޑްލައިން



ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ އައު ނިޒާމް ތަޢާރަފްކުރުން



ސާކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމަށް ހުށަހެޅުން



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



ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި  07ޕްރޮޕޯޒަލެއް އިންޑިއަން އެމްބަސީއަށް ހުށަހެޅުން



އިލެކްޝަންސް ރިޕޯޓިންގ އާއި ބެހޭ ޕްރޮޕޯޒަލެއް އެމެރިކަން އެމްބަސީއަށް ހުށަހެޅުން



ޔުނެސްކޯއާއި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ ކަރުދާހެއް ހިއްސާކުރުން



ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި އެކު ފްރީކުއެންސީ މެނޭޖްކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އެމް.އޯ ޔޫ އެއްގައި
ސޮއިކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި



އޭ.އައި.ބީ.ޑީގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވުން



ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލުން
 " -ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގަން ހަވާލުކުރުން" ކަރުދާސް އެނެކްސް 4ގައި
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ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް



ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުވުން



ކޮމިޝަނުން  2011ވަނަ އަހަރު ޢާންމުކޮށްފައިވާ ސަރކިއުލަރ އަދި ނޫސް ބަޔާން

4

 2011ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް



ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް



ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް (ކޭބަލް ޓީވީ)

5

6

 2011ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ އަދި ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަތައް
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަނުން ބަލާނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޟީލް
 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަނުން  2011ގައި ބަލާފައިވާ މައްސަލަތައް އެނެކްސް 5ގައިމަޢުލޫމާތު ދިނުން ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންފަރެންސް އަދި ސްޕީޗް



އެމިކްގެ އެނުއަލް ކޮންފަރެންސްގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ ސްޕީޗެއް ދިނުން



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



މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ލެކްޗަރއެއް ދިނުން



ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ އަތްމަތީ ފޮތެއް އެކުލަވާލުން

7

އެކި ފަރާތްތަކާއެކު  2011ބާއްވާފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައްދަލުވުންތައް



މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން



މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން



ލައިސަންސް ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު ތާވަލްކޮށްގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް



މީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް



ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް

4



އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން



ރާއްޖޭއިން ބަންގްލަދޭޝްއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން



ރާއްޖޭއިން އިންޑިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން



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



އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

8

 2011ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތައް



ރަށްރަށުގައި ކޭބަލްޓީވީގެ ޙިދުމަތް ދެމުންދާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް



" -ކޭބަލް ޓީވީގެ ޙިދުމަތް ރަށްރަށުގައި ދެމުންދާގޮތުގެ ރިޕޯޓް" އެނެކްސް 6ގައި

މިވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ލިބިގެން ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް
 -ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ލިބިގެން ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް އެނެކްސް 7ގައި



ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތަކުގެ ދާއިރާތައް ދެނެގަތުން



މަޤްބޫލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަން /ޕްރޮގްރާމް/ޕާސަނަލިޓީ ދެނެގަތުމުގެ ސަރވޭ ރިޕޯޓް

9

ހިރިޔާ ސްކޫލަށް ދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް



ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން



ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން



ޤައުމަށް ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ކަވަރ ކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަމަލުކުރަންވީ ގައިޑްލައިނެއް ތައްޔާރުކުރުން



ކޮމިޝަންގެ އެންމެހާ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން މިހާދިސާގެ ހިތާމާގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނޫސް
ބަޔާނެއް ނެރުން

10

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ނުވަތަ އޮނިގަނޑަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު



ކޮމިޝަންގެ އޮނިގަނޑަށް އިސްލާހު ގެނައުން

11

ކޮމިޝަންގެ  2011އަދި  2012ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް



 2011ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން

5



 2012ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން



މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓް

12

އޮފީސް ހިންގުމަށް  2011ވަނަ އަހަރު ދިމާވި ގޮންޖެހުމާއި ދަތިތައް



ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ހުއްދަ ދިނުން
ތަކުރާރުކޮށް ލަސްވުން



ކޮމިޝަނަރުން މަސައްކަތްކުރާނެ ޖާގަ ނެތުން



ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ހުއްދަ ނުލިބުން



ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ހޯދުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތް



ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ޖާގަ



ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޮނީޓަރިންގ ސިސްޓަމް ގަތުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީއިން ލިބިފައިނުވުން



ދަތުރު ފަތުރުކުރުމަށް  2011ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓްގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތުން

13

ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލު

6

 3122ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭ އެނެކްސްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ތަފްޞީލް

#

އެނެކްސް

2

ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން

12

3

ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ލިސްޓް

13

4

ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ލަފައަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް (ފުރަތަމަ

14

ޑްރާފްޓް)
5

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

15

6

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ  2011ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަތައް

16

7

" ރަށްރަށުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޙިދުމަތް ދެމުންދާގޮތުގެ ރިޕޯޓް"

17

8

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު

18

7

.1


ކޮމިޝަން އުފެދުން

ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މެސެޖް

ޤާނޫނު ނަމްބަރ  16/2010އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން އުފައްދަވާ،
ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރެއްވީ  04އޭޕްރީލް  2011ގައެވެ .އިދާރީގޮތުން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވެ އޭރުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
އިންފޮމޭޝަންގެ އެހީއާއި އެކު ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ރަސްމީ ގޮތުން މަސައްކަތް ފެށުނީ  1ޖޫން  2011ވީ (ބުދަ) ދުވަހުއެވެ.

އިދާރީ

އޮފީސް ހުޅުވުނުކަމުގައިވިޔަސް މާލީ ދަތިކާއި ،ކޮމިޝަން ހިންގެވުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން
މިކޮ މިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުހަނު ގިނަ ގޮންޖެހުންތަށް ހުރެމެ ،މިކަންކަމަށް ޙައްލު
ހޯދުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރާއި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއާއި ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތް ތަކުން ހައްލެއް
ލިބިފައިނުވާކަން ހިތާމަޔާއިއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިކޮމިޝަންއިން ކުރެވުނު އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން 5
އަހަރަށް ކަންޑައަޅާފައިވާ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި ޢާންމުކުރުމުގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލާ ފްރީކުއެންސީ ޤަވާއިދު ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ބަލާނެގޮތުގެ ނިޒާމް ،އެޑްވަޓައިޒިން ކޯޑް ،އަދި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އެކުލަވާލުން ހިމެނެއެވެ .އަދި  31އޮކްޓޯބަރ  2011ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ
ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއެއް އުފައްދާ ،ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި
ކޯޑުތަށް އަދި ފްރީކުއެންސީ ޤަވާއިދު ދިރާސާކޮށް ކޮމެންޓުކުރުމަށާއި ،ފައިނަލައިޒް ކުރުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ .އަދި މިކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް
 2012ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނިންމާ ގެޒެޓް ކުރަން ފޮނުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޢާންމުފަރާތްތަކާއި ،ވުޒާރާތަކާއި ،ކުންފުނިތަކުން  19މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފައިވާއިރު
މީގެތެރެއިން  13މައްސަލަ ބަލާ ،އެމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުވަނީ އަޅާފައެވެ .މީގެއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި
ކަންކޮޅުތަކުގައި ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ފަރާތްތަކައް ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އެންމެހާ ލިއެކިއުންތަށް
ހަމަކުރުމަށް ފަހު ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ހަލުވި ކަމާއިއެކު ކޮއްފައިވެއެވެ.
އަޅުނގަޑުގެ އުންމީދަކީ ކުރިއަށް މިއޮތް އަހަރަކީ މިކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ހަރުދަނާކަމެއް އައިސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ އަހަރަކަށް ހެދުމެވެ .ﷲ އިރާދަފުޅާއިއެކު މި ހިނގަމުންދާ
އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް އިތުރު ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވޭ ކޮންޓެންޓް މޮނީޓަރ ކުރާ ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމު
ކުރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް އިތުރު ތަރައްޤީ ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް
ކުރުމަކީ މިކޮމިޝަންގެ 2012ގެ އެންމެ މުހިންމު ލަނޑުދަނޑިއެވެ.
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ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރުން އައްޔަނުކުރުން
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޮއްވެވި  07ބޭފުޅުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް

މުހައްމަދު ނަޝީދު ކޮމިޝަނަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ  04އޭޕްރީލް  2011ގައެވެ .މިގޮތުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮމިޝަނަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ މެންބަރުންނަކީ:
 - 1އަލްފާޟިލް ބަދުރުއްނަޞީރު،
 - 2އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަހީބު،
 - 3އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝައުޤީ،
 - 4އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ހަނާ،
 - 5އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ އާދަމް،
 - 6އަލްފާޟިލް އިބްރާޙީމް އަޝްރަފް،
 - 7އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޝުޖާއު އެވެ.



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

ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށްޓަކައި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ސިއްރު ވޯޓެއްނެންގެވިއެވެ .އަދި ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އަކަށް މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން ހޮވިވަޑައިގަތީ އަލްފާޟިލް ބަދުރުއްނަޞީރެވެ .އަދި  6ވޯޓާއި އެކު ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ އަލްފާޟިލް
މުހައްމަދު ޝަހީބު އެވެ.



ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރު ގޮތަކަށް
2011

މިބައްދަލުވުންތަކުގައި

ވަނަ

އަހަރުގައި

ކޮމިޝަންގެ

ކޮމިޝަނަރުންގެ

މަޤްސަދުތައް

ބައްދަލުވުމުގެ

ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި

100

ބައްދަލުވުން

ކުރަންޖެހޭ

ކަންކަމާ

އެޖެންޑާކުރެވިގެން
މެދު

ކޮމިޝަނަރުންގެ

ބޭއްވުނެވެ.
މެދުގައި

މަޝްވަރާކުރައްވައި ނިންމަން ޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމެވިއެވެ .އެގޮތުން މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ މުހިންމު ބައެއް
މަޢުލޫތަކާއި އަދި ނިންމާފައިވާ ބައެއް މުހިންމު ނިންމުންތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިމިވަނީއެވެ.
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 - 1ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް ހޮވުން.
 - 2މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައި ހުރި ބައެއް ފުށުއެރުންތަކާ ބެހޭގޮތުން
ދ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަނުން "ދަ ލޯ އެސޯސިއޭޓްސް" މެދުވެރިކޮށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ދިރާސާ ރިޕޯޓް އާއި މެ ު
ކޮމިޝަނަރުންނާއި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއެކު މަޝްވަރާކުރުން.
 - 3ކޮމިޝަނަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެއް ހޮވުން.
 - 4މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ހަމަޖެއްސުން.
 - 5ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން.
 - 6ކޮމިޝަންގެ  2011ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން.
 - 7ކޮމިޝަންގެ ވިޜަން އާއި މިޝަން އެކުލަވާލުން.
 - 8ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮންޓެންޓް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ
އުވާލުން.
 - 9ކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުން.
 - 10ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ނެތުމުން ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން.
 - 11ބްރޯޑްކާސްޓަރުނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި މެދު ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ތާވަލު ކުރެވިގެން ވަކިވަކި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.
 - 12ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 - 13ސާކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގޑޭ އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 - 14ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް  5އަހަރުގެ ޕްލޭނެއް
އެކުލަވާލުން.
 - 15ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީކަމަށްވާ  ISDBTއަދި  DVBT2އާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 - 16ބަންގްލަދޭޝްގެ

އެފް.އެމް

ޓުޑޭ

ޗެނަލް

ރާއްޖޭގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް

ޝަޢުގުވެރިވާކަމަށް

ބަޔާންކޮށް

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 - 17ކޮމިޝަންގެ  2012ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަޝްވަރާ ކުރުން.
 - 18ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސް

އަދި

ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސް ދިނުމާއި ބެހޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް އެފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 - 19މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ކޮމިޝަނާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ އެ.މް.އޯ.ޔޫގެ ޑްރާފްޓް ފާސްކުރުން.
 - 20ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް ފާސްކޮށް އަދި
އިފްތިތާޙް ކުރާނެ ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުން.
 - 21ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ނަގާ ފީއާއި ފްރީކުއަންސީއަށް ނަގާ އަހަރީ ފީ ފާސްކުރުން.

10

 - 22ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރުން.
 - 23ކޮމިޝަންގެ މަޤުސަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުން.
 - 24ކޮމިޝަންގެ މަޤުސަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު،
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ،ރޭޑިއޯ /ޓީވީ އަށް ފްރީކުއަންސީ ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ،ފްރީކުއަންސީ ޕްލޭން ،ޝަކުވާ
ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އެކުލަވާލާނޭ ކޮމެޓީތައް ކަޑަޅާ އަދި
މި ޤަވާއިދު ތަކުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ފާސްކުރުން.
 - 25ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށާއި އަދި އާންމުކުރުމަށް ނިންމުން.
 - 26ލައިވް

ޕްރޮގްރާމްތައް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި

މުޖްތަމަޢުގެ

އަދަބު

އަޚްލާޤުގެ

މިންގަނޑުން

ބޭރުވެ

ބައެއް

ސްޓޭޝަންތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.



ކޮމިޝަން ހިނގަމުންދާނެ އިމާރާތް
ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާފައިވަނީ ކުރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ހިނގަމުންދިޔަ

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



ކޮމިޝަންގެ ވިޜަން ،މިޝަން ،ކޯ ވެލިއުސް އަދި ޓެގް ލައިން.

ވިޜަން
ބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތުގެ ފައިދާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިދިނުން.
މިޝަން
-

ޤާނޫނުއަސާސީން

ލިބިދޭ

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

މިނިވަންކަން

ޒިންމާދާރުކަމާއި

ހަމަހަމަކަމާއެކު

ދަމަހައްޓައި

އާލާކޮށްދިނުން؛
 ދިވެހީންގެ ދީނީ ،އިޖުތިމާޢީ ،ސަޤާފީ ،އިޤުތިޞާދީ އަދި ސިޔާސީ ފޭރާން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން؛ ޤައުމު ބިނާކުރުމާއި ޑިމޮކްރެސީ ޢާލާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން؛ -ދިވެހީންގެ ފަންނުވެރި ހުނަރުތަކާއި ،އުފެއްދުންތައް ކުރިއަރުވައި މުއްސަނދިކޮށްދިނުން؛
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 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ދިވެހީންގެ މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިކޮށްދީ ،ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްދީ،މުނިފޫހިފިލުވައިދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން؛
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކާއި އާ އީޖާދުތައް ތަޢާރަފްކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން؛ ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ވާދަވެރި މާޙައުލެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުން.ކޯ ވެލިޔުޒް
 .1މި ކޮމިޝަނުން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ހަދާ ޤަވާއިދުތަކާއި ،މިންގަނޑު ތަކަކީ ހާމަކަން ބޮޑު،
އިންސާފުވެރި އަދި މީހުންނަށް އެއަށް އަހުލުވެރިވާން ފަސޭހަ ކަންކަން ކަމުގައި ހަދާނަމެވެ.
 .2ކޮމިޝަންގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު
ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެއް ހަމައަކުންނެވެ.
 .3ވަކި ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ދުވަހަކުވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނަމެވެ.
 .4ކޮމިޝަނުން ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އަބަދުވެސް އިސްކަން ދޭނީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތާއި
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތަށެވެ.
.5

ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާއި އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލުތަކުގެ އަލީގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމުގައި ސާބިތު ކަމާއެކު ދެމިތިބޭނަމެވެ.

 .6ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ރައްދުވާ ބިނާކުރަނިވި
ފާޑުކިޔުންތަކަށް ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް މަރުޙަބާ ކިޔާނަމެވެ.
ޓެގް ލައިން
" ބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތުގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ދިވެހިންނަށް "



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

މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް ކޮމިޝަނަރުންގެ ލަފާގެ މަތިން ލޯގޯއާއި ވެބްސައިޓް ވަނީ ތައްޔާރުކޮށް އާންމުކޮށްފައެވެ.
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ގ
ނގެ ލޯ ޯ
ކޮމިޝަ ް

ކޮމިޝަންގެ ލޯގޯ އިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ބްރޯޑްކާސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުވުމާއި ސިގްނަލް ރިސީވްކުރުމެވެ .ލޯގޯގެ ކުލައަކީ މެރޫން
އާއި އަޅިއެވެ .ލޯގޯ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ހުދު ބެކްގްރައުންޑެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށެވެ .ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ލެޓަރ ހެޑް ތައްޔާރު
ކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ލގޯ ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ކރީން ޝޮޓް
ސއިޓްގެ ސް ް
ވބް ަ
ނގެ ެ
ކޮމިޝަ ް

ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ކުލަތައް ކަމުގައިވާ މެރޫން ،އަދި އަޅި ކުލަ ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ.
ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރުމުގައި އިސްކަން ދީފައިވާނީ ސާދާ އަދި އާންމުންނަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށެވެ .މީޑިއާގެ ފަރާތްތަށް ބައިވެރިކޮށްގެން ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙުކުރެއްވީ  2011ސެޕްޓެމްބަރ  22ވަނަ ދުވަހު
ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގެ އަބާރަނަ މާލަމުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ .ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ
ރައީސް ބަދުރުއްނަޞީރެވެ .ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ލިބެންހުންނާނެ މަޢުލޫމާތު ތަކުގައި ހިމެނެނީ ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓް،
ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ،ކޮމިޝަނަރުންގެ ޕްރޮފައިލް ،ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު،
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ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމް ،ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ސަރކިއުލަރ،
އިޢު ލާން ،ޚަބަރު އަދި ނޫސް ބަޔާން ،ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓް އަދި މިނޫންވެސް ދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި މުހިންމު
މަޢުލޫމާތުތަކެވެ.
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ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން

ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން

ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަ ނޑު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް އެންމެ
ނ
އެކަށީގެންވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ .ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަޑުގައި ހިމެނެނީ  3ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި  8ސެކްޝަ ް
އަދި ކޮމިޝަނަރޒް ބިއުރޯ އެވެ.
އ ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
މި  3ޑިޕާޓްމަންޓަށް ސެކްޝަންތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް ތިރީގަ ި
ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
 ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން.
 ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ސެކްޝަން.
ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް
 ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ސެކްޝަން.
ނލް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން.
 އިންޓަނޭޝަ ަ
 ސްޓްރެޓީޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިސާރޗް ސެކްޝަން.

ލީގަލް އެފެއާޒް ،ލައިސަންސިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް
 ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްޝަން.
 ލައިސަންސިންގ އެންޑް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސެކްޝަން.
ރންގ ސެކްޝަން.
 މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެންޖިނިއަ ި
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ކޮމިޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް
 ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލާ ،ކަޑައެޅިފައިވާ މުޙުލަތުގެ ތެރޭގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބަޖެޓް ފޮނުވުން؛
 ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް ފައިނޭންޝަލް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށް ތަރައްޤީކުރުން؛
 ކޮމިޝަންގެ މުދަލާއި ފައިސާ އަދި އެނޫންވެސް ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރެވެނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން؛
 ކޮމިޝަންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހެޔޮގުތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް ރާވައި ހިންގުން؛
 ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން؛
 ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން.

ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަންސް
 ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ކޮމިޝަން ތަމްޘީލު ކުރުން؛
 ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ލަފާދިނުން އަދި މިގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ދިފާޢު ކުރުން؛
 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ 'ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިކްސް' އެކުލަވާލުން؛
 ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ޖަވާބުދާރީވުން؛
 ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމެންޓްތަކަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން؛
 ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި 'ޕްރޮސެސް އެންޑް ޕްރޮސީޖަރޒް' އެކުލަވާލުމުގައި ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުން؛
 ޤާނޫނުތައް ދިރާސާކޮށް ކޮމިޝަންގެ އިޙުތިޞާސްތަކާއި ފުށުއަރާ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން ރަގަޅުކުރުން؛
 ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން؛
 ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓަށް ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓް ކުރުން؛
 ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން؛
 މީޑިޔާ ބްރީފިންގތައް ބޭއްވުން؛
 ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ނޫސް ބަޔާން ނެރެ މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން؛
 ކޮމިޝަންގެ ތަޞައްވުރު ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުން.
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އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް
 ކޮމިޝަންގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ގުޅުންހުރި

ބޭރުގެ

ޖަމުއިއްޔާ/ޖަމާޢަތްތަކާއި،

ސަރަޙައްދީ

އަދި

ބައިނަލްއަޤުވާމީ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން؛
 ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އެހީއާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތުތައް ބައިނަލްޢަޤުވާމީ ފަރާތްތަކުން ހޯދުން؛
 ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުން؛
 ކޮމިޝަންގެ ތަރައްޤީއަށާއި މުޅި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުން؛
 ކޮމިޝަނާއި ގުޅިގެން ބޭރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ޖަމާޢަތްތަކުން ރާއްޖޭގައި
ބާއްވާ ކޮންފަރެންސް/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން؛
 ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަން ތަމްޘީލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފުރުސަތުތައް ހޯދުން.

ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް
 ކޮމިޝަންގެ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވެދިނުން؛
 ކޮމިޝަންގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ރާވައި އެސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުމުގައި ލީގަލް ސެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛
 ކޮމިޝަންގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅުން ހުރި ޕްރޮޖެކްތައް ލިޔެ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ތައްޔާރުކުރުން؛
 ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ދުރު ،މެދު އަދި ކުރު ރާސްތާގެ މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ،ކޮމިޝަންގެ
އިރުޝާދުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން؛

ސްޓްރެޓީޖިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ރިސަރޗް
 ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުން؛
 ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮމިޝަނާއި ،ލޯކަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް
ޕްލޭން އެކުލަވާލުން؛
 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މުރާޖަޢަކޮށް މިފަދަ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އިންޓަނެޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތައް ހޯދާ އަދި މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި ކޮމިޝަންގެ
މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ހާޞިލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވެދިނުން؛
 ކޮމިޝަންގެ ސްޓާފުން ތަމްރީން ކުރުމުގައި އޮޕަރޭޝަނަލް އެފެއަރޒްއަށް އެހީތެރިވެދިނުން؛
 ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ދިރާސާތައް ކުރުން.
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މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެންޖިނިއަރިންގ
 ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން؛
 އިލެކްޓްރޯ މެގްނެޓިކް ވޭވް ސްޕެކްޓްރަމްގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާބައި ބަލަހައްޓާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ފްރީކުއެންސީ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒުކުރުން؛
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލު ކުރޭތޯ ބެލުން؛
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 'ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް' އާއި އެއްގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލު ކުރޭތޯ ބެލުން؛
 ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޯލޮޖީއާއި އައި.ޓީ އާއިބެހޭ ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބެލެހެއްޓުން؛
 ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކަށް އައި.ޓީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން؛
 ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޯލޮޖީއާއި އެންޖިނިއަރިންގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާދިނުން؛
 ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ އާ ޓެކްނޯލޮޖީ ތަޢާރަފް ކުރުމުގައާއި ،މިފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީ ޤާއިމު ކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ފަންނީ
އެހީތެރިކަންދިނުން؛
 ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ބާއްވާ

ބްރޯޑްކާސްޓް ފެއަރ ތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ

ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނޯލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތައް ދެނެގަނެ އެއަށް އަހުލުވެރިވުން؛
 ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛
 ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަންނީ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން؛

ލައިސަންސިންގ އެންޑް ކޮމްޕްލެއިންސް
 ކޮމިޝަންގައި ރަގަޅު ކޮމްޕްލެއިންސް މެކޭނިޒަމްއެއް ޤާއިމްކުރުން؛
 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން؛
 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއިބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން؛
 ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ރަގަޅު ނިޒާމެއް ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމު ކުރުން؛
 ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން؛

ކޮމިޝަނަރޒް ބިޔުރޯ
 ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކާއި ބެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން؛
 ކޮމިޝަނަރުންގެ އެހެނިހެން މީޓިންގތަކާއި އެޕޮއިންޓްމެންޓްތައް ހަމަޖެއްސުން؛
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 ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލްގެ ލަފައާއިއެކު ،ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރުން؛
 ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތައް ޔައުމިއްޔާ ކުރުން؛
 ކޮމިޝަނަރުންގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.
 ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް އެހީތެރިކަން ދިނުން.

ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި އިދާރީ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުން؛
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެޗް.އާރް ޕޮލިސީ އެކުލަވާލައި ތަންފީޒު ކުރުން؛
 ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ،މުވައްޒަފުން ހޯދައި ،މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލުން؛
 ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންގެ 'ނީޑްސް އެސެސްމެންޓް' ހެދުމާއި އެއާ އެއްގޮތަށް ތަމްރީނާއި ހުނަރުތައް
ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުން؛
 މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް އަދި ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ،އަދި ޕަރފޯމަންސް ވަޒަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކޮށް
ތަންފީޒުކުރުން؛
 މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުން؛
 ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހަލުއިކަމާއިއެކު ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން؛
 ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަފާތު ފަންނުގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން އެކުވެރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް
ޤާއިމު ކުރުން؛
 ކޮމިޝަންގެ އޯގަނޯގްރާމް އެކުލަވާލުން؛
 އަދި މިނޫންވެސް މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން؛
 ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ލޮޖިސްޓިކްސް ބެލެހެއްޓުން؛



ކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުން
މޯ ލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން އުފައްދަވައި ކޮމިޝަނަރުން އައްޔަނުކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް

ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން އެއިރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ  19މުވައްޒަފުން  3މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އިން ނިންމެވިއެވެ.
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ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހޮވުން
އިޢުލާނުކޮށްގެން ކޮމިޝަނަށް އެންމެ ފުރަތަމަހޮވާފައިވާ މުވައްޒަފަކީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  14ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ .އަދި މި މަޤާމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން ކުރިމަތިލާފައިވަނީ  07ފަރާތަކުންނެވެ .މީގެތެރެއިން
މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވި  04ފަރާތަކާއި މުޅި ކޮމިޝަން ހިމެނޭ ޕެނަލްއަކުން  2011އޭޕްރީލް  20ވަނަ ދުވަހު އިންޓަވިއުކޮށް
އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ހޯދާ ،އަދި ކޮމިޝަންގެ އިއްތިފާޤުން މަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނީ ހ.ހުދުތަރި ،ނޫރާ ޢަލީ އެވެ .މި މަޤާމަށް ނޫރާ ޢަލީ
އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ  2011އޭޕްރީލް  21ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަ ނޑުގައި ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވާ އޮފިސަރ ލެވަލްގެ 7
މަޤާމާއި ،ޑިރެކްޓަރ ލެވެލްގެ  1މަޤާމާއި އަދި ލޭބަރަރގެ  1މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޮވާފައިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެ
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންނެވެ .މިގޮތުން އޮފިސަރ ލެވަލްގެ  7މަޤާމަށާއި ،ޑިރެކްޓަރ ގެ މަޤާމަށާއި އަދި ލޭބަރަރގެ މަޤާމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް
އޮފް އިންފޮމޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ސްޓާފުން ކުރިމަތިލައި އިންޓަވިއު ޕެނަލްއިން ފާސްވެ އެފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާ
ދެއްވާފައިވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކިފަހަރު މަތިން އިޢުލާނުކޮށް  1ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،
 1ޑިރެކްޓަރ 3 ،އޮފިސަރ 2 ،ރިސެޕްޝަނިސްޓުން އަދި އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް ގްރޭޑް  1އަދި ގްރޭޑް  2ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން
ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.



ކޮމިޝަންގެ  2015 – 2011ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ( (SAPއެކުލަވާލުން
ކޮމިޝަންގެ  2015 – 2011ގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ( )SAPއެކުލަވާލެއްވީ މިކަމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން

އެކުލަވާލެއްވި ވަގުތީ ކޮމެޓީއަކުންނެވެ .ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ގައި ހިމެނެނީ މައިގަ ނޑު  6ޕޮލިސީއަކާއި އެ
ޕޮލިސީތައް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  22ސްޓްރެޓެޖީއަކާއި  102އެކްޓިވިޓީޒް އެވެ .ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން
އެކުލަވާލުމުގައި މައިގަ ނ ޑު ގޮތެއްގައި ވިސްނާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓް ހިންގުން އަދި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް
ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ .ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިވަނީ
ރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއި އެކުގައެވެ.


ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެނެކްސް 1ގައި
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ކޮމިޝަންގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރު ތަޢާރަފްކުރުން
ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލައި ކޮމިޝަންގެ  2011ގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރެއް ވަނީ

ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ .މި ޝެޑިއުލްގައި ވަކި ސެކްޝަންތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ
މުވައްޒަފާއި ،މަސައްކަތް ފަށަންވީ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި ސްޓާފުންނާއި ވާނީ ހިއްޞާކުރައްވާފައެވެ .އަދި މީގެ
އިތުރުން ދާއިމީކޮށް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކަމަށްވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުން،
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން އަދި މިދާއިރާއިން އެކި އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރެންޖެހޭ ނޫސް ބަޔާން
އަދި ޚަބަރު ނެރުން ފަދަ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.



ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު އާންމުކުރުން
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށާއި އަދި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބަޔާންކުރާ "މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ހިންގާޤަވާއިދު" ވަނީ  2011ނިމުމުގެ ކުރިން ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ .އަދި  2012ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ
މަހުން ފެށިގެންމި ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ .ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ މައިގަ ނޑު  4ބައެކެވެ .އަދި މި
ހަތަރު ބައިން މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ހިމެނޭބައި ބެހިގެންވަނީ  200ބާބުގެ މައްޗަށެވެ.



 360ޕާރފޯމަންސް އެޕްރެއިޒަލް ސިސްޓަމްއެއް ތަޢާރަފްކުރުން

ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި  360ޑިގްރީ ޕާރފޯރމަންސް އެޕްރެއިޒަލް ސިސްޓަމްއެއް
ތަޢާރަފްކޮށް  2011ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ހުރިހާ ސްޓާފުންވަނީ މިސިސްޓަމަށް އަހުލުވެރިކޮށްފައެވެ .މި އެޕްރެއިޒަލް
ސިސްޓަމްގައި ،މުވައްޒަފެއްގެ ފެންވަރު ބަލާނީ ތިން ފަރާތުންނެވެ .އެފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފެންވަރު ބެލޭ

މުވައްޒަފާއި  ،އެ

ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފާ އެކީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް އަދި އެ
މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރެވެ .މި  360ޑިގްރީ އެޕްރެއިޒަލްގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމްތަށް އަދި މާކްސްތައް ފުރިހަމަ ކޮށް ކުރިއަށް
ގެންދިޔުމަށް ،އޮންލައިން ނިޒާމެއް ވާނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ.
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ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކްލަބެއް އުފެއްދުން
ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އިތުރަށް އާލާކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ

މުވައްޒަފުނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ވޯޓެއްނަގައި "ފާން ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް"ގެ ނަމުގައި ކްލަބެއްވަނީ އުފައްދާފައެވެ .މި ކްލަބްގެ
ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ރައީސްކަމަށް ހޮވިފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ބިއުރޯ އޮފިސަރ އާއިޝަތު އަޙްމަދު އެވެ .އިތުރު ކްލަބްގެ މެމްބަރުންގެ
ގޮތުގައި ހޮވިފައިވަނީ؛
 .1ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް މޮނީޓަރިންގ އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޒަޢީމް
 .2ޓްރެޝަރަރ އަކަށް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޖީޒާ މޫސާ
 .3ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަކަށް ބިއުރޯ އޮފިސަރ އާނިސާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް
 .4އަދި ޚާއްޞަ މެމްބަރެއް ގޮތުގައި ލީގަލް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝިހާދު ހޮވިފައިވެއެވެ.
ފާންކްލަބްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލާ ވަކި ކްލަބެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް
ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.



ކޮމިޝަންގެ އިމާރާތަށް ބަދަލު ގެނައުން
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަން ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތް( ،ކުރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް އިންފޮމޭޝަން) ހިނގަމުން ދިޔަ

އިމާރާތުގެ  1އަދި  2ވަނަ ފަންގިފިލާގެ އިންޓީރިއަރ އަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހުނެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން މިފަދަކަންކަމުގައި ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަންގެ
އިމާރާތުގައި ކޮމިޝަނަރުންނާއި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާނެ ޖާގަ ފުރިހަމަ ކުރުން ވަނީ ދަތިވެފައެވެ .މިދެންނެވުނު ކަންކަން
ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއިއެކު އެތަކެއް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވި ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިންނާއި

ސިޓީއިން ވާނީ މިކަމުގައި މުޢާމަލާތްކުރައްވާފައެވެ.
ކޮމިޝަނަރުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮޓަރި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  1ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކަމުން އިމާރާތުގެ  2ވަނަ
ފަންގިފިލާގައި މުވައްޒަފުން ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި އެފަންގިފިލައަށް ބަދަލުގެނެސް ތަނުގައި ހަރުކުރަންޖެހޭ އެއަރ ކޮންޑިޝަންހޯދުމުގެ
ހުއްދައަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެތަކެއް ފަހަރު މަތީން ހުށަހެޅުމުންވެސް  2011ވަނަ އަހަރުގެ
އެންމެފަހުދުވަހާއި ހަމައަށްވެސް އެމަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތަށް ވަނީހުއްދަ ނުލިބިއެވެ .މިދެންނެވުނު ސަބަބާއިހުރެ ސްޓާފުންނަށް  2ވަނަ
ފަންގިފިލާ އަށް ބަދަލު ވެވިފައި ނުވާތީ ،ސްޓާފުންވެސް އަދި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވެސް ވަގުތީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަވަނީ
 1ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ .މި ވަގުތު ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ގެ އިތުރުން ނައިބުރައީސް އާއި  05ކޮމިޝަނަރުން މަސައްކަތް
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ކުރައްވަމުންގެންދަވަނީ މީޓިންގ ރޫމް އެއީ އެބޭފޫޅުންގެ މަސައްކަތުގެ ޖާގައިގެ ގޮތުގައި ހައްދަވައިގެނެވެ .އެކި ފަހަރު މަތިން ފިނޭންސް
މިނިސްޓްރީ އަށް ލިޔުމުން އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި ކޮމިޝަނަރުން ބައްދަލުކޮށް އިތުރު ޖާގަބޭނުންވާ ކަމާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
އިން ހުއްދަ ހޯދުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެދި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ .ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އަދި
މިކަންކަމަށްވަނީ އެމިނިސްޓްރީއިން އެއްވެސް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.



ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ އަދި ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ބައްދަލުވުންތައް
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން (ސީ.އެމް.ސީ)
މިއީ މުވައްޒަފުންނާއި ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހުގެ ވެރިން އަދި އޮފިސަރުންނާއި ކޮމިޝަންގެ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާއި އެކު ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެކެވެ 2011 .ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ސީ.އެމް.ސީގެ  10ބައްދަލުވުން
ބާއްވާފައިވެއެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ބައްދަލުވުން (އެޗް.އޯ.ޑީ)
މިއީ

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލުމަށާއި

މަސައްކަތްތައް ގެންދާނެ

ގޮތާ

ބެހޭގޮތުން

ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ

އިސްވެރިންނާއިއެކު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ 2011 .ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި އެޗް.އޯ.ޑީގެ ރަސްމީ 3
ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އެޗް.އޯ.ޑީގެ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައްވެސް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.



ކޮމިޝަންގެ ދާއިމީ ކޮމެޓީތައް
ކޮމިޝަންގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
 .1ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ؛
 .2ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް؛
 .3ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޮމިޓީ؛
 .4ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ.
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ބިޑް އިވޭލުއޭޝަން ކޮމިޓީ :
މިއީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހޯދޭ ތަކެއްޗާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް ބެލުމަށް

ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ .މިކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ  4ކޮމިޝަނަރުންނާއި ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ،ޑިރެކްޓަރ އެޑްމިން އެންޑް
އެޗް.އާރް އަދި ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ އިތުރުން  2އޮފިސަރުންނެވެ .މި ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރަކީ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު
ޝަހީބު އެވެ .އަދި ނައިބު މުޤައްރިރަކީ ޑިރެކްޓަރ އެޑްމިން އެންޑް އެޗް.އާރް އަޙްމަދު ރާޝިދު އެވެ.

-2

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް (އެޗް.އާރް ޕެނަލް) :
އެޗް.އާރް ޕެނަލްއަކީ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީ އެވެ .މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަކުގައި

ޕޮލިސީ ފެންވަރުގެ ނިންމުން ނިންމާނީ މި ކޮމިޓީ އިންނެވެ .އަދި އިތުރު މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި ،މުވައްޒަފުން މަޤާމުން ވަކި ކުރުމާއި،
މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯރމަންސް ބަލާނެ ގޮތާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ އިނާމު ދިނުމާއި ،އަދި މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި
ބޮޑެތި ނިންމުންތަށް ނިންމާނީ މިކޮމިޓީ އިންނެވެ .މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ  4ކޮމިޝަނަރުންގެ އިތުރުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ،ޑިރެކްޓަރ
އެޑްމިން އެންޑް އެޗް.އާރް އަދި  2އޮފިސަރުންނެވެ .މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކީ ކޮމިޝަނަރ އައިޝަތު ހަނާއެވެ .އަދި ނައިބު މުޤައްރިރަކީ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނޫރާ އަލީ އެވެ.

-3

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޮމިޓީ:
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލަބެލުމާއި އަދި ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބްރޯޑްކާސްޓް

އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓް

ލައިސަންސް ދިނުމާއި ބެހޭ އެންމެހައި މައްސަލަތަކާއި ކޮންޓެންޓް އާއި ބެހޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ކަންކަން

ކުރައްވާނީ މިކޮމިޓީއިންނެވެ .ކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ ކޮމިޝަންގެ  04މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް
އިންޖިނިއަރިންގ ،ލީގަލް އޮފިސަރ އަދި ލައިސަންސިންގ އެންޑް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރއެވެ .މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކީ ކޮމިޝަނަރ
އިބްރާހީމް އަޝްރަފް އެވެ .އަދި ނައިބު މުޤައްރިރަކީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ މުހައްމަދު ނާޞިހް
އެވެ.
-4

ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ (ސީ.އެމް.ސީ) :
މި ކޮމިޓީ އަކީ ޤައުމަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއެކެވެ .މި

ކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި މެމްބަރުންނާއި ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ،ޑިރެކްޓަރ އެޑްމިން އެންޑް އެޗް.އާރް ،ލީގަލް
އޮފިސަރ ،ބިއުރޯ އޮފިސަރުން އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް އެވަގުތަކަށް އެމައްސަލަ އަކާއި ގުޅުންހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެކެވެ.
މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ފަށާނީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ އެންގެވުމުގެ މަތިންނެވެ .އަދި މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނީ ވެސް
ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ އެންގެވުމަކަށެވެ .މި ކޮމެޓީގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ބެއްލެވުމުގެ
ދަށުންނެވެ.
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ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ގެނައުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް
ރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ނެތުމުން ރައްޔިތުންނަށް
ކޮންމެހެން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ގިނަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ނުދެވޭކަމާއި އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ދަތިތަކާއި ދިމާވާކަމާމެދު
ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ތަކުރާރުކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ .އަދި މި މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް
ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ނެތުމުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ވެސް ލިބެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގައި ހުރި ދަތިކަމުގެ ވާހަކަތައް
ބަޔާންކޮށް ނަންބަރު 27( 427/1/2011/1000 :ޖޫން  )2011ސިޓީ އިން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވާނީ
ދެންނެވިފައެވެ.

އަދި

ޕަބްލިކް

ސަރވިސް

ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް

ގެނައުމުގެ

މުހިންމުކަމާއި

މެދު

މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބައްދަލުކުރުމަށް މިސިޓީގައި ކޮމިޝަނުން ވާނީ އެދިފައެވެ.


ޕަބްލިކް ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ދައުރާއި އޭގެ މުހިންމު ކަމަށް ބަލައި އަދި ރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން
ކޮށްފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ،އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގައި ބޭއްވި އޭޝިއަން މީޑިއާ ،އިންފޮމޭޝަން އެންޑް
ކޮމިއުނިކޭޝަން (އެމިކް) ގެ އަހަރީ ޖަލްސާގައި އެފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް
ތަޤުރީރެއްދެއްވާފައެވެ .މި ތަޤުރީރު ދެއްވާފައިވަނީ  24ން  27ޖޫން  2011އަށް ބޭއްވި އޭޝިޔަން މީޑިޔާ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް
ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސެންޓަރ ،އެމިކް ،ގެ  20ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ބޭއްވި "ސެމިނަރ އޮން ރީ ފޯކަސިންގ ޕަބްލިކް ސަރވިސް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިން ސައުތު އޭޝިޔާ" ސަމިޓްގައެވެ .އަދި މި ތަޤުރީރުގައި "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު" އަދި "ޓެލެވިޜަން
މޯލްޑިވްސް" އިން ދީފައިވާ އަގުހުރި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އަލި އަޅުވާލެވިފައިވެއެވެ.



ޤާނޫނަކުން ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ،އެމް.ބީ.ސީ ގެ އެދުމަކަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ
އެމް.ބީ.ސީގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ .އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި އެމް.ބީ.ސީ އަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި،
އެމް.އެން.ބީ.ސީ އަދި އެމް.ބީ.ސީގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެކެވުނެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން އެމް.ބީ.ސީ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓް ދޫނުކުރާ
މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެފަރާތުން ކޮމިޝަންގައި އެދުނެވެ.



އެމް.ބީ.ސީ އާއި މި ކޮމިޝަނާއި ދެމެދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ،ކޮމިޝަންގެ އެދުމުގެ މަތިން ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއިއެކު  26ޖޫން  2011ގައި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ހުށަހެޅުން
ކޮމިޝަނުން އެމް.ބީ.ސީއާއި ވާނީ ނަންބަރު 26( 427-LGL/MIS/2011/81 :ޖޫން  )2011ސިޓީއިން ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ.
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އަދި އެމް.ބީ.ސީއިން ބަޖެޓްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތުގެ ޓާސްކްތަކުގެ ތަފްސީލާއިއެކު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން
އެމް.ބީ.ސީގެ ބަޖެޓް އެފަރާތަށް ދޫކުރައްވާނެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ލަފާ ދެއްވާފައިވެއެވެ.


ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އާއި ކޮމިޝަނަރުން ވެސް އެކި ފަހަރު މަތިން ރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ނެތުމުން
ދިމާވާ މައްސަލަ ތަކާއި މެދު ވަނީ މީޑިއާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ .މިގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން،
އަދި ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙު ކުރުމަށް  2011ސެޕްޓެމްބަރ  22ގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައިވެސް ވަނީ މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާގެ
ފަރާތްތަކަށް ބަސްދީގަތުމެއް ދެއްވާފައެވެ.



ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން
ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަކީ ކޮމިޝަންގެ  2015 – 2011ގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ

ގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ޤަވާއިދުތަކާއި ،ކޮމްޕްލެއިންސް މެކޭނިޒަމް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް
ދާއިރާގެ މުހިންމު އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ބައިވެރިކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާއި ޚިޔާލު
ހޯދުމަށްޓަކައި އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ އިފްތިތާޙީ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ  31އޮކްޓޯބަރ  2011ގައެވެ .އެ ބައްދަލުވުމުގައި
މެމްބަރުންނަށް "ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ" އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު އަރުވާ ( 12ބާރަ) ކަރުދާހުގެ މައްޗަށް
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުތަކުގެ ފޮތުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ޙިއްޞާކުރެވުނެވެ.
ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ  15ޑިސެމްބަރ  2011ގައެވެ .މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ މަތީގައި
ދެންނެވިފައިވާ

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ

ޤަވާއިދު

ފޮތަށް

ލިޔުމުން

އިސްލާހުތައް

ހުށަހަޅާފައިވާ

ފަރާތްތަކާއިއެކު

ހުށަހަޅާފައިވާ

އިސްލާހުތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށްލުމަށްޓަކައިއެވެ .މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކަށްފަހު ،މުޅި ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއާއިއެކު
ބައްދަލުކޮށް އިތުރަށް ޚިޔާލެއްވާނަމަ އެޚިޔާލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައިއެވެ.



ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން އެނެކްސް 2ގައި



ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ލަފަޔަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް އެނެކްސް 3ގައި
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ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ އައު ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުން
ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އައު ޤަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ޖުލައި

މަހުގެ

ތެރޭގައެވެ.

ކޮމިޝަންގެ

ބައްދަލުވުމަކުން

ދެ

ކޮމެޓީއެއް

އެކުލަވާލައި

މި

ޤަވާއިދުތައް

ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މި ވަގުތީ ކޮމިޓީތަކާއެވެ .ކޮމިޝަނަރުންނާއި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ހިމޭނޭގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ މި 2
ކޮމިޓީއިން ،ތާވަލަތަކަކަށް ބަހާލައިގެން މި  2ޤަވާއިދު ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ،އޮކްޓޯބަރ
މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަންގެ މޭޒަށް މި ދެ ޤަވާއިދު ގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ .ކޮމިޝަންގެ ކޮމެންޓްތަކާއި އެކު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއާއި ޙިއްޞާކުރެވިފައެވެ .އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު
އާންމުފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓަށްވެސް ވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެތެރޭގައި ހުޅުވާލާފައެވެ.
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއާއި ޙިއްޞާކުރެވިފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ .އަދި
އާންމު ފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓަށްވެސް މި ޤަވާއިދުވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާލާފައެވެ.
ޤަވާއިދުތަކަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްތައް ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނަލް ކޮމިޓީއަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ލަފާގެ މަތީން
ދިރާސާކޮށް އަދި އެކޮމެންޓްތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތްތަކާއިއެކު އެފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކާއި
ބެހޭގޮތުން ސިލްސިލާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއްވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާފައެވެ .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްތަށް ބަލައި  2011ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ވަނީ ނިމިފައެވެ .އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޤަވާއިދަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްތަށް ބަލަން ފެށިފައިވަނީ ޖެނުއަރީ  2012ގައި އެވެ.



ރޭޑިއޯ  /ޓީވީއަށް ފްރީކުއަންސީ ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު އަދި ފްރީކުއަންސީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
ކޮމިޝަންގެ ލަފާގެ މަތިން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ފްރީކުއަންސީ ދޫކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައި ވަނީ

އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޮވާފައިވާ ވަގުތީ އިންޓަރނަލް ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .އަދި މިމަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވިފައި ވަނީ އެކި ފަހަރު މަތިން
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ކޭމް) ގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެ ވެސް މަތިންނެވެ .ފްރީކުއަންސީ ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ
ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ކޮމިޝަންގެ މޭޒުން ފާސްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނާއި ވަނީ ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ .އަދި
މިޤަވާއިދަށް ކޮމެންޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުންނަށްވެސް ހުޅުވާލާފައިވަނީ  2011ގައެވެ.
އަދި ފްރީކުއަންސީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން ،ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މި މަރުހަލާގައި ހުޅުވާލެވޭނީ މުޅިރާއްޖެއަށް
އެފް.އެމް .ރޭޑިއޯ  02ފްރީކުއަންސީ އަދި މުޅިރާއްޖެއަށް ޓީވީ  03ފްރީކުއަންސީ ކަން ކަޑައަޅައި ފާސްކޮށް އާންމުކޮށް އިއުލާނު
ކޮށްފައިވަނީ  19ޑިސެމްބަރ 2011ގައެވެ.
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ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އެކުލަވާލުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ކޮމިޝަނަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް

އެކުލަވާލާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކޮމިޝަންގެ މޭޒުން ފާސްކޮށްފައެވެ .އަދި
މިޑްރާފްޓްވަނީ ބްޜޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އާއި ހިއްޞާކޮށް ،އާންމު ފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓަށް ވެސް ހުޅުވާލާފައެވެ .މި ކޯޑް
ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދި ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢުއަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ .މީގެ އިތުރުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމުގެ ގޮތުން
ސެމިނަރ ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.



ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވުނު  03ގައިޑްލައިން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ އިތުރުން  3ދާއިރާ އަކާއި ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިނުމުގައި ގެންގުޅެންވީ
މިންގަޑުތަކެއްވެސް ވަނީ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ،ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއާއި ޙިއްޞާކޮށް ،އަދި އާންމު ފަރާތްތަކުގެ
ކޮމެންޓަށްވެސް ހުޅުވާލާފައެވެ .މި  3ގައިޑްލައިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛
 .1ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ގެންގުޅެންވީ މިންގަނޑުތައް
 .2ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގައި ކުޑަކުދިން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ގެންގުޅެންވީ މިންގަނޑުތައް
 .3ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކާއި އަދި ޚާއްޞަ ހާލަތްތައް ކަވަރު ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވީ
މިންގަނޑުތައް.



ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމް ތަޢާރަފްކުރުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓާއި މި ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އާންމުންނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމެއް

ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ބެލުމަށްޓަކައި އުސޫލުތަކެއް ޤާއުމުކުރެވި ޤާނޫނުގެ
ތަރަޙައިގެ ތެރޭގައި މި މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށް ގެންދެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ .މި ވަގުތު ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންގެންދަނީ
ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި އަދި ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކެވެ .އަދި ޝަކުވާ ބަލާނިޒާމެއް ،ފޯމަކާއި
އެކު މިހާރު ދަނީ ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .ޝަކުވާ ބެލުމަށް ފަހު މައްސަލަ ނިންމޭގޮތުގެ ރިޕޯޓްތައް
ކަނޑައެޅިފައިވަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

28



ސާކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

"ސާކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑޭ" އެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ފާހަގަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެކި ފަހަރު
މަޝްވަރާކުރެވި އަދި އެ މަޝްވަރާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށް  2011އޯގަސްޓް
މަހުގެ ތެރޭގައި ހާރިޖީ ވަޒީރާއި ބައްދަލުކޮށް "ސާކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑޭ" އެއް ފާހަގަކުރުމަށް  2011ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ
މަހުގައި ،އައްޑޫގައި ބޭއްވުނު  17ވަނަ ސާކް ސަމިޓްގައި ފާސް ކޮއްދެއްވުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ.
އަދި މިހުށަހެޅުން ހާރިޖީ ވަޒީރުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ،ސާކް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި ޙިއްސާކޮށް އަދި ސާކްގެ ޤައުމުތަކުގެ
ކަމާއި ބެހޭ އިސްފަރާތްތަކާއި ހިއްޞާކުރެވުނެވެ .ނޮވެމްބަރު މަހު ބޭއްވުނު ސާކް ސަމިޓްގައި މި ހުށަހެޅުން އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކޮށް ސާކް
ގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުން ނިންމެވީ "ސާކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑޭ" ،ގެބަދަލުގައި "ސާކް މީޑިއާ ޑޭ" ގެ ގޮތުގައި އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ
ދުވަހެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ފާހަގަކުރާ ގޮތަށެވެ .އަދި  17ވަނަ ސާކް ސަމިޓްގައި ނެރުއްވި އައްޑޫ ޑެކްލަރޭޝަން ގައި މިކަން ވަނީ
ހިމަނާފައެވެ.



މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއާއި އެކު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި

ރާއްޖޭގެ ޓީވީތަކާއި ރޭޑިއޯތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަތަކުގައި ،ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހާޟިރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،ފުރަތަމަ
އ
އެމައްސަލައެއް މިކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކޮށް ،ދެފަރާތް ގުޅިގެން މިފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާ ި
މިކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ،އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާކަމަށް އަދި މިފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ
ގޮތަކާއި މެދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި މިކޮމިޝަނާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއި ކުރުމަސް  2011ވަނަ އަހަރު
އެމުއައްސަސާއަށް ވާނީ އެމް.އޯ.ޔޫގެ ޑްރާފްޓެއް ފޮނުވާފައެވެ.



ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި  07ޕްރޮޕޯޒަލްއެއް އިންޑިއާ އެމްބަސީއަށް ހުށަހެޅުން
 07ސެޕްޓެމްބަރ 2011ގައި "ބްރޯޑްކާސްޓް ރިލޭޓެޑް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޮރ މޯލްޑިވްސް" ނަމުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ 07

ޕްރޮޕޯޒަލްއެއް

އިންޑިއަން

ހައިކޮމިޝަނަރ

ދިޔަނޭޝްވަރު.އެމް.މުއްލޭގެ

އަތްޕުޅަށް

އަރުވުނެވެ.

މި ޕްރޮޕޯޒަލްތަކުގައި

ހިމެނެނީ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެ ދާއިރާގެ އެކި ރޮނގުން ޓްރޭނިންގ ހޯދައިދިނުމާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ،ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ،ޕަބްލިކް ސަރވިސް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ގުޅޭ ތަޖްރިބާ ދަތުރުތަކާއި އަދި  10އަހަރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނިކަލް
މާސްޓަރ ޕްލޭންއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލް ތަކެކެވެ 2011 .ގައި އެކި ފަހަރު މަތިން
އިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަނަރާއި މިކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން މިޕްރޮޕޯޒަލްތަކުގެ ސްޓޭޓަސް ބެލުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
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އިލެކްޝަން ރިޕޯޓިންގ އާއި ބެހޭ ޕްރޮޕޯޒަލްއެއް އެމެރިކަން އެމްބަސީއަށް ހުށަހެޅުން

މިކޮމިޝަނުން "ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އޮފް މީޑިއާ ފޮރ ފްރީ އެންޑް ފެއަރ އިލެކްޝަންސް އިން މޯލްޑިވްސް"ގެ ނަމުގައި
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްއަކާއި ރަސްމީ ޓީ.އޯ.އާރް އެއް އެމެރިކާގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ކަމަށްވާ މިސް ޓެރީ އަންޒޫރަށް  32އޮކްޓޯބަރ
3122ގައި ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް އަމާޒު ކުރާ ފަރާތްތަކާ ،މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަށް ޚަރަދުކުރާ ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީލް އަދި
ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާވަލްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތަށް ފޮނުވާ އެފަރާތުން މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް އެއްބަސްވެލައްވާފައިވެއެވެ.



ޔުނެސްކޯއަށް ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ ކަރުދާހެއް ހިއްސާކުރުން
އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ ޔުނެސްކޯ އޮފީހުން  10އޯގަސްޓް  2011ގައި ،މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ

ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮޖެކްޓެ ޕްރޮޕޯޒަލެއް ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް ރިކުއެސްޓެއް
ފޮނުވިއެވެ .އަދި މި އައި.ޕީ.ސީ.ޑީ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ސޭޝޭލްސް ފަދަ ރަށްރަށުގައި ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑްކުރަން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަށް ފަދަ
ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށް ވެސް އެފަރާތުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ .މި ކަމާގުޅިގެން ޔުނެސްކޯއިން އެދިފައިވާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ބްރޯޑްކާސްޓް
ކޮމިޝަނުންވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ .އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަކީ ވަރަށް ޅަ މުއައްސަސާއެއް ކަމަށް ވެފައި ،ބްރޯޑްކާސްޓް
ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމް ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށްވާތީ ،ޔުނެސްކޯ ފަދަ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ވެދެވެންއޮތް އެންމެހައި އެހީއެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ވެސް ވާނީ ޔުނެސްކޯގައި އެދިފައެވެ.
ޔުނެސްކޯއިން ތައްޔާރުކުރާ ކެޕޭސިޓި ބިލްޑިންގ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓް އަދި ކޮމިޝަންގެ ސްޓޭޓަސް
ރިޕޯޓެއް ވެސް ތައްޔާރުކޮށްފޮނުވާފައިވެއެވެ.



ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއިއެކު ފްރީކުއަންސީ މެނޭޖް ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި
ސޮއެކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ދޫކުރާ ފްރީކުއެންސީތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ،އިންޓަފިޔަރަންސްގެ

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށާއި ،ފްރީ ކުއެންސީއަށް ނަގާ އަގު ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ހިއްސާކުރާނޭ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމާއި އަދި ޑިޖިޓަލް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް
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މޯލްޑިވްސްއާއިއެކު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއެކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އެ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން
ނިންމާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށްވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.



އޭ.އައި.ބީ.ޑީ ގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވާން އެދުން

މިކޮމިޝަނުން  13ސެޕްޓެމްބަރ  2011ގައި އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
(އޭ.އައި.ބީ.ޑީ)ގެ އެފިލިއޭޓް މެމްބަރަކަށްވުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތުން މިކޮމިޝަންގެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކޮށް  02ނޮވެމްބަރ
 2011އެޖަމުޢިއްޔާގެ އެފިލިއޭޓް މެންބަރަކަށް މިކޮމިޝަންވިއެވެ.
އޭ.އައި.ބީ.ޑީ އަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެފައިވާ ފުރަތަމަ ބޭރުގެ މީޑިއާ އޯގަނައިޒޭޝަންއެވެ .މި
ކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ޓްރެއިނިންގ ގެ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް
ބޭނުންވާ އެކިއެކި ކޮންސަލްޓަންސީތައް ލިބުމުގެ މަގު ފަހިވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ
ބޭރުގެ ފޯރަމްތަކުގައި ތަމްޘީލް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށް ފެނެއެވެ.



ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލުން

ކޮމިޝަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިކޮމިޝަނުން ވާނީ  2011ވަނަ އަހަރު "ބްރޯޑްކާސްޓް
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގަން ހަވާލުކުރުން" ނަމުގައި ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލާފައެވެ.


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



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް
 2011ވަނަ އަހަރު މިކޮމިޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަށްޓަކައި  2ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާންކުރެވުނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
އަގުތަކަކީ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށް ވުރެމަތީ އަގުތަކެއްކަމުން  2011ވަނަ އަހަރު މިސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ހުއްދަ ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.
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ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް ޤާނޫނާއި އެއްގޮތައް ޢަމަލުކުރުވުން



ރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް ގިނަވަމުންދާތީ ،ލައިސަންސް ނެތި ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އެޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ހޯދުމަށާއި ،ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ކޮންޓެންޓް
ފޮނުވުން ހުއްޓާލުމަށް މިކޮމިޝަނުން  2011ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި  2ފަހަރު މަތިން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ރާއްޖޭގައި ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކޭބަލް ޓެލެވިޜަން ޚިދުމަތް
ދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުމާ ގުޅިގެން ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ނެގުމަށް
ފަހު ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިއުމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 14( 427-IUL/2011/22 :އޯގަސްޓް  )2011އިޢްލާނުން ވާނީ
ދަންނަވާފައެވެ .މިއިޢުލާންގައި ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް އަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް
ދީފައިވާނެއެވެ.
 02ނޮވެމްބަރ  2011ގައި ކޭބަލް ޓެލެވިޜަން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު  29ޑިސެމްބަރ
2011ގެ ނިޔަލަށް ވަނީއިތުރުކޮށްދީ އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ.

ކޮމިޝަނުން  2011ވަނަ އަހަރު ޢާންމުކޮށްފައިވާ ސަރކިއުލަރ އަދި ނޫސް ބަޔާން



 2011ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން
 06ސަރކިއުލަރ އަކާއި  13ނޫސް ބަޔާނެއް އާންމުކޮށްފައިވެއެވެ .މި ގޮތުން އާންމުކޮށްފައިވާ ސަރކިއުލަރ އަދި ނޫސް ބަޔާންތަކަކީ:
ނޫސް ބަޔާންތައް:


ރާއްޖޭގެ ޓީވީތަކާއި ރޭޑިއޯތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަތަކުގައި ،ބްރޯޑްކަސްޓް މީޑީއާގެ ފަރާތްތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް ހާޟިރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،ފުރަތަމަ
އެމައްސަލައެއް މޯލްޑިވްސް ބްރޯ ޑްކަސްޓިންގ ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށް ،ދެފަރާތް ގުޅިގެން މިފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ
ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތަކާމެދު ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސް އާއި ކޮމިޝަނާއެކު އެމް .އޯ .ޔޫ އެއްގައި
ސޮއިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް.



މާލެތެރޭގައި ކުރަމުން ގެންދާ މު ޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑީއާގައި
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭތީ ކޮމިޝަނުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަމަށް



ރާއްޖޭގައި ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ޓެރެސްޓީރިއަލް ފްރީކުއެންސީ އާއި ލައިސަންސް ހޯއްދެވުމަށް ބައެއް
ފަރާތްތަކުން މިކޮޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދާތީ ،މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ،

32

ފްރީކުއެންސީ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތާއި ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށާއި ،ޤަވާއިދުގެ މަސައްކަތް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް ،އެކަމަށް ކުރިމަތިލެއްމުވުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް
ހުޅުވާލާނެކަމަށް.


ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައިމީގެ  48އަހަރު ކުރިން ފެށުނީއްސުރެ ،ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް
ވަރަށްބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދީފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް
ހަމައެކަނި ނަމެއްގައި އޮތްކަމީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާކަމެއްކަމުގައި ކޮމިޝަންގެ
ނައިބުރައީސް އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގައި ޖޫން  24ން  27އަށް އެމިކްއިން ބޭއްވި "ސެމިނަރ އޮން ރީފޯކަސިންގ ޕަބްލިކ
ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިން ސައުތު އޭޝިޔާ" ޖަލްސާގައި ވިދާޅުވެ ދެއްވި ސްޕީޗް އާގުޅޭ



މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި އަމިއްލަ ކޮންޓެންޓާއި އިޝްތިހާރު،
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާތީ މިކަން ފާހަގަކޮށް



ދިއެފް.އެމް ރޭޑިއޯ އިން "ދިއެފް.އެމް ވިޝުއަލް ރޭޑިއޯ" ގެނަމުގައި ދިޓީ.ވީން ލައިވް ކުރި ޕްރޮގްރާމެއްގައި ،މުޖްތަމަޢުގެ
އަދަބުއަޚްލާޤުގެ ޢާންމު މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ދަށުދަރަޖައިގެ ބަހުރުވަ ބޭނުންކުރުން ތަކުރާރުވެފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން
ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކޮށް މިފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް،
އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެކަމަށް،



އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން އުފައްދަވަން އުޅުއްވަނީ "ދީނީޗެނަލެއް" ކަމަށް މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު
ދެވިފައިވާތީ ،އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނުން ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވަނީއެފަރާތުން "އުފައްދާ ޗެނަލަކީ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ
މީހުންނަށް ވެސް

ފަސޭހަކަމާއެކު

ބަލާލެވޭގޮތަށް،

އިސްލާމްދީން

ހުއްދަކުރާ

އުސޫލުތަކާއި

މިންގަނޑުގެ

ތެރޭގައި

މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ،ދީނީ ،އިޖްތިމާޢީ އަދި އަޚްލާޤީކަންކަމުގެ އިތުރުން ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އެކުލެވޭނެހެން
ގެނެސްދޭނެ

ޗެނަލެއް"

ކަމަށާއި،

ޤަވާއިދު

އެކުލަވާލުމުގެ

މަސައްކަތް

މިހާރު

ކުރިޔަށް

ގެންދާތީ،

އެމަސައްކަތް

ނިމުނުހާއަވަހަކަށް ލައިސަންސަށް އެދި ވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނެކަމަށް


ރާއްޖޭގައި ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
އާންމުވަމުންދާކަން މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވި ،އަދި ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންގެންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާތީ ،ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތްދޭ އެއްވެސް ފަރާތްތަކުން
އަމިއްލަ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާދޫދާއި ،ކޭބަލް ޓެލެވިޜަދްގެ ޚިދުމަތް ދިދުމުގެ ޤަވާޢިދާ
ޚިލާފަފް ކުރަމުދްގެދްދާކަމެއްކަދް ފާހަގަކޮފް



"ސާކް ބްރޯޑްކާސްޓިން ޑޭ" ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާސް މިނިސްޓަރ އޮފް
ފޮރިން

އެފެއަރޒް

އަލްފާޟިލް

އަޙްމަދު

ނަސީމާއި

ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި

ކޮމިޝަންގެ

ފަރާތުން

ފޮރިންއެފެއާޒްއަށް
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ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށާއި" ،ސާކް ބްރޯޑްކާސްޓިން ޑޭ" ފާހަގަ ކުރުމުގެ މަޤްސަދަކީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ދާއިރާއިން ސާކުގެ
ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުންދިނުމާއި އުފެއްދުންތެރި އާ ހިޔާލުތަކާއި އެކުވެރިކަން ޤާއިމްކުރުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށް


ސްކޫލްދަތުރެއްގައި ކ.ހުރާއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން ،ހިރިޔާސްކޫލްގެ ހަތަރުދަރިވަރަކާއި ޕްރިންސިޕަލް ކުއްލި ގޮތަކަށް
ނިޔާވުމުގެ ހިތާމައިގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވެ ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވައި ،މިހިތާމަވެރި
ހާދިޘާގެ ޚަބަރުތައް އެންމެތާޒާ ކަމާއެކު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއިން ކުރެއްވި
މަސައްކަތަށް ޝުކުރުދަންނަވައި



ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙް ކުރިކަން އާންމުކުރުމަށް



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



ސާކް މީޑިއާ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ސާކް މެމްބަރު ޤައުމުތަކުން ނިންމުން،
މިކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.

ސަރކިއުލަރތައް


މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ އިނީޝަލް "އެމް.ބީ.ސީ" ގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމުން މިކޮމިޝަނާއި މޯލްޑިވްސް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނަކީ ކޮބައިކަމާމެދު އޮޅުންއަރާތީ ،މި ކޮމިޝަނަށް ނިސްބަތްކޮށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮމިޝަން ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން މިހެން ބޭނުންކުރުމަށް



ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގައި ހިމެނޭ މުޖުތަމަޢުގެ އަދަބު
އަޚުލާޤުގެ އާންމު މިންގަނޑުގެ ދާއިރާ އާއިޚިލާފް ވަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް



ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫނު ނަންބަރު ()16/2010ގެ ދަށުން  4އޭޕްރީލް  2011އިން ފެށިގެން ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާއި
ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތް ރެގިއުލޭޓް ކުރަމުންދާކަމަށް



ޤައުމަށް ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ހާދިޘާތަކާއި ،ޤުދުރަތި ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވާޅުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން
އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުންނާއި ،ހިތާމަވެރި ހާދިސާގެ ކަވަރޭޖް
ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއިން ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތާބެހޭގޮތުން



ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓަށް އާންމު ފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓް ފޮނުވުމަށް
 30ނޮވެމްބަރ 2011ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތުދިންކަމަށް



މުޒާހަރާ ކަވަރުކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުވުމަށާއި ،މިނިވަންކަމާއެކު ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން
ގޮވާލާކަމަށް.
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 2011ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް
 2011ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އަލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ކުރީގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ 07
ފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް މިކޮމިޝަނުން އާކޮށްދީފައިވެއެވެ.
އެފަރާތްތަކަކީ؛
 - 1އަސްނާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 2މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 3މީޑިއާ ރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 4ފާ ރއަވޭ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 5މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން
 - 6އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 7ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް



ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް (ކޭބަލް ޓީވީ)
 2011ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލައިސަންސް ނުނަގާ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  47ފަރާތަކަށް ވަނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ .އެފަރާތްތަކަކީ:
 - 1ޖަންބެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 2އެން.ސީ.އެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 3ތ .އޮމަދޫ ނެޓްވޯކް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 4އޯރޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 5އައިޑައިލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 6އެން.ޖޭ.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 7ޑިޝްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 8ބްލޫ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 9އެންޓީކް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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- 10ބަރަސިލް ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
 - 11ކޮރަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
- 12އިސްލާން މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 13ނެޓް ހިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 14އެޗް.އެމް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 15އެޓޯލް ވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 16އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވޯކް
 - 17އިޖާފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 18ފަލަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 19ނެޓްވޯކް އެންޓަރޓޭންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 20ޖޭ .ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
- 21ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 22ބިލެއްފަހި ޒުވާނުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
 - 23ފެމިލީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 24އިންފޯ ކޭބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 25މެގަދިރުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 26މާރަންދޫ ޔޫތު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
 - 27ނޯތު ޒޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 28ނެރު ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 29އެމް .ޕްރޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 30ޕަވަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 31ހާލި އިންވެސްޓްމަންޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 32ނެޓް ކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 33ޑީ.ވައި.އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 34ދެވަރުގޮފި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 35ކޮމަން އިންވެސްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 36ސެޓް ލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 37ކޭބަލް ލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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 - 38ސަން ލިލީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 39ލިންކް ވޯލްޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 40ކޭބަލް ޔުނައިޓެޑް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
 - 41ޑިޖިޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 42ފިޔޯރީ ކުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
 - 43ރިންދަލި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 44އިގުލޫ ނެޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 45ސުޕަރ އާމްސް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 46އެމް.އައި ޝިޔާމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 - 47މޯލްޑިވްސް އިނޮވޭޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެވެ.
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 2011ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ އަދި ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަތައް

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ އަދި ކޮމިޝަނުން ބަލާނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް
 2011ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން  19މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ މި

 19މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  12މައްސަލައެއް ބަލާ ނިންމާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން  2011ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި ބަލާފައިވާ
މައްސަލަތަކަކީ:


"ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ  2011ވަނަ އަހަރު ބަލާނިމިފައިވާ މައްސަލަތައް" އެނެކްސް 5ގައި.
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މަޢުލޫމާތު ދިނުން ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންފަރެންސް އަދި ސްޕީޗް

އެމިކްގެ އެނުއަލް ކޮންފަރެންސްގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ ސްޕީޗެއް ދިނުން
އޭޝިއަން މީޑިއާ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެންޓަރ (އެމިކް) ގެފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމިޝަންގެ ރައީސްއަށް

 20ވަނަ "އެނުއަލް ސެމިނަރ އޮން ރިފޯކަސިންގ ޕަބްލިކް ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިން ސައުތު

އޭޝިއާ  "2011ގައި ތަޤްރީރުކުރުމުގެ ދަޢުވަތުވަނީ އަރުވާފައެވެ .މި ދަޢުވަތުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސަށް ވަޑައިގެންނެވެން ނެތުމުން،
ކޮމިޝަންގެ ރައީ ސްގެ ތަޤްރީރު އިއްވައި ދިނުމަށް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހި ،އިންޑިއާގެ
ހައިދަރުއާބާދުގައި  27- 24ޖޫން  2011ގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރި ވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މި ޖަލްސާގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ދިން ތަޤްރީރުގައި އަލި އަޅުވާލާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް
ސަާާ ރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސްގެ ތަޖްރިބާއަށެވެ.
އަދި މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ނެތުމުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ނިކަމެތިކަމަށް ވެސް އަލި އަޅުވާލާފައި
ވެއެވެ .އެމިކްގެ މި ޖަލްސާއަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކަކުން ބައިވެރިވި ޖަލްސާއެކެވެ.



އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ ޓެކްނޮލޮޖީ އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ހަފްލާގައި ދެއްވި ސްޕީޗް
 18އޮކްޓޯބަރު  2011ގައި ޖަޕާނު ސަރުކާރު އަދި އެމް.އެން.ބީ.ސީ ގެ ދައުވަތަކަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ

ރައީސް

ވަނީ

ބްރޯޑްކާސްޓް

ޑިޖިޓަލް

ޕްލެޓްފޯމެއްކަމުގައިވާ

"އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ"

ޓެކްނޮލޮޖީ

ރާއްޖެއަށް

ތަޢާރަފް

ކުރުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތުގައި ތަޤްރީރު ކުރައްވާފައެވެ .ޖަޕާނު ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން އެމް.އެން.ބީ.ސީން ރާއްޖެއަށް މި ޓެކްނޮލޮޖީ ތަޢާރަފްކުރުމުން
ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ފަސޭހަކަމާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ސިނާއަތަށް އިތުރު ތަރައްޤީ ގެނައުމަށް މި އާ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން
ކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.
އަދި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ އެހެން ޤައުމު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް މިދަނީ އެނަލޮގުން ޑިޖިޓަލްއަށް
ބަދަލުވުމުގެ ދަތުރު ފަށައިގެން ކަމަށާއި އަދި މިކޮމިޝަންގެ މެދު ރާސްތާ ރޭވުމުގައިވެސް މިކަމަށް ޚާއްސަ އަޙައްމިއްޔަތު ކަމެއްދީގެން
އެހެން ޤައުމުތަކުގައި މިފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީ ޤާއިމްކުރެވިފައިވާގޮތާއި ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ އަދި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކޮންސަލްޓޭޝަންއާއި
އެކު ކުރިއަށް ދިއުމުގެ މަގު ޗާޓެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަންވެސް ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވި.
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ލެކްޗަރ އެއްދިނުން
 10އޯގަސްޓް  2011ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބޭއްވި މީޑިއާ ސެމިނަރ ގައި "ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި މީޑިއާގެ ހުރި

މުހިއްމުކަމާމެދު" ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަރ އާއިޝަތު ހަނާ ވަނީ ލެކްޗަރއެއް ދެއްވާފައެވެ .އަދި މި ލެކްޗަރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް
މީޑިއާގެ ދައުރާއި ،ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ މިވަގުތު އަދާ ކުރަމުންދާ ދައުރަށް އެކަމަނާ އަލިއަޅުވާލާ ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަތީ ފަންތީގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވި މި ސެމިނާރގައި ،ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއަށް ދިމާވާ
ގޮންޖެހުންތަކާއި ،އަދި ޤައުމު ބިނާކުރުމާއި ޑިމޮކްރަސީއެއް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއިން ކުޅެންޖެހޭނެ ދައުރާއި މެދު މި
ސެމިނާރ ގައި ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.



ބްރޯޑްކާސްޓިންގ/ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ އަތްމަތީ ފޮތެއް އެކުލަވާލުން

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މި ދާއިރާގެ މައިގަ ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ލުއި
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް  2011ވަނަ އަހަރުކޮށްފައިވެއެވެ .ދިވެހި އަދި އިގިރޭސި ބަހުން ލިޔެފައިވާ
މިފޮތުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ،ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ގެ ޚިދުމަތް ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭ މިންގަޑުތަކާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ބެލުމުގެ ނިޒާމް އެކުލެވިގެންވާގޮތް ހިމެނެއެވެ .މި ފޮތުގެ މަޢުލޫމާތު
އަދި ލޭއައުޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ފޮތް ޗާޕްވެގެން އާންމުންނާއި ހަމައަށް ނުކުތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ  2012ވަނަ އަހަރުގެ
ކުރީކޮޅުއެވެ .އަދި މިފޮތް ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ރަށްތަކަކަށްވެސް ފޮނުވާ ގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
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އެކި ފަރާތްތަކާއި އެކު  2011ގައި ބާއްވާފައިވާ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައްދަލުވުންތައް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނު )(15/2008އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ) )16/2010ގައި ހުރި

ފުށުއެރުންތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  01ޖޫން 2011ގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ.
އ
މއްސަލައެ ް
މި ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކާއި ބެހޭ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އެ ަ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކޮށް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ބެހޭ އެންމެހައި މައްސަލަ ބަލާ މުއައްސަސާއަކީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮމިޝަން ކަމުގައި އޮތުމާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.



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

އެމް.އެން.ބީ.ސީ އަދި އެމް.ބީ.ސީގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މިކޮމިޝަނާއެކު ހިއްސާކުރެއްވުމަށްޓަކައި އެފަރާތުގެ
އެދިލެއްވުމުގެ މަތީން ކޮމިޝަންއާއެކު  19މެއި  2011ގައި ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން އެމް.ބީ.ސީ އަށް
މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ފައިވާ ބަޖެޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ދޫކޮށްފައިނުވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލައި
ދިނުމަށް އެފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.



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

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވަކިވަކިން ފުރުސަތު ލިބޭނޭގޮތަށް ވަނީ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވިފައެވެ .މި ބައްދަލުވުން ތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ
އެންމެހައި މެމްބަރުންނާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި މެދު ވަނީ ޚިޔާލު ބަދަލު ކުރެވި ވާހަކަދެކެވިފައެވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަޤްސަދަކީ
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް އަދި ކޮމިޝަންގެ
ފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދެވެން އޮތް އެހީ އާއި އެއްބާރުލުމަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމެވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކުން މި ވަގުތު
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އެކި ފެންވަރުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،އަދި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ފަސޭހައިން މަޢުލޫމާތު
ހޯދާއި ލިބިގަނެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހުމާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބިރުދެއްކުމާއި ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނޭ ފަދަ މާހައުލެއް ބީނާ ކުރުމުގެ
މުހިންމުކަން ފާހަގަވެގެންދިޔައެވެ .މިސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި  04ޓީވީ ސްޓޭޝަން އަދި  07ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނާއި ވަނީ ބައްދަލު
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ކުރެވިފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މީޑިއާނެޓާއި ވެސް ވަނީ ބައްދަލު
ކުރެވިފައެވެ.



މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި އެކު ބޭއްވިފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުން

ހުއްޓާލުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެންގުމުންވެސް އެކަމަށް އަމަލީ ސިފައެއް އައިސްފައި ނުވާތީ  06ޖޫން 2011ގައި އަދި  24ޖުލައި
2011ގައި އެފަރާތާއި އެކު ބައްދަލުވެ މިކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .މީގެއިތުރުން މީޑިއާނެޓާއި އެކު  2011ގައި އިތުރު
ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ވާހަކަ ތަކުގައި މީޑިއާނެޓުން އަމިއްލަ ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާ
މައްސަލައާއި ،ނަމާދު ވަގުތު ނާރުވާ މައްސަލައާއި ،ސެންސަރު ނުކުރުމުގެ މައްސަލަ އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް މީޑިއާނެޓުން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބައެއް ޗެނަލް އެގްރީމަންޓްތައް ހުށަހެޅުން ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.



ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ކޭމް) އާއި އެކު ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުން ތައް

ފްރީކުއެންސީ
މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި

ޕްލޭން

އެކުލަވާލުމަށާއި

ދެފަހަރެއްގެ

މަތިން

ބްރޯޑްކާސްޓް

ކޮމިއުނިކޭޝަން

ދާއިރާއަށް
އޮތޯރިޓީ

އޮފް

ދޫކުރައްވާފައިވާ
މޯލްޑިވްސް

ފްރީކުއެންސީތަކާ
އާއެކު

ބައްދަލުވުމެއް

ބެހޭ

ގޮތުން

ބޭއްވުނެވެ.

މިބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައިވަނީ  16މެއި އަދި  24މެއި  2011ގައެވެ .މީގެ އިތުރުން ވެސް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް
މޯލްޑިވްސް އާއި އެކު ފްރީކުއަންސީ ޕްލޭން އެކުލާވާލުމާއި ފްރީކުއަންސީ ޤަވާއިދު ހެދުމާއި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި އެކު
ސޮއިކުރުމަށް އެކުލަވާލެއްވި އެމް.އޯ.ޔޫ ގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓަށް ދެފަރާތުން މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް  2011ވަނަ އަހަރުގެ
ޑިސެމްބަރު މަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.



އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ޓީވީ ޗެނަލެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަނުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި
އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން  19ޖުލައި 2011ގައި އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަންގެ ރައީސްއާއެކު ކޮމިޝަނުން
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލާ އާންމުކުރުމުގެ ކުރިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
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ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރަތްތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުން މެދުކަނޑާލާފައި ވާކަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ
ހާމަކޮށްފައެވެ.



ރާއްޖެއިން ބަންގުލަދޭޝްއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
ބަންގްލަދޭޝްއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން

ބަންގްލަދޭޝްގެ ރޭޑިއޯ ޗެނަލެއް ކަމުގައިވާ ރޭޑިއޯ ޓު ޑޭ ރާއްޖޭގައި އެއަރކުރުމަށް ހުއްދައަކަށް އެދި އެފަރާތުން ޕްރޮޕޯޒަލް
ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަމާ މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  11އޯގަސްޓް 2011ގައި ރާއްޖެއިން ބަންގްލަދޭޝްއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ
ސަފީރު އަޙުމަދު ސަރީރު އާއިއެކު ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވެވިއެވެ .އަދި މި ވަގުތު އޮތް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ
ދަށުން މި ކަމަށް ހުއްދަ ދެވެންނެތްކަމާއި ނަމަވެސް ބްރޯޑްކަސްޓްކުރުމުގެ އައު ޤަވާއިދު އެކުލަވާލާ އިރު މިކަމަށް ވިސްނާ
މަޝްވަރާކުރެވޭނެކަމަށް މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެކެވުނެވެ .މީގެއިތުރުން މިބައްދަލުވުމުގައި ސާކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑޭ ގެ ކޮންސެޕްޓް
ޕޭޕަރ ގެ ވާހަކަ ވަނީ ސަފީރާއި ހިއްސާކުރެވިފައެވެ .އަދި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ސްޓަޑީ ޓުއާރ ޕްރޮޕޯޒަލް
ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ވާހަކަ ދެކެވި އަދި މި ވާހަކަ ތަކާއި ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ހޯދާ މިދާއިރާ ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ އެންމެ ރަގަޅުގޮތް ދެނެގަތުމަށް ޕްރޮޕޯޒަލްތަކެއް ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަފީރާއި ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.



ރާއްޖެއަށް އިންޑިޔާއިން ކަޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ތައް

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަންގައި  07ސެޕްޓެމްބަރ 2011ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި "ބްރޯޑްކާސްޓް
ރިލޭޓެޑް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޮރ މޯލްޑިވްސް" ނަމުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ  07ޕްރޮޕޯޒަލްއެއް އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރ ދިޔަނޭޝްވަރު
މ .މުލޭ އަށް އަރުވާފައިވެއެވެ .މިޕްރޮޕޯޒަ ލްގައި ރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާއި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ،
ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދާއި ޓެކްނިކަލް މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މިދާއިރާތަކާ ބެހޭ
މަޢު ލޫމާތު އިތުރަށް ދެނެގަތުމަށް އިންޑިއާއިން އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވުމަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން
ތަމްރީންކުރުމަށް އެފަރާތުން އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވާނެކަމަށްވެސް މުލޭ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖަރނަލިޒަމް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ
ޖަރނަލިސްޓެއް ކަމުގައިވާ ބަރްކާދަތު ގެނައުމަށް އެހީތެރިކަމެއް އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުން ހޯދުމަށްޓަކައި  22ޑިސެމްބަރ  2011ގައި
އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރ ދިޔަނޭޝްވަރު އެމް .މުލޭ އާއި ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.
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ޖަޕާނުގެ އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ ޓީމްއާއި ބައްދަލުކުރުން

އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ ޓެކްނޯލޮޖީ ރާއްޖޭގައި ޓެސްޓްކުރުމަށް އެމް.އެން.ބީ.ސީ އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ޖަޕާނުގެ ޓީމަކާއިއެކު
ބައްދަލުވުމެއް  28ސެޕްޓެމްބަރ  2011ގައި ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ޓެކްނޯލޮޖީ ޓެސްޓްކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފްރީކުއެންސީ
ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއްހުރިކަން ފާހަގަކުރިއެވެ .މީގެ އިތުރުން މިޓެކްނޯލޮޖީއިން ލިބޭ ފައިދާތަކާއި މެދުވެސް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ .އަދި މި
ޓެކްނޯލޮޖީ ޓެސްޓްކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި ސެމިނަރ އެއް ބާއްވަން ރާވާފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.



އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއާއި އެކު ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުން

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ހަރުދަނާކަމާއިއެކު ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ޚަބަރުތައް

ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމަކީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ވަރަށް ބޮޑު މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމުން ،ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތައް މިކަމަށް
އަޙުލުވެރިކުރުވުމާއި ،މިކަމުގައި މީޑިއާގެ ރޯލު ހަރުދަނާކޮށް ޒިންމާދާރުކުރުމުގެ ގޮތުން 'ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އޮފް މީޑިއާ ފޮރ ފްރީ
އެންޑް ފެއަރ އިލެކްޝަންސް އިން މޯލްޑިވްސް' ގެ ނަމުގައި މިކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކަރުދާހެއް ވާނީ  26ނޮވެމްބަރ
2011ގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަރުވާ މިކަމާއި ގުޅިގެން  22ނޮވެމްބަރ  2011ގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއިއެކު
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިއެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ ކޮމިޝަނުން ހުށަޅާފައިވާ ކަރުދާހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިހާރު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ
ފަރާތުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި މިކަންކަމަށް ޙައްލެއް ގެނެވިދާނެ ގޮތްތަކާއިމެދުގައިއެވެ .މިގޮތުން ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޚަބަރުފެތުރުމުގައި
ގެންގުޅެންޖެހޭ ހަމަހަމަކަމާއި ،އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ގޮތާއި މެދު ބްރޯޑްކާސްޓަރުން
މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން،

ހޭލުންތެރިކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި މެދު

އާންމު ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ގެންދާނެ ގޮތްތަކާއިމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި

އިލެކްޝަނުން ރާވައިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި ،ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގުމަށް
ހިތްވަރުދޭގޮތަށް ޚަބަރުތައް ނުފެތުރުމާއި މެދު ވާހަކަދެކެވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް،
މިހާރު ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި މިކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހެއް ތައްޔާރު
ކުރެވި ' ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އޮފް މީޑިއާ ފޮރ ފްރީ އެންޑް ފެއަރ އިލެކްޝަންސް އިން މޯލްޑިވްސް' ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ފަރާތަށް މި ކަރުދާސް ފޮނުވިފައިވެއެވެ.
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 2011ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތައް

ރަށްތަކުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ދެމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ރާއްޖޭގެ

އެކިއެކި

ރަށްތަކުގައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދަނީ ކިތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތް

ފަރާތުންކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި

ދޭ

ރަށްތަކަށް

ފަރާތްތަކަކީ
ފޯމެއް

ކޮބައިތޯއާއި

ފޮނުވާ އަތޮޅު

ލައިސަންސް

ނުނަގާ

ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު

ކައުންސިލްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރަށްތަކުގައި ދެމުންދާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓެއް 2011ވަނަ
އަހަރު ތެރޭގައި ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.



ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ރަށްތަކުގައި ދެމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ކަރުދާސް އެނެކްސް  6ގައި



މިވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ލިބިގެން ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް
ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ގެންދާފަރާތްތަކަށް ފްރީކުއެންސީ ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ބަލައި އަދި

މިހާރު ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދަނީ ކޮން ސަރަހައްދުތަކަކަށް ކޮން ވަސީލަތްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެންތޯ ބެލުމަށްފަހު ތަފްސީލް ލިސްޓެއް
ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.


ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ލިބިގެން ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް އެނެކްސް 7ގައި



ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންގެ ދާއިރާތައް ދެނެގަތުން
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތުތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަރަށް އަޙައްމިއްޔަތުކަންދޭ ކަމެކެވެ .މިގޮތުގެމަތިން ،ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް
ކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ދެނެގަތުމާއި މިދާއިރާ ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންތައް
ދެނެގަތުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކަށް މި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފޯމް ފޮނުވައި،
އެފަރާތްތަކުން ފޯމުތަކުގައި ދެއްވާފައިވާ މަޢުލޫމަތުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލެއްވިއެވެ.
މި ރިޕޯޓްގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާނީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަތުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކާއި އަދި
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ތަމްރީން ލިބިގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ .އަދި
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމަތުގެ އަލީގައި ދިގު އަދި ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން ކޯސްތައް ވަކިކުރުމަށް ފަހު ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ކޯސްތައް ހިމެނޭ ކޮލެޖްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް މިރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
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މަޤުބޫލު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަން/ޕްރޮގްރާމް/ޕާރސަނާލިޓީ ދެނެގަތުމުގެ ސާރވޭ ރިޕޯޓް
 2011ގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ވަނީ ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން އެންމެ މަޤުބޫލު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަން ،ޕްރޮގްރާމް އަދި

ބްރޯޑްކާސްޓް ޕާރސަނާލިޓީ ދެނެގަތުމަށް ސާރވޭއެއް ފަށާފައެވެ .ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލި ޓީމަކުން މިސަރވޭ ފެށުމުގެ ކުރިން ވަނީ
ސަާާރވޭ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށް އަދި މޮކް ފޯން އިންޓަވިއުގެ ސެޝަންތަކެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ .ސަރވޭގައި ފޯންގެ ޒަރިއްޔާއިން ގުޅަން
ހަމަޖެހިފައިވަނީ  500ފަރާތަކާއެވެ .އަދި މި  500ފަރާތް ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރެންޑަމް ސެލެކްޝަނުންނެވެ 2011 .ނިމުނު އިރު
ސަާާރވޭގެ ފޯންކޯލްގެ ބައި ވަނީ ނިމިފައެވެ .އަދި ސަރވޭގެ ރިޕޯޓް އާންމު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ  2012ވަނަ އަހަރުގެ
ކުރީކޮޅުއެވެ.
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ހިރިޔާ ސްކޫލަށް ދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން
މިފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތްތަކާއި ޢަމަލުކުރަންވީ މިންގަނޑުތަކާ މެދު

މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  15ސެޕްޓެމްބަރ 2011ގައި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.



ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން
ކ .ހުރާގައި ހިރިޔާ ސްކޫލް ކުދިންނަށް ދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިޘާގެ ޚަބަރުތައް އެންމެ ތާޒާކަމާއި އެކު ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް

ގެނެސްދެއްވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއިން ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވައި އަދި ބައެއް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެދުވަހުގެ
ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ މިންގަޑުތަކަކީ އެންމެ ރަގަޅު މިންގަޑުތަކަކަށް ނުވުމާއި ،މިކަމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ބެއެއް
ފަރާތްތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައިވާކަން ވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި އެކު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިފަދަ ހާދިސާތައް
ކަވަރުކުރުމުގައި

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

ޢަމަލުކުރަންވީ

ގޮތާއި

މިފަދަ

ހާދިސާތައް

ކަވަރުކުރުމުގައި

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް

ދިމާވާ

ގޮންޖެހުންތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ހާދިސާތައް ކަވަރު ކުރުމުގައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދި
މި ފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ގެންގުޅޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް އޮތްގޮތާއި މެދު ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ .މި މަޝްވަރާބައްދަލުވުން
ބޭއްވިފައި ވަނީ  26ސެޕްޓެމްބަރ  2011ވަނަ ދުވަހު ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދި ކޮމިޝަނަރުން ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމެއްގެ
ގޮތުގައެވެ.



ޤައުމަށް ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގައިޑްލައިން ތައްޔާރު ކުރުން
މިފަދަ ހާދިސާތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަމަލުކުރަންވީ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ވަކި ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލުމުގެ

މަސައްކަތް  2011ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މި ގައިޑްލައިން ވާނީ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއާއި ހިއްޞާކޮށް،
އާންމު ފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓަށް ވެސް ހުޅުވާލާފައެވެ.
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ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި މެން ބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން މި ހާދިސާގެ ހިތާމައިގާ ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ނޫސްބަޔާނެއް
ނެރުން
 09ސެޕްޓެމްބަރ  2011ގައި ސްކޫލް ދަތުރެއްގައި ކ .ހުރާއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން ،ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ހަތަރު

ދަރިވަރަކާއި ޕްރިންސިޕަލް ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވުމުގެ ހިތާމާގައި މިކޮމިޝަންގެ ނަމުގައި ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވައި ،ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު:
 427-BC/MS/2011/10ނޫސް ބަޔާން  09ސެޕްޓެމްބަރ  2011ގައި އާންމުކޮށްފައިވެއެވެ.
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ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ނުވަތަ އޮނިގަނޑަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު

ކޮމިޝަންގެ އޮނިގަނޑަށް އިސްލާހު ގެނައުން
 2011ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ އޮނިގަ ނޑަށް އެއްވެސް ބަދަލެއްއައިސްފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި  2011ގައި

ކޮމިޝަންގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު މެންބަރު ކަމުން ވަކިވެފައެއްވެސް ނުވެއެވެ.
 2011ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ނެރުއްވި 13-E2/CIR/2011/40

(18

ސެޕްޓެމްބަރ  )2011ސަރކިއުލަރގައި އިތުރު މުވައްޒަފުން ނުހޯދޭނެކަމަށް އަންގާފައިވުމާއި އަދި އެމިނިސްޓްރީއިން ކޮމިޝަނަށް ޖާގަ
އިތުރުކޮށްދެއްވާފައިނުވާތީ މިކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ގިނަ މުވައްޒަފުން  2011ގައި ހޯދުމަށް ވަނީ ދަތިވެފައެވެ .ކޮމިޝަނުން
އެކުލަވާލާފައިވާ އޮނިގަޑުގައި ކޮމިޝަނަރުންނާއި އެކީ މުޅި ޖުމްލަ ހިމެނެނީ  49މުވައްޒަފުންނެވެ .ނަމަވެސް މުވައްޒަފުން ނުލިބުމުގެ
ސަބަބުން  2011ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައްކުރަމުން ގެންދިޔައީ  7ކޮމިޝަނަރުންނާއި  19މުވައްޒަފުންނެވެ.
މި  19މުވައްޒަފުންނާއި އެކު ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި
ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައެވެ .ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ވަނީ އިތުރު މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ހުއްދަ
ނުދެއްވާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައެވެ.
ފުރަތަމަ ބުރުގައި ކޮމިޝަނަށް ނެގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  25މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ވަނީ ހުއްދަނުދެއްވާފައެވެ .އެހެންކަމުން  2011ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރަންތިބީ 4
ވެރިންނާއި  10އޮފިސަރުން 2 ،ރިސެޕްޝަނިސްޓުން 1 ،އޮފިސް އެސިސްޓަންޓް އަދި  2ލެބަރަރ އިންނެވެ.
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ކޮމިޝަންގެ  2011އަދި  2012ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް

 2011ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން
ކޮމިޝަންގެ  2011ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލެވިފައި ވަނީ  4އޭޕްރިލް  2011ގައި ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން އައްޔަނުކޮށް

އަދި އެމެންބަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ 2011 .ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބަޖެޓަކީ ( 15,567,852/-ފަނަރަ މިލިއަން
ފަސްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތްހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ދެ)ރުފިޔާކަން އެއްބަސްވެ ކޮމިޝަނުން ބަޖެޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް
ފާސްކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވަނީ  24މެއި  2011ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން މި ކޮމިޝަނަށް  2011ވަނަ އަހަރަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ( 10،909،730/35ދިހަމިލިއަން
ނުވަލައްކަ ނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ރުފިޔާ ތިރީސް ފަސްލާރި)ގެ ބަޖެޓެކެވެ .އަދި މި ބަޖެޓް ކޮމިޝަނަށް ދެއްވާފައިވަނީ  08ޖޫން
 2011ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓަށްބަލައި ،އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރަން
ބޭނުންވާނެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި ،އެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތާއި ،މާހައުލާއި ،އަދި ކޮމިޝަންގެ
އޮފީސް ހިންގުމާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ލަފާކުރެވޭ ޢަދަދު ތަކައް
ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.



 2012ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން
 2012ވަނަ އަހަރު ގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ  2015 - 2011ގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންއަށް ބަލައި،

އެ ޕްލޭންގައިވާ 6 ،ޕޮލިސީ އަދި ސްޓްރެޓަޖީ އާއި ގުޅޭހަރަކާތްތަކަށް ބިނާކޮށެވެ .މިކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީއަށް  2012ވަނަ އަހަރަށް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ބަޖެޓަކީ 27,251,700/-ރުފިޔާ (ހަތާވީސް މިލިއަން ދެލައްކަ ފަންސާސް
އެއްހާސް ހަތް ސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ އެދުމުގެ މަތިން މި ބަޖެޓް 2
ފަހަރެއްގެ މަތިން ކުޑަކޮށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓަރެޜަރީއަށް އެންމެ ފަހުން ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި
ބަޖެޓަކީ 17,905,679/-ރުފިޔާ (ސަތާރަ މިލިއަން ނުވަލައްކަ ފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވައެއް) ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ .ނަމަވެސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން މަޖިލީހަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ  13,133,785/-ރުފިޔާ (ތޭރަ މިލިޔަން
ސަތޭކަ ތިރީސް ތިންހާސް ،ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން މަޖުލީހަށް ހުށަހެޅި ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ  2012ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ

ބަޖަޓެއްކަމަށް ހުށަހަޅާ ފައިވަނީ 13,133,785/-ރުފިޔާ (ތޭރަ މިލިޔަން ސަތޭކަ ތިރީސް ތިންހާސް ،ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް)
ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ .އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ  2012ވަނަ އަހަރަށް މި ކޮމިޝަނަށް ދެއްވާފައިވަނީ ވެސް ހަމަ މި
ބަޖެޓެވެ .މިބަޖެޓަކީ  2012ވަނަ އަހަރަށް މިކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓަކަށް
ނުވާތީ ،މިކޮމިޝަނުން ވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޝަންގެ  2012ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ
އިތުރުކޮށް ދެއްވުމަށް އެދި

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

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ އަދަދަށް ވަނީ އެއްވެސް
ބަދަލެއް ނުގެނެސްއެވެ.
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އޮފީސް ހިންގުމަށް  2011ވަނަ އަހަރު ދިމާވި ގޮންޖެހުމާއި ދަތިތައް

ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅާފައިޥާ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ހުއްދަދިނުން
ތަކުރާރުކޮށް ލަސްވުން
ކޮމިޝަންގެ ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުއްދަ

އކަތްތައް ނުފެށި ލަސްވުމުގެ
ހޯދުމަށް އެދި ދެންނެވުމުން ،އެފަރާތުން ޖަވާބެއް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާތީ ބައެއް މުހިންމު މަސަ ް
ސަބަބުން ކޮމިޝަނަށް ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވިއެވެ .އަދި މިކަންތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެކި ފަހަރު މަތިން މިނިސްޓަރ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވީނަމަވެސް މިކަންކަން ކުރުމަށް  2011ވަނަ އަހަރު އަލިމަގެއް
ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.



ކޮމިޝަނަރުން މަސައްކަތްކުރާނެ ޖާގަ ނެތުން
ކޮމިޝަނަރުން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަން ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގެ ދެވަނަ

ފަންގިފިލައަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްޓަކައި ދެފަހަރެއްގެމަތީން އިޢުލާންކޮށް އެމަސައްކަތް ކޮއްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދާ މިކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެންނެވުމުން އެކަމަށް ހުއްދަ ދެއްވުމުގައި ގެންގުޅުއްވި އުސޫލުގެ ސަބަބުން 2011
ވަނައަހަރު ނިމިގެން ދިޔައީ ކޮމިޝަނަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ޖާގައެއް ނުހެދިއެވެ .މިދެންނެވި މަސައްކަތައް ޚަރަދުކުރުމަށް
ނިންމާފައި ވަނީ  2011ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެކަމަށް ފައިސާ ކަނޑައެޅިފައި ވުމުންނެވެ.



ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ހުއްދަ ނުލިބުން
ކޮ މިޝަނުގެ

ޤާނޫނުން

ލާޒިމްކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތްތައް

އެންމެ

ފުރިހަމަ

ގޮތުގައި

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމުގެ

ބޭނުމުގައި

ކޮމިޝަނަރުންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި ދެމެދު ވާހަކަ ދައްކަވައި އެއްބަސްވި ގޮތުގެމައްޗައް ބިނާކޮށް
އެކުލަވާލާފައިވާ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ މަޤާމްތަކަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް އެމިނިސްޓްރީއިން ހުއްދަ
ދެއްވާފައިނުވާތީ  2011ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައީ މިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ގެންދަން ބޭނުންވި އެންމެ ހަލުވި މިނުގައި
ނުގެންދެވިއެވެ.
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ކޮމިޝަނަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް
ކޮމިޝަނުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދަނީ ކުރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ

ކޮމްޕިއުޓަރތައް ކަމަށްވުމުން މިތަކެތި މިކޮމިޝަނުގެ އެސެޓްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި
އެދިވަޑައިގެންފައި ވީނަމަވެސް  2011ވަނައަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު މިކަމުގައި އެއްވެސް ޢަމަލީ ސިފައެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.



ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ޖާގަ

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ދައުލަތުން

ހަމަޖައްސާފައިވާ އިމާރާތުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖާގައާއި އިދާރީ ބޭނުންތަކަށް
ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި ރައްކާކުރެވޭނެ ޖާގައާއި އަދި މިކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މޮނިޓަރިންގ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
މަސައްކަތް ކުރާނެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ވަނީ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވެއެވެ.



ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް ގަތުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ލިބިފައިނުވުން
 2011ވަނަ އަހަރު މިކޮމިޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަށްޓަކައި  2ފަހަރެއްގެ މަތިން މަސައްކަތްކޮށް ހުށަހެޅުނު

އަގުތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ލިބޭތޯ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތް
ކާބިޔާބުވެފައި ނުވާތީ މި ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.



ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމަށް  2011ގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތުން
ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލެއްވި ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި މިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި

މުޅިރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް އެޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅުނު ބަޖެޓަށް އުނިއިތުރު ގެނެވިފައިވީއިރު ކޮމިޝަންގެ ދަތުރު ފަތުރުކުރުމަށް
ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބިފައިނުވުމެވެ.
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.13

ކޮމިޝަންގެ ހިންގުމަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލު

 .1ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު އަދި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން (މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބަހަކާއި ނުލާ) ކޮމިޝަނުން ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން އަދި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ
އޮނިގަނޑުގައި ހިމަނާފައިވާ މަޤާމުތަކަށް އޮނިގަނޑުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން.
 .2ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް ސެކްޝަން ހިންގާނެ އިސްވެރިއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެކި ފަހަރު މަތިންވެސް އިޢުލާންކޮށް އެމަޤާމަށް
ބޭފުޅަކު ލިބިފައިނުވުމުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާދޭނެ ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓެއް އެއަހަރަށް ހޯދުން.
 .3ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކްރިލޭޝަންގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް މިވަގުތު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ނެތުމުން ،ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް
ކޯޑިނޭޓަރ އަދި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރެއް ހަމަޖެއްސުން.
 .4ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ބެލުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ސެކްޝަންގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އޮފިސަރ
ފެންވަރުގެ  1ސްޓާފްކަމަށް ވުމާއި އެކު އެ ސެކްޝަނަށް ޑިރެކްޓަރެއް އަދި ކޯޑިނޭޓަރެއް ހަމަޖެއްސުން.
 .5ކޮމިޝަންގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގައި މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ އޮފިސަރ ފެންވަރުގެ  1މުވައްޒަފަކު
ކަމަށް ވާތީ ،ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ޑިރެކްޓަރަކު އަދި ކޯޑިނޭޓަރެއް ކޮންމެހެންވެސް ހަމަޖެއްސުން.
 .6ކޮމިޝަންގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަންގައި މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ 1
ޑިރެކްޓަރ އަދި  1އޮފިސަރ ކަމަށް ވުމާއި އެކު ،މި ސެކްޝަނަށް އެޑްމިން ކޯޑިނޭޓަރަކާއި ،ހިއުމަން ރިސޯސް
ކޯޑިނޭޓަރެއް އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރެއް ކޮންމެހެންވެސް ހަމަޖެއްސުން.
 .7ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިސަރޗް ސެކްޝަންގައި މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ އޮފިސަރ
ފެންވަރުގެ  1މުވައްޒަފެއް ކަމަށް ވާތީ މި ސެކްޝަނަށް ޑިރެކްޓަރ އަދި ކޯޑިނޭޓަރ އެއް ހަމަޖެއްސުން.
 .8ކޮމިޝަންގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަންގައި މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ އޮފިސަރ ފެންވަރުގެ 1
މުވައްޒަފެއްކަމަށް ވުމުން މި ސެކްޝަނަށް ޑިރެކްޓަރ އެއް ހަމަޖެއްސުން.
 .9މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މަޤާމްތަކަކީ ކޮމިޝަންގެ އޮނިގަޑުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މަޤާމް ތަކެކެވެ .ނަމަވެސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަމްބަރު  18( 13-E2/CIR/2011/40ސެޕްޓެމްބަރ )2011
ސަރކިއުލަރ އިންވަނީ މުވައްޒަފުންނެގުން މަނާކުރައްވާފައެވެ.
 2011 .10ވަނަ އަހަރު އެކި ފަހަރު މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ކޮމިޝަންގެ ޖާގަ އިތުރު
ކުރުމަށް ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވާތީ ،އިތުރު ޖާގައަށް އެދި ވާނީ ލިޔުމުންނާއި ،މިކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައިވެސް މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ .ކޮމިޝަނަށް އިތުރު މުވައްޒަފުން
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ހޯދުމަށާއި އަދި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނަށް އިތުރުޖާގަ އަވަސް
ގޮތެއްގައި ބޭނުންވެއެވެ .ނަމަވެސް މިޖާގަވަނީ އަދިވެސް ހަމަނުޖެހިއެވެ.
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