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 3102 03.1ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ސާރކިއުލަރ 11 ...............................................
 3102 03.1ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާން 11 ........................................................
 03.3ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ރޯޑްރޭސްގައި ބައިވެރިވުން 420 ...........................................................................................
 3102 .02ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވާ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައްދަލުވުންތައް 012 ...........................................................................
 02.0ކޮމަންވެލްތް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސާ ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން422 .......................................
 02.3އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 422 ...............................................................................................
 02.2ކޮމަންވެލްތް އޮބްޒަރވަރުންނާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 421 ..................................................................................
 02.1އީޔޫ އޮބްޒަރވަރުންނާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 421 ...........................................................................................
 02.1ޖަޕާންގެ އިންޓާރނަލް އެފެއާޒް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިނިސްޓަރާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 421 ..................................
 02.3ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 421 .........................................................................
 02.3ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 421 ...................................................................................
 02.3މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 421 ...............................................................................
 02.9އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް 421 ..................................................................................
 02.01ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް 421 ........................................................................
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 02.00ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ މީޑިއާ ކޮންސަލްޓަންޓާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން442 ......................................................................
 02.03މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ އިސްފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 442 ............................................
 02.02ރާއްޖެޓީވީ އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 442 .......................................................................................................
 02.01ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން442 ..................................................................................
 .01ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރުގޮތަކަށް 002 ........................................................................................................
 01.0ކޮމިޝަނަރުންނާއި ސްޓާފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތައް ކުރުގޮތަކަށް 441 ........................................................
 .01ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް003 ..............................................................................
 01.0ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް441 ....................................................................................
 01.3ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ މަޤާމުތައް 441 ............................................
 01.2ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރުކުރެވުނު މަޤާމްތަކާއި ،ހޯދުނު މުވައްޒަފުން 404 .................................
 01.1ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް 402 .......................................................................
 01.1ކޮމިޝަންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ އުޞޫލުތައް ރާވައި ހިންގުން 401 .........................................
 01.3ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހަލުއިކަމާއެކު ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން 401 .................................
 01.3ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީގަޑިއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް 401 .................................................
 01.3ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް 401 .....................................................................................................................
 01.9ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ދުވަހު މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑްދިނުން 401 ...............................................................................
 3101 .03ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން 033 .........................................................................................................
 .03ކޮމިޝަންގެ މަޤްޞަދު ހާޞިލް ވެފައިވާ މިންވަރު 033 ..............................................................................................
 .03ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ގެންނަށް ޖެހޭ ބަދަލުތައް 020 .................................................................................................
 3102 .09ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި ހިނގާފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންކަން 022 ..................................................
 09.0ހަތަރު ޗެނަލްއަކުން އަލަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން 022 .................................................................
 09.3ރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރަން ފެށުން 422 ...........................................................................................
 09.2ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑްއިން ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރުން 422 ..................................
 09.1ރައީސް އޮފީހުން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އެހެން މީޑިއާތަކާއި ހަމަހަމަކޮށް މަޢުލޫމާތާއި ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކޯޓުން ނިންމުން 421 ........
 09.1ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބިރުދައްކާ އަނިޔާކުރުން 421 .............................................................................................
 09.3ނޫސްވެރިންނަށް އަމާން މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމާއި ފުލުހުންނާ ބައްދަލު ކުރުން 421 ...............
6

އަހަރީ ރިޕޯޓް –  / 3102މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

 09.3ރާއްޖެ ޓީވީގައި ރޯކޮށްލުން 421 ....................................................................................................................
 09.3ދިޓީވީއަށް ހަމަލާ ދިނުން 421 ......................................................................................................................
 09.9ރާއްޖެޓީވީގެ ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުޤީޤު ކުރުން421 ......................................
 09.01މުޅިރާއްޖެއަށް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން421 ...........................................
 09.00މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައި ދިނުމަށް މަޖިލީހުގައި
އެދުން 421 .......................................................................................................................................................
 09.03ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަހެއް  1އޮކްޓޯބަރ  3102ގައި ފާހަގަކުރުން 421 ................................................
 09.02އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަން (އޭ.ބީ.ޔޫ)ގެ އެފީލިއޭޓް މެންބަރކަށް ކޮމިޝަން ވުން 421 ...........................
 09.01ނަޒާޙަތްތެރިކަމުގެ ވަޢުދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ސޮއިކުރުން 421 ...........................................................
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އެޕެންޑިކްސް


އެޕެންޑިކްސް  :10ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން



އެޕެންޑިކްސް  :13މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ސިޔާސަތު



އެޕެންޑިކްސް  :12މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުން 1 :ނުކުތާގެ ވަޢުދު



އެޕެންޑިކްސް  :11ޓްރޭނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް



ލ
އެޕެންޑިކްސް  :11ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީ ް



އެޕެންޑިކްސް  :13އެއްވެމާ ގުޅިގެން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު



އެޕެންޑިކްސް  :13އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން



މގެ ގައިޑްލައިން
ލތްތަށް ކަވަރުކުރު ު
އެޕެންޑިކްސް  :13މުޒާހަރާތަކާއި ހަލަބޮލިހާ ަ



އެޕެންޑިކްސް  :19ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި ބްޜޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޖުރާތު



ލ ކުރަންވީ ގައިޑްލައިން-
ޤތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޢަމަ ު
އެޕްންޑިކްސް  :01ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ޙައް ު
އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ



އެޕްންޑިކްސް  :00އެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު  -އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ



އެޕެންޑިކްސް  :03ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކުރި އިޢުލާން



އެޕެންޑިކްސް  3102 :02ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކްރެޑިޓްވެފައިވާ ނޫސްވެރިން މަޢުލޫމާތު



ނ
ލ ު
އެޕެންޑިކްސް  :01ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފްރީކުއުންސީތައް ކޮމިޝަނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޢު ާ



އެޕެންޑިކްސް  :01ޓީވީ  1ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އެޓޯލް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދިން އިންޒާރު



އެޕެންޑިކްސް  :03އެމް.ބީ.ސީއިން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދުމަށްކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް



އެޕެންޑިކްސް  :03ތްރެޓް އެނާލަސިސް ރިޕޯޓްގެ ސަރވޭ ފޯމް



ކމިޝަނުގެ ރައީސް ދެއްވި ހިޡާބް
އެޕެންޑިކްސް  :03ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޮ



އެޕެންޑިކްސް  :09އިންޑިއާ ސްޓަޑީ ޓުއާރގެ ރިޕޯޓް



އެޕެންޑިކްސް  :31ކޮމިޝަނުން ފްރީކުއަންސީ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު



އެޕެންޑިކްސް  :30ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތު



ލފައިވާ ޝަކުވާގެ ތަފްސީލް
އެޕެންޑިކްސް  3102 :33ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ބަ ާ
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a
.0ފެށުން
ދ
މތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަ ު
ތ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށެވެ .މި އުއް ަ
ހަމްދާއި ސަނާ ޙައްޤުވެގެން ވަނީ ގަދަ ކީރިތިވަން ަ
ޞައްލަﷲ ޢަލައިޙި ވަޞައްލަމަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުން މި
ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި ޝާމިލް ކުރަމެވެ.
ނ
 3102ވަނަ އަހަރު ވެގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނު ް
ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އަދި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއްވެސް ކުރިމަތިކުރުވި އަހަރަކަށެވެ .ޤައުމުގައި އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ
އއިވަރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ
ރ މި ޮ
އޖުތިމާއީ ކަންކަމަށް ފޯ ާ
އޮއިވަރުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އިގްތިސާދަށާއި ި
ގ
ނނާއި ހީވާ ި
މ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމެކެވެ .މި ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުވެސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ް
އަށް ގޮންޖެހުންތަކާ ދިމާވިކަ ީ
ނ
މުވައްޒަފުންނާއި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާ އެކު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަ ީ
ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓްޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ގިނަ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކޮށްފައެވެ.
ފ
ނގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ބަދުރުއްނަސީރު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމާއި މެންބަރު ކަމުން އިސްތިޢު ާ
 3103ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަ ު
ށ
ކށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މި މަޤާމަ ް
ޖލިހުން އިންތިޚާބު ޮ
ދެއްވުމުން ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ރައްޔިތުންގެ މަ ް
 3102ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު ހއ .ދިއްދޫ ،އާލިޔާ މުޙައްމަދު އަސްލަމް އައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ.
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު  3103ގައި ގެޒެޓް ކުރި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ޖުމްލަ  22ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ 3102 .ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ރާއްޖޭގައި
 03ޓީވީ އަދި  9ރޭޑިއޯ ޗެނަލްއަކުން މިހާރުވަނީ ޓްރާންސްމިޝަން ފަށާ އަދި މީގެ ގިނަ ޗެނަލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޚަބަރާއި
މށް
މގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައެވެ .ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނުވަތަ ކޭބަލް ޓީވީ ހިންގު ަ
ހފިލުވު ު
މަޢުލޫމާތު އަދި މުނިފޫ ި
ކށް ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް
ހރު ވަނީ ޖުމްލަ  22ފަރާތަ ަ
ށ ބަލާއިރު  3102ވަނަ އަ ަ
ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްތަކަ ް
ދޫކޮށްފައެވެ .އަދި މިއާއެކު ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ފުޅާވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ 3103 .ގައި ގެޒެޓް
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ކުރެވުނު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ޖުމްލަ  33ރީބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ކޮމިޝަނުން
ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.
އ
މދާރުކަން މިނޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެ ް
ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަލާއިރު ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓްގެ ޒިން ާ
މިންގަނޑަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާތޯ ބެލުމެވެ 3102 .ވަނަ އަހަރު
މހުރި 09
ލބިފައެވެ .އަދި  3103ވަނަ އަހަރުގެ ނުނި ި
ޝނަށް ި
މ ަ
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޖުމްލަ  039ޝަކުވާ ވަނީ ކޮ ި
އހަރު ބަލާފައެވެ .މީގެއިތުރުން 3102 ،ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  313ޝަކުވާ ކޮމިޝަނުން ބަލާ
މައްސަލަ ވަނީ  3102ވަނަ ަ
ނިންމައި  3102ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  03ޝަކުވާއެއް ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.
ހންގި 3
ރތްތަކަކާއި ގުޅިގެން ި
ގ ފަ ާ
ނން ބޭރު ެ
ކށްގެން ކޮމިޝަ ު
އއީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަމާޒު ޮ
ފށިގެން ަ
 3102ވަނަ އަހަރު ެ
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމަކުންނެވެ .މިގޮތުން ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެގައި މީޑިއާގެ ރޯލާއި އިންތިޙާބު ކަވަރުކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭ
ނ އެމެރިކާގެ ތަޖުރިބާކާރެއްގެ އެހީގައި ހިންގާފައެވެ .މިއީ  3102ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ
ވާރކްޝޮޕެއް ކޮމިޝަނުން ވަ ީ
ގނެސްދިނުމަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ
އިންތިޚާބަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ޒިންމާދާރުކަމާއި އެކު ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ެ
ޕސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ
ނ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ އިތުރުން އޭޝިއާ ެ
ގފައިވާ ތަމްރީ ް
ގޮތުން ހިން ާ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓްއާ ގުޅިގެން ކްރިއޭޓިވް ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމަށް ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ވެސް ވަނީ
ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހިނދު ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި
ނ
ލއް ގާއިމްވެފައި އޮންނަންޖެހެއެވެ .ނަމަވެސް 3102 ،ވަ ަ
ނމާ އަދާކުރުމަށް އަމާން މާހައު ެ
ނޫސްވެރިންނަށް އެމީހުންގެ ޒި ް
ބން  3102ވަނަ އަހަރަކީ ގިނަ
ފއިވާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަ ު
ޒކޮށްގެ އެކިފަހަރު މަތިން ދީ ަ
އަހަރު ނޫސްވެރިންނަށް އަމާ ު
ނޫސްވެރިންތަކަކަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާލިބުނު އަހަރެކެވެ .ހާއްސަކޮން  3102ފެބްރުއަރީގައި ރާއްޖެޓީވީގެ ނިއުސް ހެޑް
އ
އޖޭގެ ނޫސްވެރިންނަށް ސިހުމާ ި
މލާދީ ޒަހަމްކޮށްލުން ވެގެންދިޔައީ ރާ ް
އިބްރާހިމް ވަހީދު (އަސްވާޑް)އަށް ދަގަނޑު ބުރިއަކުން ހަ ަ
ބިރުވެރިކަން ލިބިގެންދިޔަ ކަމަކަށެވެ .އަދި މިހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ވެސް ރާއްޖޭގެ ގިނަ
ނޫސްވެރިންނާއި ބައިވެރިވެ ،ނޫސްވެރިންނަށް އަމާން މާހައުލަކަށް އެދި އަޑު އުފުލައި ،މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިންގާލުމެއް ވަނީ
ބާއްވާފައެވެ.
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އަދި

ލމުގައި
މިހިނގާ ު

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސާރވިސްގެ
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އިސް

ބޭފުޅުންނާ

ބައްދަލުކޮށް

ނޫސްވެރިންގެ

ޖ
ތރުން 3102ގެ ފަހުކޮޅު ރާއް ެ
ދފައެވެ .މީގެ އި ު
ރތުން ވަނީ އެ ި
ހންގެ ފަ ާ
މށް ފުލު ު
ރައްކާތެރިކަމާއި އެމީހުން ހިމާޔަތްކޮށް ދިނު ަ
ޓީވީ ހިންގާ އިމާރާތަށް ބަޔަކު ވަދެ ރޯކޮށްލުން ވެގެންދިޔައީ މުޅި ގައުމަށް ސިހުން ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަކަށެވެ .އެހެންކަމުން
ލންޖެހުން އަހަރެކެވެ.
ޖހުންތަކާއި ބިރުވެރިކަމާ ކުރިމަތި ާ
 3102ވަނަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ގިނަ ގޮން ެ
ށ ހުރަސްއަޅާ ނޫސްވެރިންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދާ އެ
ދ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަ ް
ޤާނޫނޫ އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށް ޭ
މީހުންނަށް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާކުރުމަކީ ނުހަނު ހިތާމަހުރި އަދި އެހާމެ ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ .މި ފަދަ
އަނިޔާތައް ލިބުމަކީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަމުން މި ފަދަ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށާއި މިފަދަ އަނިޔާކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު
ނދަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ.
ގ ް
ބހޭ ފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް ެ
ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާ ެ
ވނީ ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓެއް
މޝަނުން  3102ގެ ތެރޭގައި ަ
ހރި ތްރެޓްސް ދެނެގަތުމަށް ކޮ ި
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ު
އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފަށާފައެވެ.
ނ ބާރާއި،
އދުގައި ދައުލަތުގެ ތި ް
ތގެ ވަޢުދެއް އެކުލަވާލާ މި ވަ ު
މީގެ އިތުރުން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް  1ނުކު ާ
މސައްކަތްތަކަކީ ވެސް މިނިވަން
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުން ސޮއިކުރުވުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި ަ
ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރި މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ދާއިރާއާ

ގުޅޭ

ޤަވާއިދާއި

ސިޔާސަތު

އުސޫލުތަކަށް

އަދި

ބަލާއިރު3102 ،

ވަނަ

އަހަރު

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރިމަތިވާ
ހުރަސްތައް

ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި

ކޮންމެހެން

އިސްލާހުކުރަން

ޖެހޭ

މާއްދާތައް

އިސްލާހުކޮށް

މި

އިސްލާހުތައް

ވަނީ

ގެޒެޓްކޮށްފައެވެ.
ނ
ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤަނޫނު (ނަމްބަރު  )0/3102ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހަދަ ް
ލާޒިމްކޮށްފައިވާ އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ކޮމިޝަނުން ވަނީ 3102
އެޕްރީލްގައި ގެޒެޓްކޮށްފައެވެ .އަދި  3102ވަނަ އަހަރު މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން  31ނޫސްވެރިން ވަނީ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައެވެ.
ށ
ޤައުމުގެ ސިޔާސީ އޮއިވަރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެމީހުންގެ ޒިންމާއާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް އަދާކުރުމަ ް
ތވެދިޔަ އަހަރު ދެ ގައިޑްލައިނެއް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކުލަވާލާ އާޢްމުކޮށްފައެވެ .އެއީ މުޒާހަރާ
މަގުދައްކާ ދިނުމުގެ ގޮތުން ވޭ ު
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ތތައް ކަވަރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިނާއި އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
އާއި ހަލަބޮލި ހާލަ ް
ގައިޑްލައިނެވެ.
ކރުމާއި ޢާއްމުކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ މި
މީގެ އިތުރުން ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ު
ފޒުކުރަން ފަށާފައެވެ.
ސިޔާސަތާއި އުސޫލު  3102ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކޮމިޝަނުން ތަން ީ
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކުރި ބުރަ އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  3102ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ
އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާގެ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ3102 .ގެ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ މި ކޮމިޝަން ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ފަހުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކަމަށްވުމާއިއެކު
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންއިން ބަލަމުން ގެންދާ ކަންކަމުގައި ވީހިނދު،
ލ
ކގެ "ޑިރެކްޓް އެކްސަސް"ގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ވަގުތާއި ޖުމް ަ
ބގައި ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަ ު
ކޮމިޝަނުން ރިޔާސީ އިންތިޚާ ު
01ޓީވީ ސްޓޭޝަނެއްގެ "ޕްރައިމް ޓައިމް" ވަނީ މޮނިޓަރކޮށްފައެވެ .އަދި އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުން ކުރި މި
މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓު ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.
 3102ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުޙިއްމު ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކަން
އޅުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިއީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޤަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަށް ކަނޑަ ެ
ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ
ކޮމިޓީއެކެވެ.
މިހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާއިރު ،ނިމިގެން ދިޔަ  3102ވަނަ އަހަރަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ
އަހަރެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ 3101 .ވަނަ އަހަރަށް ކޮމިޝަންގެ ތަސައްވަރަކީ ޒިންމާދާރު ޤާބިލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންތަކެއް
ލބިގެންދިއުމެވެ.
ޤައުމުގައި އުފެދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ި
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އަދި އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި ،ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ފުޅާވެ
ރާއްޖޭގައި ހަރުދަނާ ޑިމޮކްރަސީއެއް ޤާއިމްވުމެވެ .އަދި ނޫސްވެރިންނަށް އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މިނިވަން
މކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް ﷲ
ޓކައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ި
ހޞިލްކުރުމަށް ަ
އދި މި ކަންކަން ާ
ވެއްޓެށް ރާއްޖޭގައި އޮތުމަށެވެަ .
ލއްވާށިއެވެ!
ސުބުހާނާހޫ ވަތައަލާ ބަރަކާތް ަ

 33ފެބްރުވަރީ 3101
މުޙައްމަދު ޝަހީބު
ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
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 .2ތަޢާރަފް
ނ
މބަރ( 03/3101 :ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2ވަ ަ
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު ނަ ް
ގ
މނިވަން މުއައްސަސާއެކެވެ .މި ކޮމިޝަން އުފެއްދުމު ެ
ލ  3100ގައި އުފެދިފައިވާ ި
މާއްދާގެ ދަށުން 11 ،އޭޕްރި ް
މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ،ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް
ކަނޑައެޅުމާއި ތަންފީޒްކުރުމާއި ،ޑިމޮކްރަސީ އާލާކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ އެންމެ ފުޅާ
އަދި

ދާއިރާއެއްގައި
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި

ބޭނުންކުރާ

ރޑްކާސްޓަރުން
ބް ޯ

އުފެއްދުމަށް

ބޭނުންވާ

ނ
އެހީތެރިކަ ް

ގ
ގ އަލީގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުވައިދިނުމަށާއި އޭ ެ
މިކަންކަމު ެ

އކުލަވާލާ ޤާއިމުކުރުން
ށދިނުމާއި ،އެފަދަ ނިޒާމްތައް ެ
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރެވޭނޭ މަގުފަހިކޮ ް
ހިމެނެއެވެ.
ކލެވޭ މި ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރން ޢައްޔަން ކުރެއްވީ  11އޭޕްރިލް
ހަތް މެންބަރންގެ މައްޗަށް އެ ު
 3100ގައެވެ.
އ
ކޮމިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ބަދުރުއްނަސީރު  39ޖޫން  3103ގައި ވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުންނާ ި
ރައީސްކަމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައެވެ.

 2.1ކޮމިޝަނުގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އައްޔަނުކުރުން
ކޮމިޝަންގެ

ހުސްވެފައިވާ

މަޤާމަށް

ހއ.

ދިއްދޫ/

އާލިޔާ ،މުޙައްމަދު

އަސްލަމް ،ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުން

އިންތިޚާބުކުރުމުން ،އެބޭފުޅާ މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރައްވާ މެންބަރކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރެއްވީ
ށ
 02މާޗް  3102ގައެވެ .މުޙައްމަދު އަސްލަމް މިމަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ ،ހުސްވެފައިވާ މެންބަރކަމުގެ މަޤާމަ ް
ކުރިމަތިލި  01ފަރާތުގެ ތެރެއިންނެވެ.
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 3102 .2ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްކުރި މަސައްކަތްތައް
 2.0ކޮމިޝަންގެ  1އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން މުރާޖަޢާކުރުން
ދލުތަކެއް
ށ ވަނީ  3102ވަނަ އަހަރު ބަ ަ
ކޮމިޝަނުގެ  1އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަ ް
ގެނެސްފައެވެ .މި ޕްލޭނަށްވަނީ އައު އިތުރު ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލާ އެކަމާ ގުޅުންހުރި ސްޓްރެޓަޖީތަކާއި
އެކްޝަންތައް ވަނީ މުރާޖަޢާކުރެވުނު ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައެވެ.
މސައްކަތްތައް
ކށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ަ
ނ ހާސިލް ޮ
ޕލޭންގައި ކޮމިޝަނު ް
މި ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ް
ށ ކުރަން
ޝނުގެ މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުވުމަ ް
އަޕްޑޭޓްކޮށް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށާއި ކޮމި ަ
ގަސްދުކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަށް ހިމާނާފައިވާނެއެވެ.
ތިރީގައ މިވަނީ މުރާޖަޢާކުރެވިފައިވާ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ޕޮލިސީތަކެވެ؛
ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން –  3102ވަނަ އަހަރު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިވާ ޕޮލިސީ
ޕޮލިސީ  :0ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވޭނެނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުން
ޕޮލިސީ  :3ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ފައިދާއާއި މަންފާ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުން.
ޕޮލިސީ  :2ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް މި ސިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ހަލުވިކުރުން
ޕޮލިސީ  :1ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް އަތްފޯރާފަށުގައި ދެމެހެއްޓުން
ޕޮލިސީ  :1ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިނާޢަތުގައިއިންސާފުވެރި ވާދަވެރި މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުން.
ޕޮލިސީ  :3ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުން
ޕޮލިސީ  :3ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުން

ޝން ޕްލޭން)
ޓރެޓެޖިކް އެކް ަ
(އެޕެންޑިކްސް  :1ކޮމިޝަންގެ ސް ް

 2.3ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
މ
މތު ޢާއްމުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލާ ި
ނ މަޢުލޫމާތު ހަމާކުރުމާއި މަޢުލޫ ާ
 3102ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނު ް
ޅ
ނގެ މަސައްކަތްތަކާއި ދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގު ޭ
ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަނީ ފަށާފައެވެ .މިއީ ކޮމިޝަ ު
ނމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޝާއިއުކުރުމާއި
ވނެ ގޮތަށް އެ ް
މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބިދެ ޭ
ޢާއްމުކުރުމާއި ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައުލޫމާތަކަށް އެދިއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން
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ތގެ މަތިން،
ވސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮ ު
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އެއް ެ
އ
މނިވަންކަމާ އެކު ހާމަކުރުމުގެ ބޭނުމުގަ ި
އެއްވެސް ފަރުދަކަށް އަދި ފަރާތަކަށް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ި
އެކުލަވާލާ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ސިޔާސަތަކެވެ.
މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން  3102ވަނަ އަހަރު އެކިފަރާތްތަކަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ .އަދި
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި މުޙިއްމު ނިންމުންތައް ވަނީ ޢާއްމުކޮށްފައެވެ.
ޔސަތު)
މގެ ސި ާ
ބގަތު ު
(އެޕެންޑިކްސް  :2މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލި ި

2.2

ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކުރުމުގެ އުޞޫލެއް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުން
3103ވަނަ އަހަރަ ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްތަކުގެ ތެރެއިން ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތް
ނ އެދިފައެވެ .މި ފަދަ ބޮޑެތި ބަދަލެއް ލައިސަންސަށް ގެނެވުމަށްޓަކައި
ބަދަލުކުރުމަށްވަނީ ދެ ފަރާތަކު ް
އ
ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތާއި ލައިސަންސް ބަދަލު ކުރެވޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ލިޔެކިޔުންތަ ް
ވަނީ

ކޮމިޝަންގެ

މއްގައި
ދލުވު ެ
ބައް ަ

ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އަދި

މި

ނިންމުމުގެ

ށ
މައްޗަ ް

ށ
ބިނާކޮ ް

ކރާ ކަރުދާހެއްވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.
"ލައިސަންސެއް އެހެންފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އުޞޫލު" ބަޔާން ު

2.1

ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި ބެހޭ ކަރުދާސް
ރާއްޖޭގައި

ލައިސަންސްނެތި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ފަރާތްތަކުގެ

މަޢުލޫމާތު

ހޯދުމަކީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ލ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާކަމެކެވެ .އަދި
ކޮމިޝަނުން ،ރަށު ކައުންސި ް
ނ
މިގޮތަށް ލައިސަންސްނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ސާފުވުމުން ،ކޮމިޝަނު ް
އެފަރާތާއި މެދު ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަވާގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަމުންގެންދެއެވެ .ނަމަވެސް ބައެއް
ށ ގޮސް ލައިސަންސް
ޝންގެ ބަޖެޓުގައި ރަށްރަށަ ް
ރަށްރަށުން މަޢުލޫމާތު ލިބުމުގެ ދަތިކަމުންނާ އަދި ކޮމި ަ
ތމުން ،ލައިސަންސްނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ
ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެވޭނެހާ ފައިސާނެ ު
ޤއިމު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް
ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ާ
3103ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.
ލ
ދ ު
ށޓަކައި ،މި ކަރުދާސް މުރާޖަޢާކޮށް 3102ވަނަ އަހަރު ބަ ަ
ކށް ހިންގުމަ ް
މި އުޞޫލު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ޮ
ޅ
ގެނެސްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުގައި މިފަދަ އޮޕަރޭޝަނެއް ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ކަންކޮ ު
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ނއް އެންމެ
ތކެއް ގެނެސް މިފަދަ އޮޕަރޭޝަ ެ
ދލު ަ
އތުރު ބަ ަ
މން ،ކަރުދާހަށް ި
ތަކުގައި ހިންގުމަށް ފައިސާނެތު ު
ނ
ފޒު ކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެއްބާރުލުމެއް އޮވެގެންކަ ް
ދ ތަން ީ
އެދެވޭގޮތުގައި ހިންގާ އަ ި
ރ
ވނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސްއާއި އެކު ވަނީ މަޝްވަ ާ
ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށް ަ 3102
ވފައެވެ.
ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއް ާ

2.1

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ލައިސަންސްދޫކުރުމުގެ އިންޓަރނަލް ޕްރޮސީޖަރ ކަނޑައެޅުން
ވަކި

ވަކި

ހުޅުވާލެވިފައިވާ
އިންޓަރނަލް

ރަށްރަށަށް

ރބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ީ

ވއިރު
ފުރުޞަތަކަށް ާ
ޕްރޮސީޖަރއެއް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

އޮތުމުގެ

ލައިސަންސް

ލައިސަންސްއަށް

މުޙިއްމުކަން

ދިނުމުގާ

ޤާނޫނާއި

އެދި

ލައިސަންސް

ކމިޝަނަށް
ޮ
ޤަވާއިދުގައި

ށހެޅުމަކީ
ހު ަ

ށ
މގޮތަކަ ް
ދާޢި ީ

ދޫކުރުމަށްޓަކައި
ނ
ވަ ީ

ނ
ހަރުދަ ާ

އވެ.
ފާހަގަވެފަ ެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ވީމާ

ށ
ޝަރުތަކަ ް

ގ
ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ޑްރާފްޓް ޕްރޮސީޖަރއެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފަ އެވެ .އަދި މި ޑްރާފްޓް ވަނީ ކޮމިޝަން ެ
މޭޒުން ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ޙިއްޞާކުރެވިފައެވެ .މި ފަދަ ޕްރޮސީޖަރއެއް ފާސްވުމުން ލައިސަންސްއަށް އެދި
ވ
ށ ފުރިހަމަ ެ
ތ ބެލުމުގެ މަރުޙަލާ އިތުރަ ް
ސންސްގެ ޝަރުތުތައް ހަމަވޭ ޯ
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ލައި ަ
ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރެވޭނެއެވެ.

2.3

ޝަކުވާ ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޖުރާތެއް ކަނޑައަޅާ ޢާއްމުކުރުން
ރ
ވނީ މިއަހަ ު
ބލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޖުރާތު ކޮމިޝަނުން ަ
ހށަހަޅާ ޝަކުވާ ަ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ު
ނ
ފރާތްތަކު ް
ށފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެ ަ
ތެރޭގައި ކަނޑައަޅާ ޢާއްމުކޮށްފައެވެ .މިއީ ލައިސަންސް ދޫކޮ ް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓަކާއި ގުޅިގެން ،ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ކޯޑް އޮޕް ޕްރެކްޓިސާ

ޅ
ކށް ފިޔަވަ ު
އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ޚިލާފުވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި ،އެ ފަރާތަ ަ

ގ
ބޔާން ކުރާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ
އެޅުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ތކެވެ .މި އިޖުރާތު ކަރުދާހުގައި ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވުން
މަތިން އެކުލަވާލާފައިވާ އިޖުރާ ެ
ދަރަޖަކޮށް ،އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
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 2.3ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ޕްރޮސެސް މުރާޖަޢާ ކުރުން
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޕްރޮސެސް ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު މުރާޖަޢާކޮށްފައެވެ .މިއީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި
އ
ފިޔަވަޅު އެޅުން އަވަސް ކުރުމަށާއި އެއް މަރުހަލާއިން އަނެއް މަރުޙަލާއަށް ދިއުމަށް މަގުދައްކައިދިނުމަށާ ި
ތ
ށހެޅޭ ޝަކުވާއާއިގުޅޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާ ު
ވ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހު ަ
ޝަކުވާބެލުމުގައި ޙަރަކާތްތެރި ާ
ސ
ލއިންޓް ް
ށ އެޅުނު މުޙިއްމު ފިޔަވަޅަކަށް ވެގެން ދިޔައެވެ .މީގެ ސަބަބުން ކޮމްޕް ެ
ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަ ް
އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީގެ (ސީ.އޭ.ސީ) މެންޑޭޓް އިތުރަށް ފުރިހަމަވެ ،ކޮމިޝަންގެ މެންބަރން މި ކޮމިޓީއާ އެކު
ނނޭ މަރުޙަލާތައް ވަނީ އިނގިފައެވެ.
މައްސަލަ ނިންމުމަށް އިށީން ާ

 2.3މޮނިޓަރ ކުރާނެ ގޮތުގެ ޢާއްމު އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
ނޓަރ ކުރުމުގެ ޢާއްމު އުޞޫލު"ގެ ކަރުދާހެއް  3103ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލައި
"ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް މޮ ި
ކލަވާލުމުގެ
ނ ފަށާފައެވެ .މި އުޞޫލު އެ ު
ނން ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރަން ވަ ީ
 3102ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަ ު
ނ
ޓ މޮނިޓަރި ް
ނޓެން ް
އންގުމުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮ ް
މަޤްޞަދަކީ ވަކި ޙާލަތްތަކެއްގައި ކޮމިޝަނުން ެ
ނމަ އެ ކޮންޓެންޓު ޕްރޮސެސްކުރުމެވެ.
ސެކްޝަނުން ބަލާ އަދި ޕްރޮސެސްކުރަން ޖެހޭ ކޮންޓެންޓެއް ވާ ަ
އ
ޝންގެ ބަޖެޓުގަ ި
ނންވާ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް  3100އިން ފެށިގެން ވަނީ ކޮމި ަ
ކޮމިޝަނަށް ބޭ ު
ހިމަނާ

ތނަށްވެސް
މިހާ ަ

އސާ
ފަ ި

ނުލިބިފައެވެ.

ދ
އަ ި

ކޮމިޝަނުން

އެކި

ރތްތަކަށް
ފަ ާ

ޕްރޮޕޯސަލް

ށ
ނ ް
ގ ސަބަބުން ދާޢިމީ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ކޮމިޝަންގައި މިހާތަ ަ
ހުށަހަޅައިގެންވެސް އެހީނުލިބުމު ެ
ވަނީ ޤާއިމްނުކުރެވިއެވެ.

2.9

މޮނިޓަރ ކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ރިކުއެސްޓް ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
އިންތިޚާބުގެ

ދުވަސްވަރު

ފުރިހަމަކަމާއި

ފަސޭހަކަމާއެކު

ކޮންޓެންޓް

ނޓަރކުރުމުގެ
މޮ ި

މަޤުޞަދުގައި

އރޯ އިން
ބނުމަށް ބި ު
އ ތައްޔާރުކޮށް ،މި ފޯމުދިޔައީ ކޮމިޝަނަރުންގެ ޭ
"ކޮންޓެންޓް ރިކުއެސްޓް" ފޯމެ ް
ބ ގުޅުންހުރި
ވސްވަރު ކޮމިޝަނުން އިންތިޚާ ާ
ވނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ދު ަ
ފުރަމުންނެވެ .އަދި ަ 3102
އ
އސަލަތައް އަވަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް އެމަސައްކަތްތަ ް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓްގެ މަ ް
ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައިގެންނެވެ.
18

އަހަރީ ރިޕޯޓް –  / 3102މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

2.01

ބްރޯޑްކާސްޓް މައްސަލަ ބެލުމަށް ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން "ސީ.އޭ.ސީ ސްޕެޝަލް"
އ
ލތައް  13ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ބެލުމަށްޓަކަ ި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަ ަ
ޓ
ނ ާ
ކންޓެ ް
"ސީ.އޭ.ސީ ސްޕެޝަލް" ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލިއެވެ .މި ކޮމިޓީއިން އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު ފޮނުވާ ޮ
ނ
ޒމް ހަމަޖެހިފައެވެ .މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނެ ީ
ވނީ އިންތި ާ
ބެހޭ މައްސަލަތައް  13ގަޑީއިރު ތެރޭގައި ބަލާގޮތަށް ަ
ކޮމިޝަން މެންބަރންނާ،

ނޓަރިން އެންޑް އިންޖިނިއަރިނގް
މޮ ި

ގ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލާ ،ކޮމިޝަން ެ

އސަލަތަކާ
ށވެ .އަދި ހުށަހެޅޭ އެހެން މަ ް
ތ ެ
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސެކްޝަނުގެ ދެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮ ަ
މއްސަލައެއް
ނތިޚާބާ ގުޅުންހުރި މުޙިއްމު ަ
ށ  3102ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އި ް
ޚިލާފަށް މި ކޮމިޓީއަ ް
ޖހިފައެވެ.
ގތަށް ވަނީ ހަމަ ެ
ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަން ވަގުތުން ބަލަން ފަށާ ޮ

 2.00ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ މަހަކު ބާއްވާގޮތަށް ނިންމުން
ރާއްޖޭގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤަވާޢިދުތަކާއި،

ސިޔާސަތުތަކާއި

އ
އުޞޫލުތަ ް

ކަނޑައެޅުމުގައި

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާއި
ގ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެއް
މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ،ކޮމިޝަން ެ
ށ
ކަމުގައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުމަ ް
ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ފރާތްތަކާއި ކޮމާޝަލް ރޭޑިއޯ ތަމްޞީލުކުރާ
މޝަލް ޓީވީ ތަމްޞީލުކުރާ ަ
މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ ކޮ ާ
ދ
ފަރާތްތަކާ ،ޕަބްލިކް ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ ،މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ޭ
ފަރާތްތަކާއި

އަތޮޅުތެރެއަށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓް

ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދޭ

ފަރާތްތަކާއި

މ
ި

ދާއިރާގެ

ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި މި ދާއިރާގެ ތަޖްރިބާކާރެކެވެ.
ށ
ތ ް
 3103ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓް ފާސްކޮށް އަދި އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭގޮ ަ
 3102ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރން ހޮވާފައެވެ .އަދި މިކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮންމެ މަހަކު
ބީ.އޭ.ސީ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ .މި ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ
ލހައްޓާކަންކަމެވެ.
އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮމިޝަނުން ބަ ަ
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2.03

ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ އިންޓަރނަލް ޕްރޮސީޖަރ ކަނޑައަޅާ ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު (ނަމްބަރު  )10/3102އިން ،އެއްވުމާ ގުޅޭ
ގޮތުން

ޙަރަކާތްތެރިވާ

ނޫސްވެރިން

އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތު

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ނ
ކޮމިޝަ ާ

ހަވާލުކުރުމުން ،ކޮމިޝަނުން މި ޤަވާއިދު އެކުލަވާލާ އެއްވުމާގުޅޭގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން
ށ
އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު (ނަމްބަރު 01 )2013/R-27 :އޭޕްރިލް  3102ގައި ވަނީ ގެޒެޓްކޮ ް
ޢާއްމުކޮށްފައެވެ .ރާއްޖޭގައި ގިނަ ނޫސްވެރިންތަކެއް ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު މި ފަރާތްތައް އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ
މަސައްކަތް

ހަރުދަނާ

ކުރުމަށްޓަކައި،

ނޫސްވެރިން

އެކްރެޑިޓްކުރުމަށް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ގ
ޔކިޔުންތަކު ެ
ލި ެ

ޗެކްލިސްޓާއި އުޞޫލެއްކަނޑައަޅާ 3102ގައި ވަނީ ޢަމަލުކުރަންފަށާފައެވެ.
ށ
ސވެރިންނަ ް
ށ އެކްރެޑިޓްކުރަން ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ނޫ ް
އަދި މިގޮތުގެ މަތިން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަ ް
އަވަސް ޚިދުމަތެއް ދިނުމާ އަދި އެކްރެޑިޓްކުރެވިފައިވާ ނޫސްވެރިންނާއި އެކްރެޑިޓޭޝަން ފާހަށް ދުވަސް
އކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ހަމަވާ ތާރީޚުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢި ު

2.02

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް  1ނުކުތާގެ ވައުދެއް ތައްޔާރުކުރުން
ލފައެވެ .މި
އ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކުލަވާ ާ
އޓުމަށް ފަސް ނުކުތާގެ ވަޢުދެ ް
މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެ ް
ވ
ވަޢުދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  33ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައި ާ
ނ
ދމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ އަސާސްތައް ޢަމަލީގޮތު ް
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ެ
ދަމަހައްޓައި މިކަމުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ވާގިވެރިވެ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގައި
މށް ކުރެވޭ އިޤުރާރެކެވެ.
ތެދުވެރިކަންމަތީ ދެމިތިބު ަ
މި ވަޢުދުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ދަޢުލަތުގެ ތިން ބާރާއި ސަރުކާރު އޮފީސް އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް،
ތ
ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އަދި ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ދަޢުވަ ު
އަރުވާފައެވެ .މި ވަޢުދުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ
ދުވަސް ފާހަގަކުރާ  2މެއި  3102ގައެވެ.
މި އިވެންޓްގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމެއްގެ ގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓިސްއަށް
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މިނިވަން
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ނޫސްވެރިކަމެއް

ކުރުމަށް

އިޤުރާރުވެ

ސޮއި

ކުރުމަށްވެސް

ވަނީ

ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މި

އިވެންޓް

ނ
ވަ ީ

މޫސުން

ތަން

ގ
ނުދިނުމު ެ

ނ
ސަބަބު ް

ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.
ޢދު)
ހއްޓުން 1 :ނުކުތާގެ ވަ ު
ކން ދެމެ ެ
ވރި ަ
ނސް ެ
(އެޕެންޑިކްސް  :3މިނިވަން ޫ

2.01

ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ދޭ ޙައްޖު ދަތުރުގައި ދާނެ ފަރާތެއް ހޮވާނެ ކްރައިޓީރިއާ
ކަނޑައެޅުން
ގ
އ ރާއްޖޭ ެ
ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ރޭޑިއޯ/ޓެލެވިޜަންގެ ޒަރީޢާއިން ގެނެސްދިނުމަށްޓަކަ ި
ނ
ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ހޮވު ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އިން  3102ވަނަ އަހަރު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކމާއި އެކު
ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރައްވައިފައެވެ .އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތް އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށް ހަމަހަމަ ަ
ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކްރައިޓީރިއާ ކަރުދާހެއް ކޮމިޝަނުން ޑްރާފްޓް ކުރީ  3102ވަނަ އަހަރެވެ .އަދި މި
ޓ ހުށަހެޅުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ
ކަރުދާސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ކަރުދާހަށް ކޮމެން ް
ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

2.01

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެވޯޑްދޭނެ ކްރައިޓީރިއާ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރު ކުރުން
މއްސަނދި
ތރިކަން އިތުރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ު
ޤައުމު ބިނާކުރުމާއި ޑިމޮކްރެސީ އާލާކުރުމާ ،ރައްޔިތުންގެ ހޭލުން ެ
ކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދާކުރާ މުޙިއްމު ދައުރުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމާއި ،މި ސިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީއަށް
ކ
ވނަ ދުވަހަ ީ
ހރެއްގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ަ 1
މ މީލާދީ އަ ަ
ޝނުން ވަނީ ކޮން ެ
މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމި ަ
"ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް"ގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ .އަދި ކޮމިޝަންގެ  1އަހަރުގެ
މ
ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ދުވަހުގެ އެންމެހައި ކަންތައް އިންތިޒާ ް
ށ
ނ ް
ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހެއްވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .މި ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ަ
އެވޯޑްދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ .އަދި މި ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެވޯޑުދޭނެ
ކްރައިޓީރިއާ ކަރުދާހެއްވެސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު
ވަޒަންކޮށް

ޙައްޤު

ފަރާތްތަކަށް

އިނާމު

ދޭނެގޮތުގެ

މިކަރުދާސް

ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔަކަށް މިހާރު ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.
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ކޮމިޝަނުން

ފާސްކުރުމުގެ

ކުރިން

2.03

ކޮމިޝަންގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް ތައްޔާރުކުރުން
ށ
ކ ް
ތން ކުރިއަރާފައިވާ ބަޔަ ަ
ގތުންނާއި ތަޢުލީމީ ގޮ ު
ފންނީ ޮ
ޤބިލު އަދި ަ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ާ
ތމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޯސްތައް ހިމެނޭ
ަ
ނންވާ
ހެދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކޮމިޝަނަށް އެންމެ ބޭ ު
ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓް ކަރުދާހެއް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ .މައިގަނޑު  03ތަމްރީން
ގރީ ލެވެލް
ޓ ލެވެލް ،ޑިޕްލޮމާ ލެވެލް ،ޑި ް
ޕްރޮގްރާމް ހިމެނޭ މި ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓްގައި ސެޓްފިކެ ް
އަދި މާސްޓާރސް ލެވެލްގެ ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ.
އޔަރމަންޓް)
ކ ަ
(އެޕެންޑިކްސް  :1ޓްރޭނިންގ ރި ު

2.03

ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާދޭނެ ލީގަލް އެސޯސިއޭޓެއް ހޯދުން
ސއްކަތްތަކަށް
ށ ނިންމުނީ ،ކޮމިޝަންގެ މަ ަ
ނ ލަފާދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަ ް
ނ ީ
ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޤާ ޫ
މވައްޒަފުން
ޢލާނު ކުރުމުންވެސް މަޤާމަށް ު
ދނޭ މުވައްޒަފެއް ހޯދުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އި ު
ޤނޫނީ ލަފާ ޭ
ބޭނުންވާ ާ
ނ
ނ އިޢުލާ ު
ތ ް
ލ ފާރމެއް ހޯދުމަށް ދެފަހަރު މަ ި
ލފާ ދެއްވާނޭ ޯ
ދ ޤާނޫނީ ަ
ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީއެވެ .އަ ި
ހރު އެއްމެ
ކުރުމުންވެސް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ދެ ފަރާތަކުން ،އަދި ދެވަނަ ފަ ަ
ފަރާތަކުންނެވެ.
އ
ނގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަ ި
ޤާނޫނީ ލަފާދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ކޮމިޝަނުގައި ނެތުމުން ،ކޮމިޝަ ް
ނ
ގ ބަޖެޓު ް
ޢލަތު ެ
ވތީ  3102ވަނަ އަހަރުގެ ދަ ު
ނ ދަތިތަކާ ކުރިމަތި ާ
ގ ަ
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގިނަ ު
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުން ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ލޯ ފާރމެއްގެ ޚިދުމަތް
ނ
އފިސަރެއް ވަޒީފާއަށް ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނު ް
ތން ލީގަލް ޮ
ހޯދެން ނެތްކަމުން 0 ،އަހަރު ދުވަހަށް ވަގުތީގޮ ު
ދ
ގއެވެ .އަ ި
ގޅިފައި ވަނީ އޭޕްރިލް ަ 3102
ނންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ .ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް ކޮމިޝަނާ ު
ނިންމި ި
ފއިވެއެވެ.
ނ ލަފާ ދެއްވާ ަ
ކ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫ ީ
އެފަރާތުން  20ޑިސެމްބަރ  3102ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  33ކަމަ ާ
މއްސަލައިގައި
އަދި ރާއްޖެ ޓީވީ އިން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
ކރައްވާފައިވެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ު
ތގެ ތަފްޞީލް)
އވާ ގޮ ު
ނނީ ލަފާ ހޯދާފަ ި
(އެޕެންޑިކްސް  :1ޤާ ޫ
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2.03

ކޮމިޝަންގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް އިތުރު މުވައްޒަފަކު ހޯދުން
 3102ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކޮމިޝަންގެ އެކައުންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރގެ މަޤާމު ހުސްވުމުން އެ މަޤާމަށް
އކައުންޓްސް
ެ
ރވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައިވަނީ އިޢުލާނު ކޮށްފައެވެ .އަދި ކު ެ
ށ
ޝންގައި އެއް މަސްދުވަހު މަސައްކަތްކުރުމަ ް
ފރާތެއް ހޮވާ އެފަރާތުން ކޮމި ަ
ޤބިލް ަ
ކޯޑިނޭޓަރގެ މަޤާމަށް ާ
ތކުރާރުކޮށް
މން ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ .އަދި މީގެ ފަހުން ަ
ފަހު އެހެން ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހު ު
އ
ގންވާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ކުރިމަތީލާފައެ ް
އެކައުންޓްސް ކޯރޑިނޭޓަރެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އެކަށީ ެ
އ
ނ ކޮށްފަ ި
ނޓްސް ކޯރޑިނޭޓަރެއްގެ މަޤާމަށް ޖުމްލަ ފަސް ފަހަރު އިޢުލާ ު
ނުވެއެވެ .ކޮމިޝަންގެ އެކައު ް
ހއްދައާ އެކު
ވނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ު
ކއުންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރގެ މަޤާމް ަ
ވެއެވެ .އަދި މީގެ ފަހުން އެ ަ
ގ ފަހުކޮޅު
ޢލާންކޮށ އޮކްޓޫބަރ ެ 3102
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކޮށް އެމަޤާމަށް އި ު
މުވައްޒަފަކު ހޯދާފައެވެ.
ވސް ހުރީ
ޖހެންދެން ެ
ލހައްޓަން މިހާތަނާ ެ
ބ ަ
ކޮމިޝަންގައި ފައިސާގެ އެންމެހައި ކަންކަން ޢަމަލީ ގޮތުން ަ
ށ ފައިސާ
ހ ް
ފއެވެ .އަދި ދުވަހުން ދުވަ ަ
ވނީ ދިމާވެ ަ
ަ
ނގުނަ ދަތިތަކާ
އެންމެ މުވައްޒަފެއްކަމުން ގި ަ
އވެ.
ނ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ލާންޖެހިފަ ެ
ބަލައިގަތުމާއި ،ޖަމާކުރުމަށް ވަ ީ

 2.09އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން
ގ
 3102ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކޮމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތްތަކު ެ
ގ
ތެރެއިން ޕްރައިމް ޓައިމް ޓީ.ވީ ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ެ
ނ
ތއާއި މިއީ ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށްގެންދަ ް
ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ީ
ގަސްދުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމުން  3102ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރުކަމުގައިވާ އޯގަސްޓް އަދި
ވނީ
ސެޕްޓެމްބަރ މަހު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވެން ނޯންނާނޭ ވާހަކަ ަ
އވެ .އަދި
 13އޭޕްރިލް  3102ގެ ކޮމިޝަން މެމޯއިން އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ދަންނަވާފަ ެ
ގ
މިދުވަސްވަރު އަހަރީ ޗުއްޓީގެ އިތުރުން އެހެން އެއްވެސް ޗުއްޓީއަކަށް ވެސް އެދި ހުށަނޭޅުމަކީ ކޮމިޝަން ެ
އެދުމެއްކަމުގައި އެމެމޯގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.
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 2.31އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑިއަށް ބަދަލުގެނައުން
ޓ މޮނިޓަރ
 3102ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެން ް
ލމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ކުރުމަށާއި ،ހުށަހެޅޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބެ ު
ރވެންދެން އަދި އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް
މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބުކު ެ
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި

ނ ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑިއަކީ
 00އޯގަސްޓް  3102އިން ފެށިގެ ް

ނ
ހެދުނުގެ  3:11ން ހަވީރު  1:11ށް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ  3އޯގަސްޓް  3102ގައި މިކަން ވަ ީ
ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ .އަދި ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑި އަނބުރާ ހެނދުނުގެ  3:11ން
ހަވީރު  2:11ށް ބަދަލުކުރީ  10އޮކްޓޫބަރު 3102ގައެވެ.

2.30

ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުން
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ދުވަހުގަ ބޭއްވި ޙާއްޞަ
ޙަފްލާއެއްގައި މުވައްޒަފުންނަށް އެކި އެކި އެވޯޑް ވަނީ ދީފައެވެ .ޖުމްލަކޮށް އެވޯޑްތައް ދީފައިވަނީ 3103
ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރައިޒަލުން މަތީ މާރކްސް ހޯދި މުވައްޒަފުންނަށާއި  3103ވަނަ އަހަރު އެންމެ ރަނގަޅު
ދއިރާއަކަށް
ނ ފަސް ާ
ފންގެ މެދުގައި ވޯޓު ލައިގެ ް
ޙާޟިރީއެއް ދެމެހެއްޓި މުވައްޒަފުންނަށެވެ .އަދި މުވައްޒަ ު
އެންމެ ޤާބިލްކަމަށް މުވައްޒަފުން ދެކޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް ވަނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައެވެ.
ނން ކުރި
މީގެ އިތުރުން  3102ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކޮމިޝަ ު
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރ ކުރުން ،ކޮންޓެންޓް އެޖުޑިކޭޓް ކުރުން އަދި ރިޕޯޓް
އގުވަޒަން
މސައްކަތް ބަލައިގަނެ ،އެކަމުގެ ަ
ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ަ
އވެ.
ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދެއްވާފަ ެ

 2.33ކޮމިޝަންގެ ޕްރޮމޯޝަން ގްރިޑެއް އެކުލަވާލުން
ނ
ހ ް
ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވޭ އުޞޫލާއި ،މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން އެނގޭނެ ެ
ވ
"ޕްރޮމޯޝަން ގްރިޑް" އެއްގެ މަސައްކަތްކޮށް ،އެޗް.އާރ ޕެނަލުން ވަނީ  11ޑިސެމްބަރ 3102ގައި ބޭއް ި
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އ
ކރުމަށްޓަކަ ި
ނމި ގޮތަށް މި ގްރިޑް ފާސް ު
އ ނި ް
ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައެވެ .އަދި އެ ބައްދަލުވުމުގަ ި
ފއިވަނީ  01ޑިސެމްބަރ 3102ގައެވެ.
ކޮމިޝަނަރުންގެ މޭޒަށް ފޮނުވާ ަ
މި ގްރިޑްގައި މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުޞޫލުވާނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.
މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ގްރޭޑްގެ ޕްރޮމޯޝަން ކޮންމެ ދެ އަހަރެއްގެ އެޕްރައިޒަލްގެ ނަތީޖާއަށާއި މުވައްޒަފުގެ
އ މަޤާމަށް
ނމަވެސް ،އެއް މަޤާމުން އަނެ ް
ތ ަ
ށހެޅޭގޮތަށް އޮ ް
ހ ދިނުމަށް ހު ަ
ށފަ ު
ޙާޟިރީއަށް އިތުރަށް ބެލުމަ ް
ދ އަހަރަކު
ކުރިއެރުން ލިބޭނީ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމެއް އޮތުމުން އެކަނި ކަމުގައި ވާނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ .އަ ި
ގ
ޖުމްލަ ދެ "ނާންނަ" ދުވަސް މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީއަށް އަރައިފިނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއް އެއަހަރުގެ ވަޒީފާ ެ
ނ ނިންމާފައެވެ.
ވ ީ
ކުރިއެރުން ނުލިބޭނޭ ގޮތަށް ަ

2.32

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނައުން
ގ 033
ގމުގެ އުޞޫލަށް ހިންގާ ޤަވާއިދު ެ
ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީ ނެ ު
މާއްދާއަށް ބަދަލު ގެނެވުނީ  3102ގައެވެ .އެގޮތުން،

ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކު މުސާރަ

މސްދުވަހެވެ .އަދި
ކރު މުއްދަތަކީ( 3 ،ހައެއް) ަ
ނ އެންމެ ު
ތށް ވީއްލޭ ެ
ނުލިބޭގޮ ަ

ގިނަވެގެން ވީއްލޭނީ 0

(އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ .މިހެން ހެދުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ކޮމިޝަނަކީ މަދު މުވައްޒަފުންކޮޅެއް
މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކަށް ވެފައި ،އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް މަސައްކަތަށް ނުނުކުމެވޭގޮތް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ
ކޮމިޝަންގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫއަރާތީއެވެ .މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި މުވައްޒަފަކު ކިޔެވުމަށް އެދި
އ
ލޒިމްކުރާ ޗުއްޓީތަކެއް މިގެނައި ބަދަލުގަ ި
ދން ާ
ގނޫނުން މުވައްޒަފަކަށް ޭ
ވތަ ާ
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނު ަ
ނުހިމެނެއެވެ.

 2.31ކޮމިޝަނަށް އައު ސާރވާރއެއް ހޯދުން
ޓ
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ޢިމާރާތުގެ ކަރަންޓަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގައި ،ކޮމިޝަނުގެ ޑޭ ާ
ރައްކާ ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ "ޑެލް" ބްރޭންޑް ސާރވަރހަލާކުވެ ޑޭޓާތައް ރިކަވަރ ކުރެވޭ ގޮތް
ނ
ނުވުމުން ،ސާރވަރ އަށް ޖެހުނު މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ނެޝެނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަ ް
ނ
މ ް
ތނުން އެންގީ އެ ސާރވަރ އަކީ ވަރަށް ކުރީގެ ސާރވަރއެއް ކަމަށް ވު ު
ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ގެންދިއުމުން އެ ަ
ސާރވަރގެ ޑޭޓާތައް ރިކަވަރ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.
25
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ށ
ނ މިހާރަ ް
މހާރު ް
ކމަކަށް ވެފައިވާތީ އާއި ި
ކޮމިޝަނުގައި ސާރވަރއެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ދަތި ަ
ވ
ސާރވަރ އެއް ހޯދުމަކީ މަސައްކަތަށާއި ރައްކާކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުން ާ
އިކުއިޕްމަންޓަކަށްވާތީ ،ސާރވަރއެއް ހޯދުމަށް  03އޮކްޓޫބަރގައި އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.
ނަމަވެސް

މި

އިޢުލާނަށް

އެދެވޭ

އިޖާބައެއް

ލިބިފައިނުވާތީ

އިޢުލާން

ކށް
ތލް ޮ
ބާ ި

އެކަމަށް

 0ނޮވެމްބަރުގައި އަލުން އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ދމެދު އެއްބަސްވެވި އެޕްރީލް  3102ގައި
ފއިވާ ފަރާތާއި މިކޮމިޝަނާއި ެ
އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ަ
ސއްކަތްތައް
ގން ދިޔައީ ކޮމިޝަންގެ މަ ަ
ނ ވެ ެ
ކޮމިޝަނަށް އައު ސާރވަ ރއެއް ހޯދުނެވެ .އަދި މިކަ ް
އަރުޝީފުކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޙިއްޞާކުރުމަށް ލިބިގެންދިޔަ ފަސޭހަކަމަކަށެވެ.

2.31

ކަރުދާސް އިސްރާފްނުކުރާ އޮފީހަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން
3102

ޤޞަދުގައި
ގ މަ ު
ނ ކޮމިޝަނަކީ ކަރުދާސް އިސްރާފު ނުކުރާ އޮފީހަކަށް ހެދުމު ެ
ފށިގެ ް
ވަނަ އަހަރުން ެ

ނށް ނެރޭ
ނ ަ
ގނަވުނެވެ .އެގޮތުން ،ސްޓާފު ް
އނިކޭޝަން އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ެ
ކޮމިޝަނުގެ އިންޓަރނަލް ކޮމި ު
ގ
މެމޯ ،ނޯޓިސް އަދި އެންގުން ފަދަ ލިޔުންތައް ސްކޭންކޮށް އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންނާއި ކޮމިޝަނު ެ
ސާރވަރއެއް މެދުވެރިކޮށް "ސޮފްޓް" ކޮޕީ ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއަޅައި އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ .އަދި،
އ
ޓށް ލިޔުމުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެ ް
ޑިޕާޓްމަންޓް ތެރޭގައާއި އެއް ޑިޕާޓްމަންޓުން އަނެއް ޑިޕާޓްމަން ަ
ގ
އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ކުރަމުންގެންދިޔައެވެ .ކޮމިޝަނުން ބޭރަށް ފޮނުވާ ސިޓީ ،ރިޕޯޓް އަދި ލިޔުންތަކު ެ
ޑްރާފްޓް ކޮޕީ ވެރިންގެ އެޕްރޫވަލްއަށް ޕްރިންޓްކޮށްގެން ޙިއްޞާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އީމެއިލްއިން ސޮފްޓް ކޮޕީ
ފއިވާ ގަނޑު
ލތެއްގައި އެއް ފަރާތް ބޭނުންކޮށް ަ
ހން ޕްރިންޓް ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާ ަ
ފށުނެވެ .ކޮންމެ ެ
ބޭނުންކުރަން ެ
އ އިތުރަށް ކޮޕީ ހައްދައި އެންޓްރީ ކުރުމުގެ
ނނަ ލިޔުންތަ ް
"ރީ-ޔޫސް" ކޮށް ،އަދި ކޮމިޝަނަށް ބޭރުން އަ ް
ނންކުރަންފެށުނެވެ.
ބަދަލުގައި ސްކޭންކޮށް ބޭ ު

2.33

މުވައްޒަފުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
ށ
މ ް
ބއިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމަށާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބު ަ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއް ަ
ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގެ ބްރޭކް ގަޑީގައި  21މިނެޓުގެ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ
މވައްޒަފުން
ު
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބާއްވާފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގައި މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ

26

އަހަރީ ރިޕޯޓް –  / 3102މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

.1

ދާއިރާ

ހަރުދަނާކޮށް

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި

ކޮށްފައިވާ

މުޙިއްމު

މަސައްކަތް
 1.0ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް
ރ 3101/03
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު (ނަންބަރު )R-00/3103:އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަ ު
މރާޖަޢާކުރުމުގެ
(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުންނެވެ .މި ޤަވާއިދު ު
ނ
ދތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީގޮތު ް
ނ ޤަވާޢި ު
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮމިޝަނު ް
ބ
ނގެ ދެ މެންބަރން މުޤައްރިރު އަދި ނައި ު
ކަ ނޑައެޅުއްވި ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .ކޮމިޓީއެކުލަވާލާފައިވަނީ ކޮމިޝަ ު
މުޤައްރިރުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައި ކޮމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލާއި ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މުއައްޒަފުންނެވެ.
ނއުމަށްފަހު
މި ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ އިޞްލާޙުތައް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤަވާއިދަށް ގެ ަ
ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ މޭޒަށް މިހާރު ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

 1.3އެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލާ ޢާއްމުކުރުން
ނބަރު)R-27/3102:
ތރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު (ނަ ް
އެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޙަރަކާތް ެ
ގ
ވރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމު ެ
ނންބަރު  )3102/10ޞުލްޙަ ެ
ނނު ( ަ
އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ޤާ ޫ
ށންނެވެ.
ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
މި ޤަވާއިދު ހެދުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރނާއި ބައެއް މުއައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް
އެކުލަވާލިއެވެ .އަދި ޤަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް މި ކޮމިޓީއިން ތައްޔާރުކޮށް އޭރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް
ށއި ހުރިހާ
އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ (ބީ.އޭ.ސީ)ގެ ލަފަޔާއި ކޮމެންޓު ހޯދުމަށްޓަކައި ހުރިހާ މެންބަރންނަ ާ
ފ
މންޓާއި ލަ ާ
ގ ކޮ ެ
ފނުވިއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ޢާއްމުން ެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޮ
ފ
ތތަކުގެ ލަ ާ
ބސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިއެވެ .ކޮމެންޓު ކުރިފަރާ ް
ގ ވެ ް
ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނު ެ
ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް ،ޤަވާޢިދާއެއްކޮށް ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއި އެކްރެޑިޓޭޝަން
ކާޑުގެ ނަމޫނާ ކޮމިޝަނުގެ މޭޒުން ފާސްކޮށް މި ކަރުދާސް ގެޒެޓުކޮށްފައިވަނީ  01އޭޕްރީލް  3102ގައެވެ.
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އދު)
ޤވާ ި
މގެ ަ
ކރު ު
ކރެޑިޓް ު
ވރިން އެ ް
ސ ެ
ރވާ ނޫ ް
ޅގެން ހަރަކާތްތެ ި
ވމާ ގު ި
އ ެ
(އެޕެންޑިކްސް  :13އެ ް

1.2

އިންތިޚާބުގެ

ދުވަސްވަރު

ސިޔާސީ

ކޮންޓެންޓް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގައިޑްލައިން

އެކުލަވާލައި

ޢާއްމުކުރުން
ހ
ބ ބެ ޭ
"އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން" އަކީ އިންތިހާ ާ
ކަންތައްތަކުގައި ޞައްޙަ އަދި ތެދު މަޢުލޫމާތު ހަމަހަމަކަމާއެކު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ށ
ޝނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮ ް
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މަގު ދައްކައިދިނުމުގެ ގޮތުން އިންޓަރނޭ ަ
އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިނެކެވެ .މި ގައިޑްލައިން އެކުލަވައިލާފައި ވަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި އެމެރިކާގެ
ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމުގައިވާ ޓެރީ އަންޒޫރުގެ އެހީގަ އެވެ.
ވނީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އިތުރުން ކަމާ ގުޅުން
އކުލެވޭ މި ގައިޑްލައިން މިހާރު ަ
ޖުމްލަ  01މާއްދާގެ މައްޗަށް ެ
ހުރި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.
ށފައިވަނީ 31
ކރުމަށްފަހު ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއުކޮ ް
ށ ތަރުޖަމާ ު
ފސްކޮށް ދިވެހިބަހަ ް
މި ގައިޑްލައިން ކޮމިޝަނުން ާ
އޯގަސްޓް  3102ގައެވެ.
އޑްލައިން)
ސޓްކުރުމުގެ ގަ ި
ކ ް
ބރޯޑް ާ
ވރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ް
ވސް ަ
ދ ަ
ބގެ ު
ޚ ު
(އެޕެންޑިކްސް  : 13އިންތި ާ

1.1

މުޒާހަރާތަކާއި ހަލަބޮލި ހާލަތްތައް ކަވަރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން އެކުލަވާލާ ޢާއްމުކުރުން
ނ އެކުލަވާލާ
ތއް ކަވަރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިނެއް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނު ް
ތ ަ
މުޒާހަރާތަކާއި ހަލަބޮލި ހާލަ ް
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައާއި މި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ވަނީ  3102ވަނަ އަހަރު ޢާއްމުކޮށްފައެވެ.
މޒަހަރާތަކާއި
ށ ކަވަރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންގެ ބޭނުމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ު
ތ ް
މުޒަހަރާތަކާއި ހަލަބޮލި ހާލަތް ަ
ނމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންކަމާއި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން
ތތައް ކަވަރުކޮށްދި ު
ހަލަބޮލި ހާލަ ް
ކގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ މަގު ދައްކައިދިނުމެވެ.
ލތްތަ ު
ހޭލުންތެރިކޮށް މި ފަދަ ހާ ަ
އޒަފުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއަކުން އެކުލަވާލި މި ގައިޑްލައިންގައި މައިގަނޑު ހަތަރު
ކޮމިޝަން މެންބަރުންނާއި މުވަ ް
މާއްދާ އެކުލެވިގެންވެއެވެ.
އން)
ލ ި
ގއިޑް ަ
މގެ ަ
ކރު ު
ހލަބޮލިހާލަތްތަށް ކަވަރު ު
ރތަކާއި ަ
(އެޕެންޑިކްސް  :13މުޒާހަ ާ
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 1.1ބްޜޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޖުރާތެއް ޤާއިމްކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ލައިސަންސެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާ،
ނ
ނުވަތަ ލައިސެންސް ދިނުމުގެ ޝަރުޠަކާ ،ނުވަތަ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނު ް
ނިންމައިފިނަމަ،

ޓކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 11ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން
ބްރޯޑްކާސް ް

ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅު ތަކެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް
މާއްދާގެ (ހ)އިން ދީފައިވެއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 11ވަނަ

އެހެން ކަމުން ކޮމިޝަނުގެ މި ޤާނޫނީ ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި

އަދާ ކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނޭ އިޖުރާތެއް ކަނޑައެޅި އޭގެ އަލީގައި މިކަން
ރމަށް އިތުރު
ނޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުން މި މަސައްކަތް ކު ު
ތަންފީޒު ކުރުމަކީ މިކަމުގައި ަ
ދނޭ އަލިގަދަ ދަންމަރަކަށެވެ.
ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ާ
މި އިޖުރާތަކީ ،ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ
އުޞޫލެއް

ޤާއިމް

ކުރުމުގެ

ގޮތުން

އެކަށައަޅާފައިވާ

ހމެކެވެ.
މަފް ޫ

މިއީ،

ލައިސަންސް

ވ
ދޫކޮށްފައި ާ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެ ފަރާތްތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅިގެން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި
ޤަވާޢިދާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސާ އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ޚިލާފުވޭތޯ އާއި އެ ޚިލާފުވާ
ތކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
އ އެ ފަރާ ަ
ލފުވާ ހާލަތްތަކުގަ ި
މިންވަރެއް ދެނެގަތުމަށާއި ،ޚި ާ
އފައިވާ އިޖުރާތެވެ.
ބޔާންކުރާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކުލަވާލަ ި
ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ދއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޚިލާފުވާ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ،ޤަވާޢި ާ
ކަންކަން ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ކުރާ ކުށްތައް ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަކީ ،އެ ކުރާ ކުށެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިން
ފނުވުމުގައި ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް
ކންޓެންޓް ޮ
ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނޭ ކަމެކެވެ .މިގޮތުން މި އިޖުރާތުގައިޮ ،
އ
ތކޮށް ދަރަޖަކުރެވިފައިވާނެއެވެ .ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހުރިހާ ހަމަތަކާ ި
އާ ޚިލާފުވާ ޚިލާފުވުން ގިން ި
ށ
މިންގަޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ މިންގަޑުތަކާ ޚިލާފުވާ ޚިލާފުވުން މައިގަޑު  2ކެޓެގަރީ ) (A, B, Cއަ ް
ބަހާލާފައި ވާނެއެވެ .މި ގޮތުން ކެޓެގަރީ  Aއަކީ އެންމެ ސީރިއަސް ކަމަށް ބެލެވޭ ބައެވެ.

ކޮންމެ ކެޓެގަރީ

ނ
ނށް ބަލާ މައްސަލަ އެޖުޑިކޭޓްކުރުމުގައި ް 0
އެއްގެ ޚިލާފުވުމެއް ވެސް އެ ޚިލާފުވާކަމަށް ބެލެވޭ ކުޑަ ބޮޑު މި ަ
1ށް ދަރަޖަކުރަން ވާނެވެ .މިގޮތުން  0ވަނަ ދަރަޖައަކީ އެންމެ ސީރިއަސް ދަރަޖައެވެ .
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ފ
ނޓެއް ޚިލާ ު
މި އިޖުރާތުގެ ދަށުން ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އެޖުޑިކޭޓްކުރުމަށް ފަހު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެ ް
ނ ކަނޑައަޅާނެއެވެ .އަދި މި އިޖުރާތުގައި
ނ ދަރަޖައެއްގައިކަން ކޮމިޝަނު ް
ކ ް
ވެފައިވަނީ ކޮން ކެޓެގަރީގެ ޮ
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެޅިދާނޭ ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ލިސްޓެއްވެސް ހިމަނާފައި
ފ ވެފައިވަނީ
އ އެޖުޑިކޭޓްކުރުމަށް ފަހު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓެއް ޚިލާ ު
ވާނެއެވެ .ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަ ް
ކޮން ކެޓެގަރީއެއްގެ ކޮން ދަރަޖައެއްގައިކަން ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުމުން ،އެ ޚިލާފުވާ ކެޓެގަރީއަކާއި
ކންޓެންޓް ފޮނުވި ބްރޯޑްކާސްޓަރާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ .މި އިޖުރާތަކީ
ދަރަޖައަކަށް ނިސްބަތްކޮށް އެ ޮ
އެ އިރެއްގެ ޙާލަތަށް ބަލައި ކޮންމެ ( 3ހައެއް) މަހަކުން މުރާޖަޢާ ކުރެވޭނޭ އިޖުރާތެކެވެ.
އޖުރާތު)
މގެ ި
އޅު ު
ނށް ފިޔަވަޅު ެ
ޓރުން ަ
ބޜޯޑްކާސް ަ
ގއި ް
އސަލަތަކު ަ
ހރި މަ ް
ނ ު
(އެޕެންޑިކްސް  :9ކޮންޓެންޓާ ގުޅު ް

1.3

"ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް" ފާހަގަކުރުމާއި "ފަސް ނުކުތާގެ ވަޢުދު"ގައި ސޮއިކުރުން
މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ފަސް ނުކުތާގެ ވަޢުދެއް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައި ،ދަޢުލަތުގެ
ވ
މުއައްސަސާތަކުން އެ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހު ބާއް ާ
ވއެވެ.
ގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖެއްސެ ި
ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސައިފައި ވަނީ "މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުން 1 :ނުކުތާގެ ވަޢުދު"ގައި
އ
ސޮއިކުރުމުގެ ޙަރަކާތް  12މެއި  3102ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު  1:21ގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގަ ި
ނ ބާރު ކަމަށްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި
ބޭއްވުމަށެވެ .މި ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ގޮތުން ،ދަޢުލަތުގެ ތި ް
އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި މިނިސްޓްރީތަކާއި
މިނިވަން

ހުރިހާ

މުއައްސަސާތަކާއި

ކައުންސިލްތަކަށް

ދަޢުވަތުއެރުވުނެވެ.

"މިނިވަން

ނޫސްވެރިކަން

ދެމެހެއްޓުން 1 :ނުކުތާގެ ވަޢުދު"ގައި ސޮއިކުރެއްވުން ހިނގަމުންދާ ވަގުތު" ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ބރޯޑްކާސްޓަރުން ސޮއިކުރާ ގޮތަށް ވެސް ހަމަޖެއްސެވިއެވެ .ކޮމިޝަނުން
ޕްރެކްޓިސް" ގައި ހުރިހާ ް
އެކުލަވާލައި ،ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް"ގައި
ސޮއިކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު

ރޑްކާސްޓް
ބް ޯ

މީޑިއާގައި

ޙަރަކާތްތެރިވާ

ހުރިހާ

ތތަކަށް
ފަރާ ް

ހުޅުވާލުމަށް

ސއިކުރެއްވުމުގެ
ޓން 1 :ނުކުތާގެ ވަޢުދު"ގައި ޮ
އިންތިޒާމުވެސް ކުރެވުނެވެ" .މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއް ު
ޙަރަކާތް
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އެއްބާރުލުމާއެކު

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި

ތކުގެ އިސްފަރާތްތަކާ އެކު ކޮމިޝަނުން  31އޭޕްރީލް
ބްރޯޑްކާސްޓިން ސްޓޭޝަން ަ

ވަނަ ދުވަހު

ލވުމެއްވެސް ބޭއްވުނެވެ .
ކޮމިޝަންގައި މަޝްވަރާ ބައްދަ ު
ހމަ އެއްބާރުލުމާއި ފޯރިއާއެކު މި ހަރަކާތައް ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ،ޙަރަކާތް
ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންގެ ފުރި ަ
ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ދުވަހު މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން  1ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ޙަރަކާތް
ވަނީ ކެންސަލްކުރެވިފައެވެ.

1.3

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޢަމަލު ކުރަންވީ ގައިޑްލައިން
އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން
ޓ
ގންވާ ބަޖެ ް
ކށްގެން ތަރުޖަމާކުރުމަށް އެކަށީ ެ
ރތަކާ ހަވާލު ޮ
ށޓަކައި ،ބޭރުގެ ފަ ާ
މި ގައިޑްލައިން ތަރުޖަމާކުރުމަ ް
ގ ތެރެއިން މި ގައިޑްލައިން ތަރުޖަމާކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ .މިހާރު މި
ނެތުމުގެ ސަބަބުން ،ކޮމިޝަން ެ
ނ
ވބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކޮށްފައެވެ .އަދި މި ގައިޑްލައި ް
ބހަށް ތަރުޖަމާ ކުރެވި ެ
ގައިޑްލައިން ވަނީ އިނގިރޭސި ަ
ދވިފައެވެ.
ކށް ެ
ގެ ކޮޕީއަކަށް އެދިފައިވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ލިންކްވަނީ ފޯރު ޮ
ސ
ރ ި
ގ ޭ
ނ -އިނ ި
އ ް
ގއިޑްލަ ި
ނވީ ަ
ތކުރުމަށް ޢަމަލު ކުރަ ް
ޤތައް ހިމާޔަ ް
ޙއް ު
ނގެ ަ
އންހެނު ް
މގައި ަ
ކސްޓްކުރު ު
(އެޕްންޑިކްސް  :01ބްރޯޑް ާ
ޖމާ)
ތަރު ަ

1.3

އެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އިނގިރޭސި ބަހަށް
ތަރުޖަމާކުރުން
ގ  11ވަނަ
މިއީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު ( 3102/0ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤަނޫނު) ެ
ވމާއި ގުޅޭގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން
ކލަވާލުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ އެއް ު
ނށް އެ ު
މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަ ަ
އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދެކެވެ.
ޓ
ޖ ް
ގންވާ ބަ ެ
ށގެން ތަރުޖަމާކުރުމަށް އެކަށީ ެ
ރތަކާ ހަވާލުކޮ ް
ކއި ،ބޭރުގެ ފަ ާ
މި ޤަވާއިދު ތަރުޖަމާކުރުމަށްޓަ ަ
ޖމާކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ .މިހާރު މި
ގ ތެރެއިން މި ޤަވާޢިދު ތަރު ަ
ބން ،ކޮމިޝަން ެ
ނެތުމުގެ ސަބަ ު
ޤަވާޢިދުވަނީ އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރެވި ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކޮށްފައެވެ.
ރޖަމާ)
ތ ު
ގރޭސި ަ
އދު  -އިނ ި
ވ ި
ޑޓްކުރުމުގެ ޤަ ާ
ސވެރިން އެކްރެ ި
ނ ް
ތރިވާ ޫ
ތން ޙަރަކާތް ެ
ޅގޮ ު
ވމާއި ގު ޭ
އ ު
(އެޕްންޑިކްސް  :00އެ ް
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1.9

ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން
ޖޓް ނެތުމުގެ
ތރުޖަމާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަ ެ
ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ބޭރުގެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ަ
މ
މނެވެ .މިގޮތުންި ،
ސަބަބުން ،ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ކޮމިޝަން ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިން ު
ޕްލޭން ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ސްޓްރެޓީޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިސަރޗް
ޝންސް ސެކްޝަނުންނެވެ .ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންވަނީ އިނގިރޭސި
އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭ ަ
ވބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކޮށްފައެވެ.
ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ެ
އ މަހުގައެވެ.
އހަރުގެ ޖުލަ ި
ވނީ  3102ވަނަ ަ
ކށްފައި ަ
ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެންމެ ފަހުން މުރާޖަޢާ ޮ
ށ
ވ މަސައްކަތްތަކަ ް
ނ ޕްލޭން ހާޞިލްކުރެވިފައި ާ
ނށް ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަ ް
މި މުރާޖަޢާކުރުމުގައި މިހާތަ ަ
ގ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި އައު އެކްޝަންސްތަކެއް
އަޕްޑޭޓްކޮށް ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ެ
ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

 1.01ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 03 ،މަސް ހަމަވާ ތާރީޚަކީ ޚިދުމަތް
ކސްޓްކުރަން
ނ ބްރޯޑް ާ
ށ އަދި މީގެ އިތުރަށް ހިނގާ  03މަސް ދުވަހުގެ ފަހު ް
ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާ ތާރީޚްކަމަ ާ
ވނީ 3102ގައި ނިންމާފައެވެ .މި ނިންމުން
ނން ަ
ބތިލްވާނެކަން މި ކޮމިޝަ ު
ފަށާފައިނުވާނަމަ ލައިސަންސް ާ
ނިންމާފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 9ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގައި
ޝަރުތުތަކުގައި

ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޢާއްމު

ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގައި ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުން

ހގެ ތެރޭގައި އެ ޚިދުމަތެއް ފަށަންވާނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއެވެ.
ފެށިގެން ( 03ބާރަ) މަސްދުވަ ު
ޅމަށް ކުރި އިޢުލާން)
ޑއެ ު
ރޚެއް ކަނ ަ
ދމަތް ދޭން ފަށާ ތާ ީ
ޚ ު
ރމުގެ ި
ކސްޓްކު ު
(އެޕެންޑިކްސް  :03ބްރޯޑް ާ
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1.00

ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައި މެންބަރން ޢައްޔަންކުރުން
ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަކީ ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ބަޔާންކުރާ ،ރާއްޖޭގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ

ޤަވާއިދުތަކާއި
ނ
ބައިވެރިވު ް

ސިޔާސަތުތަކާއި
އިތުރުކުރުމަށާއި

އުޞޫލުތައް
އެފަރާތްތައް

ކަނޑައެޅުމުގައި

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ

ތަމްޞީލްކުރުމަށްޓަކައި

ކލަވާލާފައިވާ
އެ ު

ކޮމިޓީއެކެވެ.
މިކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ގެންދިއުމަށްޓަކައި ،ކޮމިޓީގެ ދައުރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް
ރޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ރިސޯސް ޓީމް
ބަޔާންކުރާ މެންޑޭޓްއެއްވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .މި މެންޑޭޓަކީ ބް ޯ
މަޝްވަރާކޮށް އެކުލަވަލާ ،ކޮމިޝަންގެ މޭޒުން ފާސް ކޮށްފައިވާ މެންޑޭޓެކެވެ.
ނނިވި ބައިތަކެވެ؛
މި މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭނީ އަން ަ
ތ
 ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާގޮ ް
 މުޤައްރިރު ހޮވުން
 ކޯރަމް އެކުލަވާލުން
 އެޖެންޑާކުރުން
 ކޮމިޓީގެ ލަފާ
 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން
 ކޮމިޓީގެ ރިސޯސް ގުރޫޕް
 ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ މަސައްކަތްތައް
މންބަރންގެ
ވނީ ެ 03
މޓީ އެކުލެވިގެންވާން ާ
ނ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން ކޮ ި
ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓްގައި  1ވަ ަ
މައްޗަށެވެ .އެއީ ،ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ ،ކޮމަރޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރ (ޓީވީ/ރޭޑިއޯ) ،މުޅި
ރާއްޖެ އަދި ވަކި ސަރަހައްދުތަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން އަދި ކޮމިޝަންގެ
ނނެވެ.
މެންބަރން ހިމަނައިގެ ް
މިގޮތުން 1 ،އޯގަސްޓް  3102ވަނަ ދުވަހު 'ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ' އަށް ޓީ.ވީ ޗެނަލްތަކުން
ނ ހޮވާފައެވެ.
ނތިޚާބުގައި ކޮމަރޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ  12ފަރާތެއް ވަ ީ
މެންބަރން ހޮވުމަށް ބޭއްވި އި ް
33
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ނ
ގއި ކޮމަރޝަލް ރޭޑިއޯގެ  13ފަރާތެއް ވަ ީ
ވނު އިންތިޚާބު ަ
ވނަ ދުވަހު ބޭއް ު
އަދި  30އޯގަސްޓް ަ 3102
ނ މި ކޮމިޓީގެ
ލކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ އަދި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށްވަ ީ
ހޮވާފައެވެ .މީގެއިތުރުން ،ޕަބް ި
ޢލޫމާތު އަރުވާފައެވެ.
މެންބަރކަށް ހޮވިފައިވާކަމަށް މަ ު
ތިރީގައި މިވަނީ

 3102ގެ ނިޔަލަށް "ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ"ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

މެންބަރންނެވެ؛
ނަން

އޮފީސް/ސްޓޭޝަންގެ ނަން

ކޮމާރޝަލް ޓީވީ
އަލްފާޟިލް ޢިމާދު ޙަސަން ލަޠީފް

އައިލަންޑް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމްޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޢަބްދުﷲ

މީޤާތު ލިލް ޙައްޖު ވަލް ޢުމްރާ

އަލްފާޟިލް ޠައްޔިބު މުޙައްމަދު

ކޮންޓްރާސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކޮމާރޝަލް ރޭޑިއޯ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިކްރާމް
އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޒް އިސްމާޢިލް

އައިލަންޑް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމްޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޢުމަރު މަނިކު

މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޯޕަރޭޝަން

ރީބްރޯޑްކާސްޓަރ ނޭޝަން ވައިޑް
އަލްފާޟިލާ އާތިފާ ޢަލީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް

އަތޮޅުތަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާހިޤު

މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ
އަލްފާޟިލް ބަދުރުއްނަޞީރު
އަލްފާޟިލް އާޒިމް ޒާހިރު
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ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް

ކޮމިޓީގައި

ބައިވެރިނުވާނެ

ކޮމިޝަންގެ

ކަމަށާ،

މަސައްކަތްތަކަށް

ނަމަވެސް
އެހެނިހެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ގޮތްގޮތުން އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށް ބުނުން
ނަން ލިބިފައެއް ނުވޭ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް

ސުޕަރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ކޮމިއުނިކޭޝަން

އަލްފާޟިލް މުސްތާޤް ފިރާޤް

އޮފް

އޮތޯރިޓީ

މޯލްޑިވްސް
މިނިސްޓްރީ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޙުސައިން

އޮފް

އިސްލާމިކް

އެފެއަރޒް
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު

މޯލްޑިވްސް
ނެޝަނަލް

އަލްފާޟިލް މަހުދީ އަޙްމަދު

އޮފް

ބިއުރޯ

ކްލެސިފިކޭޝަން

 1.03އެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުން
ގުޅޭ

އެއްވުމާ

ގޮތުން

ޙަރަކާތްތެރިވާ

ނޫސްވެރިން

އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ

ޤަވާއިދު

ރ
ނަންބަ ު

R-27/3102ގެ ދަށުން  31ނޫސްވެރިން  3102ވަނަ އަހަރުގައި ވަނީ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައެވެ .މީގެ ތެރެއިން
ހަތަރު

ފަރާތަކީ

ސ
ފްރީލާން ް

ނޫސްވެރިން

ކަމުގައިވީއިރު

ދެން

ތތަކަކީ
ހުރިހާފަރާ ް

ރާއްޖޭގެ

މީޑިއާ

ވ ފަރާތްތަކެވެ.
ބތް ާ
އޯގަނައިޒޭޝަންތަކަށް ނިސް ަ
ރން މަޢުލޫމާތު)
ވ ި
ނސް ެ
ފއިވާ ޫ
ރޑިޓްވެ ަ
(އެޕެންޑިކްސް  3102 :02ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކް ެ

1.02

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފްރީކުއުންސީތައް ކޮމިޝަނަށް
ބަދަލުކުރުން
 3113ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން

ވ
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދޫކޮށްފައި ާ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފްރިކުއެންސީގެ ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ
ޓެރެސްޓްރިއަލްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ފްރިކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ .ނަމަވެސް މި
ޤަވާޢިދަކީ މިހާރު އުވާލާފައިވާ ޤަވާޢިދެއް ކަމުގައިވާތީއާ ޤާނޫނު ނަމްބަރު ( 03/3101ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ހދުމަށް އެދޭ
ފއިވާ ނުވަތަ ލައިސަންސް ޯ
ދށުން ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް ލިބި ަ
ޤާނޫނު) ގެ ަ
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ގއި ޓެރެސްޓްރިއަލްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ފްރިކްއެންސީ ހޯދަން އެދޭ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭ ަ
ހރު ޢަމަލުކުރަންވީ މައިގަ ނޑު އުޞޫލުތައް
ސތައް ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މި ާ
ފަރާތްތަކަށް ،އެ ފްރިކްއެން ީ
ބަޔާންކުރާ

ޤަވާއިދަކީ

ރޭޑިއޯ/ޓީވީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

އަށް

ފްރިކުއެންސީ

ދޫކުރުމުގެ

ޤަވާއިދު

ނަމްބަރު()R10-3103

ހގަކޮށް އެ
ކަމާއި އެ ޤަވާއިދު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތަކީ މި ކޮމިޝަނުކަން ފާ ަ

މި

ކަނޑައަޅާފައިވާތީ

ޤަވާޢިދުގެ

ނ
ދަށު ް

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް

މޝަނުން
ކޮ ި

އޮތޯރިޓީ

އޮފް

އަދާކުރަންޖެހޭ
މޯލްޑިވްސްއިން

މސްޢޫލިއްޔަތުގެ
ަ
ދޫކޮށްފައިވާ

ރަޖިސްޓްރީތައް މި ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރުމަށް އެދި 3102ގައި ވަނީ
ތކެއް ބާއްވާފައެވެ.
މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން ަ

ގޮތުގައި

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ފްރިކުއެންސީގެ

އެކިފަހަރު މަތީން އެފަރާތާއެކު

މިގޮތުން މި އޮތޯރިޓީއިން ފްރީކުއުންސީ ދޫކޮށްފައިވާ

ނން 3103ގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ފްރީކުއެންސީ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަ ު
ނ މިހާތަނަށް
އޮތޯރިޓީއިން ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީތައް ބާތިލްކޮށް އެފަރާތްތަކަށް އަންގާ ،މިކޮމިޝަނު ް
އަލުން ފްރީކުއެންސީ ދޫނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފްރީކުއެންސީ ރެޖިސްޓްރީތައް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ  33ޑިސެމްބަރ
3102ގައެވެ.
(އެޕެންޑިކްސް :01

ދލުކުރުމުގެ އިޢުލާނު)
ބ ަ
މޝަނަށް ަ
ނސީތައް ކޮ ި
ކއު ް
ރމުގެ ފްރީ ު
ކސްޓްކު ު
ބްރޯޑް ާ

 1.01ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ޖަލްސާތަކުގެ

ލައިވް ފީޑް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ލިބުމުގެ ދަތިކަން

ޙައްލުކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ޖަލްސާތަކުގެ ލައިވްފީޑް ލިބުމުގެ ދަތިކަން ފާހަގަކޮށް ދެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު
ތ
ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނެސްފައިވާތީ ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިހަށް މި މަޢުލޫމާ ު
ވފައެވެ .މި
ހއެކު ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއް ާ
ޙިއްޞާކޮށް މިކަން ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީ ާ
ބައްދަލުވުމުގައި މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާތައް ލައިވްކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކުރަމުންދާކަމަށާ ،މި
އވެ.
ފރާތުންވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފަ ެ
މަރުޙަލާގައި ކޮމިޝަން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވާނެކަން އެ ަ

 1.01ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް ބާރުއެޅުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައި ލައިސަންސްދިނުމުގެ ޢާއްމު ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ،ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ
ތކުން ފާއިތުވި އަހަރު ސްޓޭޝަން ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ވިދިގެން
ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް ަ
އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ .އެހެންކަމުން ،މި
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އގެ މަތިން
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން 3103ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް ދެފަހަރެ ް
އވެ .ރިޕޯޓް
ސަރކިއުލަރއަކުން ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ވާނީ އަހަރީ ރިޕޯޓު ފޮނުވުމަށް އަންގާފަ ެ
ތ
ހުށަހަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވީއިރުވެސް ބައެއް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ީ
މި ފަރާތްތަކަށްވާނީ އިތުރު މުއްދަތު ދީފައެވެ .އެކި ފަހަރު މަތީން އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތު
ޓލް ޓީވީއާ،
މޓެޑްގެ ޗެނަލް ކަމުގައިވާ އެ ޯ
އންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލި ި
އިތުރުކޮށްފައިވީއިރު ،އެޓޯލް ި
ޓީވީ

1

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑްގެ

ޗެނަލްކަމުގައި

ޓީވީ

1

ގެ

އަހަރީ

ރިޕޯޓް

ތ
ހުށަހަޅާފައިނުވާ ީ

ނ
ހށަހެޅަމަށް ވަ ީ
ށން އިންޒާރުދީ މި ރިޕޯޓް ު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 11ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  3ގެ ދަ ު
އަންގާފައެވެ .ނަމަވެސް މި އެންގުމަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ މިދެ ފަރާތާ މެދު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ
 11ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކޮމިޝަނުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން  33ނޮވެމްބަރ 3102
ޓ ޕްރައިވެޓް
ގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ .އަދި މި ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެޓޯލް އިންވެސްޓްމަން ް
ލިމިޓެޑް އަދި ޓީވީ 1ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވިކަމުގެ ދަޢުވާ ކޮށްދެއްވުން އެދި
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  10ޑިސެމްބަރ 3102ގައި ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.
ޓ ލިމިޓެޑް އަދި
(އެޕެންޑިކްސް  :01ޓީވީ  1ޕްރައިވެ ް

ނޒާރު)
ދން އި ް
ނޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ި
ޓމެ ް
ނވެސް ް
އެޓޯލް އި ް

 1.03ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް ސަމާލުވުމަށް އެންގުން
މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް އިޝްތިހާރުކުރުމުގައި ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު މެސެޖު ހިމަނާ ،އިޝްތިހާރު ކުރާ ބާވަތެއްގެ
ށ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އިޝްތިހާރުކުރަމުންދާތީ
ތ ް
ދމަތަކަށް ގެއްލުންވާފަދަ ގޮ ަ
އެހެން މުދަލެއް ނުވަތަ ޚި ު
ވިޔަފާރިވެރިން

ކަންބޮޑުވުން

ފާޅުކުރުމުން،

މިކަން

ސޓްރީ
މިނި ް

އޮފް

އިކޮނޮމިކް

ޑިވެލޮޕްމެންޓުން

އވެ .މިކަން
މޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށްގެނެސްފަ ެ
 31ފެބްރުއަރީ  3102ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ކޮ ި
ނ
ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މި މައްސަލަ ޙިއްޞާކޮށް ،ސަމާލުވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތު ް
ނގަޑާއެއްގޮތަށް
ކރުމުގައި އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް ސަމާލުވެ އެމި ް
އިޝްތިހާރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ު
ނ ސަރކިއުލަރ އަކުން އަންގާފައެވެ .މި ސަރކިއުލަރގައި
ޢަމަލުކުރުމަށް އެދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށްވަ ީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

އިޝްތިހާރަކީ

އިޝްތިހާރުކުރުމު

މިންގަނޑާ

ޚިލާފުވާ

އިޝްތިހާރެއްތޯ

ބެލުމަށް

މލުކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ސަމާލުވެ ،އިޝްތިހާރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި މި މިންގަޑާއެއްގޮތަށް ޢަ ަ
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އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

1.03

އެމް.ބީ.ސީއިން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދުމަށްކުރި މަސައްކަތް
 9ފެބްރުއަރީ 3103

ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޯޕަރޭޝަނާއިއެކު

(އެމް.ބީ.ސީ)

ވވޭ އިޤްރާރު"ގައި އަހަރީ ލައިސަންސް ފީ
ސޮއިކުރެވުނު "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމަށް ެ
ސވެފައެވެ.
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރޗް މަހުގެ ކުރިން ދައްކަން ޖެހޭނެކަންވަނީ ބަޔާންކޮށް ދެ ފަރާތުން އެއްބަ ް
އެމް.ބީ.ސީއިން ލައިސަންސް ފީ ދައްކާފައިވަނީ  11ދުވަސް ފަހުން ކަމަށާ އަދި މި މުއްދަތުގައި ދެ ޗެނެލްގެ
(ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު) ޖޫރިމަނާ ފައިސާކަމަށްވާ 031،111/-ރ (އެއްލައްކަ
ހރުގެ އޮޑިޓް
ކމިޝަނުގެ  3103ވަނަ އަ ަ
އނުވުމުން ޮ
ފަސްދޮޅަސް ހާސް ރުފިޔާ) ކޮމިޝަނުން ނަގާފަ ި
ގ
ދގައިވާ ގޮތު ެ
ރިޕޯޓްގައި މިކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ .އަދި މިކަން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުން ޤަވާއި ު
މަތިން ފައިސާ ނުދައްކާ ދުވަސްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖުރިމަނާގެ ފައިސާ އެމް.ބީ.ސީއިން ހޯދުމަށާއި މި ފައިސާ
ފދެއްވާފައެވެ.
އ ފަންޑަށް ޖަމާކުރުމަށް ވަނީ ލަ ާ
ދަޢުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓް ރެވެނި ު
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެމް.ބީ.ސީއަށް އެކި ފަހަރުމަތީން މި ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ދަންނަވާފައެވެ.
އވެސް
މީގެއިތުރުން މިކަން ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެމް.ބީ.ސީއާއެކު އެކިފަހަރު މަތީން ބައްދަލުވުންތަކެ ް

ވަނީ

ބާއްވާފައެވެ.
މި ފައިސާ ނުދެއްކި ލަސްވެފައިވަނީ މި ފީ ދެއްކުމަށްޓަކައި މާރޗްމަހުގެ ކުރީކޮޅު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ފޮނުވާފައިވާއިރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން އެމް.ބީ.ސީއަށް ފައިސާ
ދޫކޮށްފައިވާނީ  3މެއި 3103ވަނަ ދުވަހުކަމުގައިވާތީ މި ދެ ޗެނަލް ގެ ފީ ދެއްކުން ލަސްވީ ކަމުގައި
އެމް.ބީ.ސީއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ .އޮޑިޓް އޮފީހަށާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނުވައި
ރ އެދިފައެވެ .އަދި ކޮމިޝަނާއި އެމް.ބީ.ސީގެ
މައްސަލަ ޙައްލުކުރާނެ ގޮތުގެ ލަފަޔަކަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މިހާ ު
ނސް މިނިސްޓަރާ ސީދާ ބައްދަލުކޮށް މައްސަލަ ޙައްލުކުރާގޮތަށް މިހާރު ވަނީ
އިސްވެރިން ބައްދަލުކޮށް ފިނޭ ް
އެއްބަސްވެފައެވެ.
(އެޕެންޑިކްސް :03
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ސ
ފއި ާ
ޖރިމަނާ ަ
ނޖެހޭ ޫ
ސއިން ދައްކަ ް
އެމް.ބީީ .
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ފޞީލް)
ސއްކަތުގެ ތަ ް
ށކުރި މަ ަ
ހޯދުމަ ް

1.03

ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުން
ގ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި
މިނިވަންކަމާ އެކު މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ރޓް އެނެލެސިސް ރިޕޯޓް" އެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން މިކަމަށް
ނުރައްކާތައް ފާހަގަކޮށް "ތް ެ
އވަނީ މާރޗް  3102ގައެވެ .
އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީން ފަށާފަ ި
"ތްރެޓް އެނެލެސިސް ރިޕޯޓް" އެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  33ވަނަ
މސައްކަތްކުރާ
ޓމަށްޓަކައި ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ަ
މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއް ު
މ
މާޙައުލުގައި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ދީފައިވާ ގެއްލުންތަކާއި އޭގެ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ ި
ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން ހޯދުމެވެ.
އ
މިގޮތުން މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ،ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލްތަކުގެ ޢިމާރާތާއި މުދަލަށް ،ނޫސްވެރިންނަށާ ި
ށ ލިބިފައިވާ
ނ ް
އަދި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ޖެނުއަރީ  3100އިން ފެށިގެން މިހާތަ ަ
ގެއްލުންތަކުގެ ތަފްސީލު

ހފައެވެ .މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ
ދމަށް ވަނީ ހަމަޖެ ި
ހޯ ު

ނ ބައްދަލުކޮށް،
ށ ޒިޔާރަތްކޮށް ،އިސްވެރިން ާ
ޝންގެ ޓީމެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަންތަކަ ް
ގޮތުން ،ކޮމި ަ
ބއްދަލުކުރެވުނު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަކީ؛
ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މުޙިއްމު މަޢުލޫމާތު ވަނީ ހޯދާފައެވެ .މިގޮތުން ަ


އެމް.ބީ.ސީ،



ދި ޓީވީ،



ރާއްޖެ ޓީވީ،



ވީ މީޑިއާ،



އެމް.ވީ .ޓީވީ އަދި؛



ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއެވެ.

ރންގެ ސުވާލު
އަދި މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް ހޮވާފައިވާ ކޮމިޓީން ވަނީ ދެވަނަ މަރުޙަލާއަށް ބޭނުންވާ ނޫސްވެ ި
ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ .މި ރިޕޯޓްގެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ
"ތްރެޓް އެނަލިސިސް ޓީމް" އިން މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.
ސ ރިޕޯޓްގެ ސަރވޭ ފޯމް)
ލސި ް
(އެޕެންޑިކްސް  :03ތްރެޓް އެނާ ަ
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 1.09ތައި ޕީ.ބީ .އެސް އެޓޭޗްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހުޅުވާލުން
ތައިލޭންޑްގެ ޕަބްލިކް ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ (ތައި.ޕީ.ބީ.އެސް)ގެ އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގައި ރާއްޖޭގެ
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމާ ގުޅިގެން ،ކޮމިޝަނުން ވަނީ
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލާފައެވެ .މި އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭގޮތުން
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޝަންގެ ފާން މާލަމްގައި  31ޖޫން 3102ގައި
ވަނީ

ބާއްވާފައެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓް

އިންޑަސްޓްރީގައި

މަސައްކަތްކުރައްވާ

ޓެކްނިކަލް

ށ
ނ ް
މުވައްޒަފުން ަ

ށ
ށ ހިންގުމަ ް
އަމާޒުކޮށްގެން ތައި.ޕީ.ބީ.އެސްގެ ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތަކާ އެކު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ހޯދުމަ ް
ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތަކީ  01ދުވަހެވެ .އަދި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ
ކ ރާއްޖޭގެ
 3102ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ .މި އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހުނު ދުވަސްވަރަ ީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރުކަމުން ،ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަންތަކަށް މުވައްޒަފުން ވީއްލުމުގެ ދަތިކަން
ބފައެވެ.
ރހީބު ނުލި ި
ހުރުމުގެ ސަބަބުން މި ޕްރޮގްރާމަށް ވަނީ އެންމެ އެދެވިގެންވާ ތަ ު

 1.31މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ޢާންމުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒުކުރުން
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ޢާއްމުކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި މި
ސިޔާސަތަށް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ  1މެއި  3102ގައެވެ .ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ
"މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ޢާއްމުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު" ގައި ވަނީ މައިގަނޑު ދެ ބައެކެވެ.
އެއީ ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމާ އެކު ،ކޮމިޝަނުގެ ޙަރަކާތްތަކާއި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ބދެވޭނެ ގޮތަށް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޝާޢިއުކުރުމާއި ޢާއްމުކުރުމާއި،
ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ލި ި
ހމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު
ތކަށް އެދިއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު ާ
އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާ ަ
ގތުގެ މަތިން ،ކޮމިޝަނުން
މއް ނާންނާނެ ޮ
މނިވަންކަމަށް އެއްވެސް އުނިކަ ެ
ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ި
އދޭ ޚިދުމަތަތްތަކާއި ،ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި މިކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ
ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ،ފޯރުވަ ި
ނތި މިނިވަންކަމާ އެކު ހާމަކުރުމެވެ.
މަޢުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރުދަކަށް އަދި ފަރާތަކަށް ތަފާތު ކުރުމެއް ެ
ޞލުތަކެއް ވަނީ
މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ޢާއްމުކުރުން ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތުގެ އު ޫ
ކަނޑައަޅާފައެވެ .މިގޮތުން އެއްވެސް ޚާއްޞަ މައުލޫމާތެއް ލިޔުމުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަށް އެދެންވާނީ
40
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ރންފެށި މި
"މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް" މެދުވެރިކޮށެވެ 3102 .ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ތަންފީޒުކު ަ
ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދެ ފަރާތަކުން ވަނީ "މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ ފޯމް" ހުށަހަޅާފައެވެ .މި ފޯމްތަށް ވަނީ
ޕްރޮސެސްކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

1.30

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަސް" ފާހަގަކުރުން
ޤައުމު ބިނާކުރުމާއި ،ޑިމޮކްރެސީ އާލާކުރުމާއި ،ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި
ކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދާކުރާ މުޙިއްމު ދައުރުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމާއި ،މި ސިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީއަށް
މަގުފަހިކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު،
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ "ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ"އާ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.
އެ ފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާ އެކުގައި ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް ރައްޔިތުން
ޖގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް އެޅޭ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި
ހޭލުންތެރިވުމުގެ އިތުރުން ރާއް ޭ
ރއްގެ  1އޮކްޓޯބަރަކީ
ކންމެ އަހަ ެ
ކޮމިޝަނުން ދެކި ޮ

ފހަގަކުރުމަށް
އ ާ
"ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހު"ގެ ގޮތުގަ ި

ނިންމެވިއެވެ 1 .އޮކްޓޯބަރ އަކީ "ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް" ކަމުގައި ހަމަޖައްސަން ކޮމިޝަނުން
ވހަކީ އެއީ ކަމަށް
ށ ބްރޯޑްކާސްޓް ސިގްނަލެއް ފޮނުވި ދު ަ
ނިންމާފައިވަނީ އެއީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަ ް
ތާރީޚުގެ ލިޔުންތަކުން ދައްކާތީ އެވެ.
މިގޮތުން  3102ވަނަ އަހަރަކީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ހއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ތަޙުނިޔާ ކިޔުމުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
އަހަރެވެ .ކޮމިޝަނުން އެންމެ ަ
ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހާ ގުޅިގެން ޚިޠާބެއް ދެއްވާފައެވެ.
އވި ހިޡާބް)
ދ ް
ރއީސް ެ
ޝނުގެ ަ
ގއި ކޮމި ަ
ސބަތު ަ
މނާ ަ
ހގެ ު
ރޑްކާސްޓިންގ ދުވަ ު
(އެޕެންޑިކްސް  : 03ބް ޯ

1.33

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެފަރާތުގެ މަސައްކަތަށް ހިތްވަރު ދީ އެ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން
ކޮމިޝަނުގެ

އެންމެހައި

މޝަނަރުންނާއި
ކޮ ި

ގ
މުވައްޒަފުން ެ

ނަމުގައި

ގ
ސްޓޭޝަންތަކު ެ

މެނޭޖްމަންޓާއި

މުވައްޒަފުންނަށް އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރަކުބާދު ވަނީ  3102ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
އ އަރިސްކޮށްފައެވެ.
ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީދުވަހުގަ ި

41

އަހަރީ ރިޕޯޓް –  / 3102މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

 1.32ނޫސްވެރިންނަށް ޙިމާޔަތްހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވުން
ނޫސްވެރިންނަށް
32

ދޭ

ތއް
ލ ަ
ހަމަ ާ

ކުށްވެރިކޮށް

ނޫސްވެރިންނަށް

ޙިމާޔަތް

ފެބްރުއަރީގައި އޮތް ހިނގާލުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި

ށ
ހޯދައިދިނުމަ ް

ގޮވާލާ

ވރިވެ ވަނީ
މުވައްޒަފުން ބައި ެ

ނ އެކި ވަރުގެ ހަމަލާދީ ،އަދި ރާއްޖެ ޓީވީ ގެ
އަޑުއުފުލާފައެވެ .މިއީ ތަކުރާރުކޮށް ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެ ް
ނިއުސް ހެޑް ކަމަށް ވާ އިބްރާހިމް ވަހީދު (އަސްވާޑު) އަށް ބަޔަކު މަރުގެ ހަމަލާއެއް ދީ ވަރަށް ބޮޑަށް
ޒަޚަމްކޮށްލުމާ ގުޅިގެން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ގޮވާލާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން
ލމުގައި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ
ވ ހިނގާލުމެކެވެ .އަދި މި ހިނގާ ު
އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއް ި
އރު މި ހިންގާލުން ނިމިގެން ދިޔައީ ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ އިސްވެރިންނާ
ގިނަފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިވި ި
ހށަހެޅުން ތަކަކާއި އެކުއެވެ.
ބައްދަލުކޮށް ނޫސްވެރިން ޙިމާޔަތްކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ު

1.31

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ އިންޓަރގްރޭޓަޑް ގަވަރނަންސް ޕްރޮގްރާމް 3101 -3103
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ އިންޓަރގްރޭޓަޑް ގަވަރނަންސް ޕްރޮގްރާމް ( އައި.ޖީ.ޕީ) ގެ ރިޒަލްޓް އޭރިއާ 2.2
ކރެޓިކް ޑިސްކޯސް" ގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގައި
"އެންހާންސް ކެޕޭސިޓީ އޮފް މީޑިއާ ޓު ކޮންޓްރިބިއުޓް ޓު ޑިމޮ ް
ށ
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މެންބަރކު ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވައެވެ .ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގައި މީޑިއާ ތަރައްޤީކޮ ް
ވންތަ ކަމަށް މީޑިއާއިން އަދާ ކުރެވޭނެ ރޯލާއި މެދު
މޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި އެއްބައި ަ
ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށާއި މުޖުތަ ަ
މަޝްވަރާކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައެވެ .އަދި އައި.ޖީ.ޕީ ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅު
ކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަން މި ކޮމިޓީގައި ލަފާދެއެވެ.
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ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދެމެދު

އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމުގެ

މަސައްކަތް
ކ
 3102ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓް ،އިންތިޚާބުތަ ާ
މބަރު)00/3113 :ގެ  21ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މޮނިޓަރކުރުމުގެ
ޤނޫނު ނަ ް
ބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނު ( ާ
ނ
މަސައްކަތް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން މި ދެ ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތު ް
އ
ލވުންތަކުގަ ި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއެކު ތިން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މި ބައްދަ ު
ނޓަރކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެ
މަޝްވަރާކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ އަލީގައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓް މޮ ި
ތން އެމް.އޯ.ޔޫއެއް
ބހޭ ގޮ ު
ގތާ ެ
ށ ގެންދާނޭ ޮ
ކޮމިޝަންގެ ދައުރު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް މަސައްކަތް ކުރިއަ ް
ނނަކަމަށް އެ
ފ ް
އެކުލަވާލެވުނެވެ .ނަމަވެސް ،މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނު ެ
ފއެވެ.
ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދެއްވާފައިވާތީ ،މި.އެމް.އޯ.ޔޫގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ަ

1.33

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުން ކުރި ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތައް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުގެ ޕްރައިމް ޓައިމް
ނންމާފައެވެ.
ވނީ ި
އ ނެރުމަށް ކޮމިޝަނުން ަ
ކަމުގައި ވާ ރޭގަނޑު  3:11ން  00:11ށް މޮނިޓަރކޮށް ރިޕޯޓެ ް
ގ
މނިޓަރިންގ ެ
މތިން ޮ
ށ ބުރޫނާރާނެ ގޮތުގެ ަ
ވީމާ ،ކޮމިޝަނުން ޢާއްމުކޮށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަ ް
މނިޓަރިންގ
ގން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ޮ
ނ ބަޔަކަށް ބަހާލެވި ެ
މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ތި ް
ޚާއްޞަ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
މިގޮތުން  3އޯގަސްޓް  3102އިން ފެށިގެން  3ސެޕްޓެމްބަރ  3102ގެ ނިޔަލަށް  01ޓީވީ ޗެނަލް
ލތަކަކީ؛
ކށްފައިވާ ޗެނަ ް
މޮނިޓަރ ކުރަމުންގެންދިޔައެވެ .މިގޮތުން ،މޮނިޓަރ ޮ
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ޓީވީއެމް (އެމް.ބީ.ސީ)



ރާއްޖެޓީވީ



ދި ޓީވީ



ވީޓީވީ



ދި އެފްއެމް ޕްލަސް



ސަން އެފްއެމް ޕްލަސް



ޗެނަލް 02

އަހަރީ ރިޕޯޓް –  / 3102މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން



ޗެނަލް 0



ޖަޒީރާ ޓީވީ



ޔެލް ޓީވީ

ލފައިވެއެވެ.
ނ ބަޔަކަށް ބަހާ ާ
ރމަށްޓަކައި ތި ް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތްކު ު
ލފައިވަނީ؛
މިގޮތުން ބަހާ ާ
ވކި
 މޮނިޓަރުން  :ދުވަހުން ދުވަހަށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި "ޗީފް މޮނިޓަރ"އެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ަ
ކއި
މުއައްޒަފުންތަކެއް މޮނިޓަރކުރަމުންދިޔައެވެ .މި މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުމަށްޓަ ަ
ގނެވެ.
އެއް ދުވަހުގެ ތަމްރީނެއް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިން ު
ޅ
ހށަހެ ޭ
 ފާސްޓް ޓްރެކް – އެޖުޑިކޭޓަރުން  :ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނަށް ު
މައްސަލަތައް 13

ގަޑިއިރު ތެރޭ ބެލުމަށް "ފާސްޓް

ޓްރެކް

އެޖުޑިކޭޝަން"

ކޮމިޓީއެއް

ގ
އެކުލަވާލިއެވެ .މި ކޮމިޓީ ހިނގަމުން ދިޔައީ " ޗީފް އެޖުޑިކޭޓަރ"އެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަން ެ
ވ.
ކޮޕްލެއިންޓްސް ސެކްޝަނުގެ ދެ މުވައްޒަފުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރންނާއެކުއެ ެ
 ރިޕޯޓް އެޑިޓަރސް  :ރިޕޯޓު އެޑިޓަރުންގެ މަސައްކަތް ބިނާވެގެންދިޔައީ މޮނިޓަރުން އެދުވަހެއްގެ
ނސް
ލމާތުތައް އެއްކޮށް އިލެކްޝަ ް
ވހަށް މަޢު ޫ
މމުން ދުވަހުން ދު ަ
މނިޓަރކޮށް ނިން ު
ކޮންޓެންޓް ޮ
މޮނިޓަރިންގ

ރިޕޯޓަށް

ނންވާ
ބޭ ު

ތަފާސްހިސާބު

އެކުލަވާލުމުގެ

މަސައްކަތެވެ.

އެޑިޓަރުން

މަސަކަތްކުރަމުން ދިޔައީ "ޗީފް އެޑިޓަރެއްގެ" ދަށުންނެވެ.
އމް ޓައިމްގެ
ދ ފިލާރސް އެވެ .މިގޮތުން ޕްރަ ި
ށފައިވަނީ ޚަބަރު ،ޕްރޮގްރާމް އަ ި
ޕްރައިމް ޓައިމްގައި މޮނިޓަރކޮ ް
ގޮތުގައި ބަލާފައިވާނީ ރޭގަނޑު  31:11އިން  32:11ނިޔަލަށެވެ.
މސައްކަތް ބިނާވެފައިވަނީ އަންނަނިވި ހަ ފަރާތާގުޅޭގޮތުން ގެނެސްދީފައިވާ
ަ
މިގޮތުން ،މޮނިޓަރިންގގެ
ނނެވެ؛
ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ ގޮތު ް
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ /ސަރުކާރު



އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އަހަރީ ރިޕޯޓް –  / 3102މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން



ޤާސިމް އިބްރާހީމް



ޑރ .މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު



މ
ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫ ް



މުޙައްމަދު ނަޝީދު

މި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކާއެކު މި
ވނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ .އަދި އެ ފަރާތްތަކުގެ
މތު ަ
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫ ާ
ބނާކޮށް މޮނިޓަރިންގ ފޯރމް އަދި ޕްރޮސެސްއަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ.
މަޝްވަރާއާއި ހުށަހެޅުންތަކަށް ި

1.33

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދިޔަ ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލްތައް  3އޯގަސްޓުން
ފެށިގެން  3ސެޕްޓެމްބަރަށް ވަނީ މޮނިޓަރ ކޮށްފައެވެ .އަދި މިގޮތުން މޮނިޓަރކޮށްފައި ވަނީ ކޮންމެ
ޓވެ .އަދި މިގޮތުން އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުގެ
ނ ެ
ކންޓެ ް
ޗެނަލްއެއްގެ  09:11އިން  32:11އަށް ފޮނުވާފައިވާ ޮ
މައްޗައް ބިނާކޮށް ރިޕޯޓެއް ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.
ގންދިޔަ ނުވަ
މން ެ
މި ރިޕޯޓުގައި މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހަމަޖެއްސި  01ޗެނަލްގެ ތެރެއިން ކޮންޓެންޓު ފޮނުވަ ު
ޗެނަލްގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ރިޕޯޓުގައި ދެ ބަޔަކަށް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ވާނީ
އޅާފައިވާ ހަ
ބ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މޮނިޓަރކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑަ ާ
ކޮންމެ ޗަނެލެއްގެ ތަފާސްހިސާ ު
ފަރާތް (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ /ސަރުކާރު ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުން) ކަވަރު ކޮށްފައިވާ
ހފްތާއަކު މި
ވތަ ނެގެޓިވް) އަދި ކޮންމެ ަ
މިންވަރާއި ،ކަވަރުކޮށްފައިވާ ޓޯން (ޕޮޒިޓިވް ،ނިއުޓްރަލް ނު ަ
ވނީ ހުރިހާ
ވގުތު ދީފައިވާ ވަރެވެ .ރިޕޯޓުގެ ދެވަނަ ބައިގައި ހިމަނާފައި ާ
ފަރާތްތަކަށް އެ ޗެނަލަކުން ަ
ޗެނަލްތަކެއް އެއްކޮށް މި ފަރާތްތައް ކަވަރު ކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި ،ކަވަރުކޮށްފައިވާ ޓޯން (ޕޮޒިޓިވް،
ގޓިވް) އެވެ.
ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެ ެ
މީގެއިތުރުން،

ރިޕޯޓުގައި

އިންތިޚާބުގެ

ދުވަސްވަރަށް

ތައްޔާރުވުމުގެ

ގޮތުން

ކޮމިޝަނުން

ކޮށްފައިވާ

ށ
ފއިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ކޮމިޝަނަ ް
މަސައްކަތްތަކާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވައި ަ
ހުށަހެޅި އަދި ބަލާ ނިންމާފައިވާ އިންތިޚާބުގެ ކޮންޓެންޓާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު ކުރުކޮށް
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ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

1.33

މެޓް އޮފީހުގެ ޑިޒާސްޓަރ ވޯރނިންގ ފުރަތަމަ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން
ހިމެނުން
ދ
ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކުގެ އެލާރޓް ނުވަތަ ވޯނިންގ މިހާރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންގެން ާ
ޓއޮރޮލޮޖިކަލް
ށޓަކައި މި ކޮމިޝަނާއި މޯލްޑިވްސް މީ ި
ޗެނަލްތަކަށް ވީ އެންމެ އަވަސް ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަ ް
ސެންޓަރާ ގުޅިގެންވަނީ 3102ގައި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ .މި އެލާރޓް ފޮނުވާނެ ފޯން ،ފެކްސް ،އަދި
އީ-މެއިލް

އެޑްރެސްއެއް

ކަނޑައަޅާ

ކޮމިޝަނަށް

އަންގާފައިވާ

ފަސް

ޗެނަލެއްގެ

 3އޯގަސްޓް 3102ގައި މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރާ ވަނީ ޙިއްޞާކުރެވިފައެވެ.
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މަޢުލޫމާތު

 .1ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ މުޙިއްމު މަސައްކަތް
 1.0ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ނބަރު 3101/03
ނނު ނަ ް
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު (ނަންބަރު )2012/R-20 :އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ޤާ ޫ
(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުންނެވެ .މި ޤަވާއިދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ
މަސައްކަތް

ކުރިއަށް

ކޮމިޝަނުން

ގެންގޮސްފައިވަނީ

ދތައް
ޤަވާޢި ު

ވަގުތީގޮތުން

އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި

ބ
ނގެ ދެ މެންބަރން މުޤައްރިރު އަދި ނައި ު
ކަޑައެޅުއްވި ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .ކޮމިޓީއެކުލަވާލާފައިވަނީ ކޮމިޝަ ު
މުޤައްރިރުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައި އަދި ކޮމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަދި ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް
މުއައްޒަފުންނާއި

މި

އެކުގައެވެ.

ކޮމިޓީގެ

މަޝްވަރާގެ

ކޮމިޓީއަށް

މަތިން

ނނަ
ފެ ް

އިޞްލާޙުތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤަވާއިދަށް ގެނައުމުގެ މަރުޙަލާނިންމައި އެންޑޯޒު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ މޭޒަށް
ޖހިފައެވެ.
ފޮނުވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަ ެ

 1.3ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ލައިސަންސް ފީގެ ތާވަލަށް ބައެއް އިސްލާޙު ގެނައުން
3102ވަނަ

އަހަރު

މުޅި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ރާއްޖެއަށް

ލައްކަ)ރުފިޔާއާއި20,000 – 5,001 ،

ފީއެއް

ކަމުގައި

111،111/-

(ހަތަރު

ދެމެދުގެ އާބާދީގެ ފީ ކަމުގައި ( 9000/-ނުވަހާސް) ރުފިޔާ

ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ  30ޖެނުއަރީ 3102ގައި ޢާއްމުކޮށްފައެވެ.

1.2

އެމް.އެމް.ޑީ.އެސް ފްރިކުއެންސީތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ޤާއިމްކުރުން
3113ވަނަ އަހަރު ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މެސްކޯއަށް ،އަދި މިހާރު މީޑިއާނެޓަށް
ނތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް
ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަ ް

ފއިވާ އެމް.އެމް.ޑީ.އެސް ފްރިކުއެންސީތަކާމެދު
ކށް ަ
ދޫ ޮ

ޢަމަލު ކުރާނޭ އުޞޫލެއް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި އެ އޮތޯރިޓީއާއެކު ވަނީ އެކިފަހަރު މަތީން މަޝްވަރާ
ހސްކުރުމަށް
ު
ބއްވާފައެވެ .މިގޮތުން މިހާރު އެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން
ާ
އ
ބައްދަލުވުންތައް 3102ގަ ި
އޓާލުމަށް) ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދިނުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް ކަމެއްކަމަށާއި ޖޫން 3102
(ބޭނުންކުރުން ހު ް
ނސީ ނެގުމަށް
ސ އަށް ވެސް މާލެ ޞަރަޙައްދަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފްރިކުއެ ް
ނ އެ ފްރިކުއެން ީ
އިން ފެށިގެ ް
ކަނޑައެޅިފައިވާ
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އަގު

ކަމުގައިވާ.

150,000/-
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(އެއްލައްކަ

ފަންސާސްހާސް

ރުފިޔާ)

ކ
އޮތުމަ ީ

ނ މަޝްވަރާކޮށް މިކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން އެއްބަސްވެ މި
ފެންނަކަމެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނު ް
ނިންމުން މީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އަންގާފައިވަނީ  10އޯގަސްޓް 3102ގައެވެ.

1.1

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފީ ކަނޑައަޅާނެ އާބާދީއެއް ހަމަޖެއްސުން
 01ޖަނަވަރީ  3102އިން ފެށިގެން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްފީ ނެގުމުގައި

އާބާދީ

ކަނޑައަޅާނީ

އވާ ސްޓެޓިސްޓިކަލް އަހަރީ ފޮތް 3103ގެ
ލ ޕްލޭނިންގއިން ޢާއްމުކޮށްފަ ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަ ް
ރ 3102ގައި
ރެޖިސްޓަރޑް ޕޮޕިއުލޭޝަން ޖުލައި  3103ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުންވަނީ  01ޖެނުއަ ީ
ފށާފައެވެ.
އިޢުލާނުކޮށް ޢަމަލުކުރަން ަ

1.1

މީޑިއާނެޓް ލޯގޯ އަރުވާތީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަން ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުން
ގ ނަންބަރު427-LCM/PRIV/2013/76 :
މީޑިއާ ނެޓްގެ ލޯގޯ ނެގުމަށް އަންގާ ފޮނުވާފައިވާ މިކޮމިޝަން ެ
ށ ބަޔާންކޮށް
މ ް
ލގޯ ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަ ަ
އ ގުޅިގެން މީޑިއާ ނެޓުން އެ ޯ
( 01ޖެނުއަރީ  )3102ސިޓީ ާ
ނަންބަރު MDN/ADM/GOV0006/13 :ސިޓީ މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވިތާ  01ދުވަސް ވީއިރުވެސް އެކަން
ކސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  1ފެބްރުއަރީ
އިޞްލާޙުކޮށްފައިނުވާތީ ،ބްރޯޑް ާ
 3102ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެ އިދާރާއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލްތަކަށް އަރުވާފައިވާ މީޑިއާ ނެޓްގެ
ޑކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
ކށްފިނަމަ ރީބްރޯ ް
ގތަށް ޢަމަލު ނު ޮ
ލޯގޯ ނެގުމަށް އަންގައި އަދި މި ޮ
މ
ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ވާހަކަ އަންގައި އެފަރާތަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށް ނިންމިއެވެ .މި އެންގުމަށް އިޖާބަ ނުދީފިނަ ަ
ލ 3ގެ 3ގެ ދަށުން  3111/-ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ ޖަދުވަ ު
މރުންނަށް އެ
ނންވާ ކަސްޓަ ަ
ނ ބޭ ު
ނޓުން ލޯގޯ ފޮހެލަ ް
ނންމިއެވެ .އަދި މީގެ ފަހުން މީޑިއާ ެ
ކުރުމަށް އެންގުމަށް ި
މއްސަލައަށް ވަނީ ޙައްލެއް ގެނެސްފައެވެ.
އޮޕްޝަން އޮންނަގޮތަށް ލޯގޯގެ ަ

1.3

ރިސޯޓްތަކުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެންގުން
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤަވާއިދު

()R-20/3103

ގައި

ވާގޮތުން

ޓޫރިސްޓް

ރިސޯޓްތަކުގައި

ދެވޭ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ ،އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައިވެފައި،
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގައި ލައިސަންސްނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.
މިކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި
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އަހަރީ ރިޕޯޓް –  / 3102މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ވާނަމަ އެކަން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގަވައި އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވާ ސަރކިއުލަރއެއް ވަނީ  1ނޮވެމްބަރ 3102ގައި
ޢާއްމުކޮށްފައެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް –  / 3102މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

 .3ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ކުރި މަސައްކަތް
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އިންޓަރގްރޭޓަޑް ގަވަރނަންސް ޕްރޮގްރާމުގެ ފައިސާގެ އެހީއާއެކު  3103ވަނަ އަހަރު
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ތަޢާރަފުކުރުމަށް ރިސާރޗެއް
ނޓެއްގެ އެހީގައި ކޮމިއުނިޓީ ް
ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ ކޮންސަލްޓަ ް
ހަދާފައިވެއެވެ .އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤަވާޢިދު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ
ކޮންސަލްޓަންސީ އާއި މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް  3102ގައި
ކުރިއަތް ގެންދިއުމަށް ރޭވިއެވެ .ނަމަވެސް ،ކޮމިޝަނުގެ  3102ގައި އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ބަޖެޓް
ނެތުމާއެކު އަދި

މގެ ސަބަބުން
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ މި ޕްރޮގްރާމަށް ފައިސާގެ އެހީ ދެއްވާ ފަރާތުން އެހީ ނުލިބު ު

ވ ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތް
 3102ވަނަ އަހަރު ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ރޭ ި
ނުވެފައެވެ.
އނަލްއަޤުވާމީ ދެ ފޯރަމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ
ޓ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާ ބެހޭ ބަ ި
3102ވަނަ އަހަރު ކޮމިއުނި ީ
ނއުދިއްލީގައި
ބފައެވެ .އިންޑިއާގެ ވެރި ރަށް ި
ޝނަށް ލި ި
ފުރުޞަތު ވަނީ ކޮމި ަ

ށ
ޖެނުއަރީ މަހު  03ން ް 03

"ވޮއިސަސް ފޯ ޗޭންޖް އެންޑް ޕީސް :ޓޭކިން ސްޓޮކް އޮފް ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ އިން ސައުތް އޭޝިއާ" އަދި
ޑ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ
ނޭޕާލް ކަތުމަންޑޫގައި ސެޕްޓެމްބަރު  3ން  3ށް ،ވޯލް ް
ބްރޯޑްކާސްޓަރސް (އަމާރކް) އަދި ސާކް އިންފޮމޭޝަން ސެންޓަރ (އެސް .އައި .ސީ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން
"ސެމިނަރ އޮން އެންހޭންސިންގ ދަ ރޯލް އޮފް ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ އެންޑް ޕްރޮމޯޓިންގ ޕޮސިޓިވް ސޯޝަލް
ޢރަފުކުރުމަށް
މ ދެ ފޯރަމްގައިވެސް ރާއްޖޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަ ާ
ޗޭންޖް" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ި
ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ އަދި ރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ޤައުމެއްގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަޢާރަފުކުރުމަށް
ފރަމްތަކުގައި
ފދަ ޯ
ޝނެއް ހުށަހަޅާދީފައެވެ .މި ަ
ވނީ މަޝްވަރާކޮށް ޕްރެސެންޓޭ ަ
ތން ަ
ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮ ު
ކސްޓިންގގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާގޮތާއި
ބައިވެރިވެ ރާއްޖެއާ ކައިރި ޤައުމުތަކުގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑް ާ
ގން ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފަސޭހަކާމާއެކު ކުޑަ ޚަރަދެއްކޮށްގެން ކުރެވޭނެ
ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކޮށް ެ
ގޮތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.
ނނާ އަދި މުވައްޒަފަކު  3102ވަނަ އަހަރު
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް ކޮމިޝަންގެ ހަތަރު މެންބަރ ް
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އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީއަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރުގައި އިންޑިއާގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ކަންކަން
ހގައި ޑރ.މަރީ
ތވެސް ވަނީ ހޯދާފައެވެ .އަދި  3103ވަނަ އަހަރު ޔޫ.އެންގެ އެ ީ
މ ު
ކުރަމުންގެންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫ ާ
ގްރީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފެށުމާ ބެހޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓަށް ބަލައި
ނދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓް ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޝަނުން ގެ ް
މިގޮތުން،

މިޞަރަޙައްދުގެ

ކޮމިއުނިޓީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކުރިއަރުވަން

މަސައްކަތްކުރާ

އެންމެ

އިސް

ޖަމާޢަތްކަމުގައިވާ "އަމާރކް" އާ މަޝްވަރާކޮށް އެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓް ޤަވާއިދު
ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުމަށް އެދި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޓ
ސ ކޮމިއުނި ީ
 3102 ،3103އަދި  3101ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެ ް

ނ ކޮމިޝަނުން
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތައް ހިންގަން ފައިސާ ވަނީ ނުލިބިއެވެ .އެހެންކަމު ް
ލ  3101ވަނަ
ރޑްކާސްޓިންގ ޤަވާއިދު އެކުލަވާ ާ
ބރުގެ އެހީއާއެކު ކޮމިއުނިޓީ ބް ޯ
މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ ޭ
އަހަރު ޢާއްމުކޮށް ޢަމަލުކުރުމަށެވެ.
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ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ފޯރަމް ،މަޢުލޫމާތު ދިނުން ،ވާރކްޝޮޕްތައް

.3

 " 3.0އެންހާންސިންގ ދަ ރޯލް އޮފް މީޑިއާ އިން އިލެކްޝަން ކަވަރޭޖް ޓްރޭނިންގ"
ދ ރޯލް އޮފް
"އެންހާންސިންގ ަ

ނ  21އަށް
އެމެރިކާ ސަރުކާރާއި ކޮމިޝަނުން ގުޅިގެން ޖެނުއަރީ ް 33

މީޑިއާ އިން އިލެކްޝަންސް ކަވަރޭޖް" ވާރކްޝޮޕް ނަލަހިޔާ ހޮޓެލްގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .ފަސް ދުވަހުގެ
މުއްދަތައް ބޭއްވުނު މި ވާރކްޝޮޕްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ނޫސްވެރިކަމުގެ  21އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ
އިންތިޚާބު ކަވަރު ކުރުމުގައި މީޑީއާ އަދާކުރާ ރޯލާއި،

އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޓެރީ އަންޒޫރެވެ.

އ
ނތެރިކުރުމަށް މީޑިއާ އަދާކުރަންޖެހޭ ރޯލާއި އިންތިޚާބުތަ ް
އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ވޯޓުލާ މީހުން ހޭލު ް
ގތުން ޓެރީ
ތށް ރިޕޯޓްކުރާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ޮ
ގ ަ
ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ކަވަރުކުރުމަށާއި ނުފޫޒުން އެއްކިބާވާ ޮ
ނއި ދުވަހު
އވާފައެވެ .މި ވާރކްޝޮޕްގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަންތަކުން ާ
އަންޒޫރު ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދެ ް
ނ
ނ ފަރާތްތަކު ް
ނސްތަކުގެ އެޑިޓަރުންނާއި ނޫސްވެރިންނާ އަދި ކަމާގުޅޭ އެހެ ް
ނޫސްތަކާ އަދި އޮންލައިން ޫ
ފކެޓް ހާޞިލްކުރިއެވެ.
ބައިވެރިވެ  01ފަރާތުން ސެޓް ި

3.3

"ޑިމޮކްރަސީ އައުޓް ލައުޑް" މީޑިއާ އީވްނިންގ
އިންތިޚާބުތައް ކަވަރުކުރުމުގައި މީޑިއާގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން "ޑިމޮކްރަސީ އައުޓްލައުޑް ވިތް
ނތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާފައިވަނީ  32ޖެނުއަރީ
ޓޭރީ އަންޒޫރ" ގެ ނަމުގައި މީޑިއާ ހަވީރެއް މި ކޮމިޝަނުން އި ް
ލސް ހޮޓެލްގައި އޮތް
3102ގައެވެ .ނަސަންދުރާ ޕެ ަ

ވ ނޫސްވެރިކަމުގެ 21
ރގައި މަޢުލޫމާތު ދެއް ީ
މި ހަވީ ު

އމެރިކާގެ ނޫސްވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޓެރީ އަންޒޫރެވެ.
އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ެ

މި ހަވީރުގައި ޓެރީ

އަންޒޫރު ވަނީ މި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ އާއި އިލެކްޝަން ކަވަރުކުރުމުގައި މީޑިއާގެ ރޯލާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު
ޙިއްސާކުރައްވާފައެވެ.
ޢަބްދުއްސައްތާރުވެސް

މީގެއިތުރުން،
ވަނީ

އިލެކްޝަންސް

ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް

ކޮމިޝަންގެ

އވެ.
ހުށަހަޅުއްވާފަ ެ

ސެކްރެޓަރީ
އަދި

މި

ޖެނެރަލް

ޙަފްލާގައި

ޢާސިމް

ބައިވެރިންގެ

ސުވާލުތަކަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުންނާއި ޓެރީ އަންޒޫރު ވަނީ ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ .މި ހަވީރުގައި މީޑިއާގެ
ނސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ،ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ޖާރނަލިޒަމް ކޯސް
އިތުރުން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ،ޓްރާ ް
ތރުން ކަމާ ގުޅޭ އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
ހަދަމުންގެންދާ ދަރިވަރުންގެ އި ު
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3.2

އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ސްޓޭޝަން ވިސިޓްސް
ހ މަޢުލޫމާތު،
އިންތިޚާބުތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުޞޫލުތަކާ ބެ ޭ
އ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކަށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ޖެނުއަރީ  33ން  33އަށް ،އިންތިޚާބުތަ ް
ށ
ކަވަރުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވައިލުމާއެކު ކަމާ ބެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަ ް
އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޓްރެއިނަރ ޓެރީ އަންޒޫރާއި ކޮމިޝަނުގެ
ޓީމަކުން ކޮށްފައެވެ.
މިގޮތުން ،ދެ ދުވަސް މަތިން ،އެމް.ބީ.ސީ ،ދި ޓީވީ ،ވީ.ޓީ.ވީ ،ރާއްޖެ ޓީވީ އަދި ސަން މީޑިއާގެ
ޑ ޑިމޮކްރަސީ ކަމުގައިވާ އެމެރިކާ ނަމޫނާއެއް
ބއްދަލުކޮށް ،ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮ ު
ނޫސްވެރިންނާއި އެޑިޓަރުންނާ ަ
ކަމުގައި ބަލައިގެން އިންތިޚާބު ކަވަރު ކުރުމުގައި މީޑީއާ އަދާކުރާ ރޯލާއި ،އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ވޯޓުލާ
ވއެވެ .އަދި
މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މީޑިއާގެ ރޯލް މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާފައި ެ
ވ
ޒން އެއްކިބާ ާ
ވ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ކަވަރުކުރުމަށާއި ނުފޫ ު
 3102ވަނަ އަހަރު ބާއް ާ
ލމާތު ވެސް ވަނީ މި ސެޝަންތަކުގައި ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.
ގޮތަށް ރިޕޯޓްކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢު ޫ

" 3.1ކްރިއޭޓިވް ކޮންޓެންޓް ޕްރޮޑަކްޝަން ޓްރެއިނިންގ"
އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑެވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.އައި.ބީ.ޑީ)އާއި ކެނަލް ފްރާންސް
ޓ
ވ ކޮންޓެން ް
އިންޓަރނޭޝަނަލް (ސީ.އެފް.އައި)އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން "ކްރިއޭޓި ް
ޕްރޮޑަކްޝަން" ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ސަޤާފަތާ އަދި ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން
ޕްރޮގްރާމާއި ޑޮކިއުމެންޓްރީ ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ވާރކްޝޮޕެއް ވަނީ ފެބްރުއަރީ  2ން  3ށް ބާއްވާފައެވެ .މި
ކރު ފްރާންސްގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ މިސް
ރބާ ާ
ވފައިވަނީ މި ދާއިރާގެ ތަޖު ި
ވާރކްޝޮޕްގައި ތަމްރީން ދެއް ާ
ކްރިސްޓަލް ލަންސޮނުއަރ އެވެ.
ރިޕޯޓާއި ޑޮކިއުމެންޓަރީ ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ވާރކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިންނާއެކު ކްރިސްޓަލް ލަންސޮނުއަރ ވަނީ
މާލޭގެ ތަފާތު ސަރަޙައްދުތަކާއި ތިލަފުށްޓައްވެސް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ .އެޑިޓިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ތތަކުގައެވެ.
ގ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއެކު އެ ސްޓޭޝަންގެ އެޑިޓިންގ ބޫ ު
ގެންގޮސްފައިވަނީ އެމް.ބީ.ސީ ެ
ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަންތަކުގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ސްކްރިޕްޓް ރައިޓަރުންނާ އަދި ވީޑިއޯ
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އެޑިޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށްގެންދެވުނު މި ވާރކްޝޮޕްގައި ރާއްޖޭގެ
ބއިވެރިވެ  01ފަރާތެއް ވަނީ ސެޓްފިކެޓް ޙާސިލްކޮށްފައެވެ.
ބޮޑެތި ގިނަ ސްޓޭޝަންތަކުން ަ

" 3.1ސާރކް ސެމިނަރ އޮން ސޯޝަލް މީޑިއާ :އޮޕޮރޗުނިޓީސް އެންޑް ތްރެޓްސް"
"ސާރކް ސެމިނަރ އޮން ސޯޝަލް މީޑިއާ :އޮޕޮރޗުނިޓީސް އެންޑް ތްރެޓްސް" މި ނަމުގައި ސާރކް
އިންފޮރމޭޝަން ސެންޓަރާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އަދި މި ކޮމިޝަން
ގުޅިގެން  33 - 30ޖުލައި 3102ގައި ބާއްވާފައިވާ ސެމިނަރގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ
ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ .މި ސެމިނަރގައި
ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ ވީޓީވީ ގެ ފަރާތުން އެ ޗެނަލްގެ އެސިސްޓަންޓް ވީޑިއޯ ޖާރނަލިސްޓް އުމެއިމާ
ރަޝީދާއި ކޮމިޝަނުގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޑިނޭޓަރ އީމާން އަންވަރެވެ.
ތކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ މި ފަރާތްތަކުން
ރާއްޖޭގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ގޮންޖެހުން ަ
ވަނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދެއްވާފައެވެ .ނަސަންދުރާ ޕެލެސް ހޮޓެލްގައި އޮތް މި ސެމިނާރގައި ރާއްޖޭގެ
އިތުރުން ސާރކުގެ އެހެން މެންބަރ ޤައުމުތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
އ
ފ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ާ
އަދި ،މި ސެމިނާރގައި ކޮމިޝަނަރ އިބްރާހީމް އަޝްރަ ް
ޓޝަނެއް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާފައެވެ.
ގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ޕްރެޒެން ޭ
ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ެ
މި ސެމިނަރ އިންތިޒާމް ކުރުމަށާއި ލޮޖިސްޓިކްސް ކަންތައްތަކާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މަސައްކަތުގައި
ކޮމިޝަނުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕޮރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޕްލޭނިންގގެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވާ ޑިރެކްޓަރ
ނ
ލޝަންސް އޮފިސަރ އަޙުމަދު އަރުޝަދު ޢަލީ ވަ ީ
ނޓަރނޭޝަނަލް ރި ޭ
އާއިޝަތު ޝާހީން އާއި އި ް
ޢަމަލީގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

3.3

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމާއި ބެހޭ އަތްމަތީ ފޮތެއް
ޝާޢިއުކޮށް ބެހުން
 3103ވަނައަހަރު ޔޫއެންޑީޕީގެ ގަވަރނަންސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓް ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް
ފއިސާގެ އެހީ
(ސުލޫކީ މިންގަޑު) އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ އަތްމަތީ ފޮތެއް ހެދުމަށްޓަކައި ވަނީ ަ
މއެކު ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމަށްޓަކައި މީޑިއާ އާއި
ފތް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަޤުޞަދަކީ ޒިންމާދާރުކަ ާ
ލިބިފައެވެ .މި ޮ
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ގ
ޢާއްމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ .މިގޮތުން ،ކޮމިޝަނުގެ ޓީމަކުން މި ފޮތް ޑިޒައިންކޮށް ކޮމިޝަނު ެ
މޭޒުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ސިޓީ/އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށާއި ސަރުކާރާއި މިނިވަން މުއައްސަސާގެ
އިތުރުން އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފޮތް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

3.3

ކޮމަންވެލްތު ބްރޯޑްކާސްޓިން އެސޯސިއޭޝަނާއި އެކު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް "ޖެންޑަރ
ސެންސިޓައިޒޭޝަން ފޮ މީޑިއާ" ޓްރޭނިންގ ގެ މަސައްކަތް
 3102ވަނައަހަރު ކޮމަންވެލްތު ބްރޯޑްކާސްޓިން އެސޯސިއޭޝަން (ސީ.ބީ.އޭ)ގެ ރައީސާ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި
ދަތުރުގައި އެފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ސީ.ބީ.އޭގެ ރައީސާ
މޮނީޒާ ހާޝްމީ އާއެކު ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ޖެންޑަރ ސެންސިޓައިޒޭޝަން"
ޝވަރާކުރެވުނެވެ .މި މަޝްވަރާގައި މި ޓްރޭނިންގގެ މަޤުޞަދާއި ރާއްޖޭގެ
ޓްރޭނިންގއެއް ބޭއްވުމަށް މަ ް
ކމަށް މޮނީޒާ
މީޑިއާއަށް "ޖެންޑަރ ސެންސިޓައިޒް" ކުރުމަށް ސީ.ބީއޭ އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެއްވާނެ ަ
ނ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮޕޯސަލެއް
ސފަށް މިހާރު ވަ ީ
ޝނާއި ސީ.ބީ.އޭ ގުޅިގެން ޔުނި ެ
ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން ،ކޮމި ަ
ނގ ކުރިއަށް
ނ ް
ގންދެވިފައިނުވަނީ ،މި ޓްރެއި ި
އނިންގގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެ
ހުށަހަޅާފައެވެ .އަދި ،މި ޓްރެ ި
ގެންދިޔުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރާ ދިމާވުމުންނެވެ.

3.3

ކައުންސިލަރުން ތަމްރީންކުރާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުން
ގވަރނަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ބަނޑޮސް އައިލަންޑް ރިސޯޓުގައި ހިންގާ
އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ލޯކަލް ަ
ކައުންސިލަރުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  3102ވަނަ އަހަރު
ފެބުރުއަރީ މަހު ވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.
"ސަރޓިފިކެޓް އިން މެނޭޖްމަންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް"ގައި ބައިވެރިވާ ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ
ށ
ނ އެކުލަވާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ގައިޑްލައިނަ ް
މޝަންގެ ދައުރާއި ކޮމިޝަނު ް
ށ ވަނީ ކޮ ި
 31ބައިވެރިންނަ ް
ކމިޝަނުގެ
ބއިވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ވެސް ޮ
އަލިއަޅުވާލައި ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅައިފައެވެ .މީގެއިތުރުންަ ،
ފަރާތުން ވަނީ ޖަވާބު ދީފައެވެ .ތިން ގަޑިއިރުގެ މި ސެޝަނުގައި ބައިވެރިންގެ ސުވާލުތައް މައިގަނޑު
ގޮތެއްގައި އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުގެ
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މައްޗަށެވެ.

 3.9ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ސްކޫލު ކުދިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށާއި ކޮމިޝަންގެ ދައުރާއި މަސައްކަތްތަކަށް ސުކޫލް ކުދިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން
ވލިމާލޭގެ މުޙްޔިއްދީން
ނ ވަނީ ހިންގާފައެވެި .
ޕރީލް  3102ގައި ކޮމިޝަނު ް
މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް  01އޭ ް
ށ އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި މި ހަރަކާތުގައި
ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް  9އަދި  01ގެ  013ދަރިވަރުންނަ ް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމުގެ އިތުރުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާ ގުޅޭ ޙަރަކާތްތަކާއި،
ދަރިވަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން މި ސެޝަނުގައި ހިމެނުނެވެ .މި ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވީ
ކޮމިޝަނަރ

އިބްރާހީމް

އޝްރަފެވެ.
ަ

މީގެއިތުރުން،

މ
ި

ސެޝަންގެ

އިތުރު

ތއް
ބައި ަ

ކުރިއަށް

ގެންގޮސްދެއްވާފައި ވަނީ ޕީ.އާރ އަދި ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން ގުޅިގެންނެވެ.

 3.01ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުންތައް
ނ
ހަރުދަނާ އަދި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމަށާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި މިނިވަ ް
މުޢައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް
ށ
ކއް ކޮމިޝަނުން ފަށާފައިވަނީ އޭޕްރިލް  3102ގައެވެ .ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަ ް
ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުންތަ ެ
ރންޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ސެޝަނަކާ އެކުގައެވެ.
ގރާމު ފަށާފައި ވަނީ ޓް ާ
އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ މި ޕްރޮ ް
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ނަގައި ދެއްވި ސެޝަނުގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ މަސައްކަތާއި ރާއްޖޭގައި
ނނާ ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ.
ކޮރަޕްޝަން އޮތް މިންވަރާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓަރު ް
މށާއި ސަރުކާރު
ލބިގަތު ަ
ރޑްކާސްޓަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ އިތުރުން މަޢުލޫމާތު ި
މި ސެޝަންގެ މަޤްޞަދަކީ ބް ޯ
ހ ކުރުމެވެ.
އޮފީސްތަކާއި މުއައްސަސާތައް އަދި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި މެދު ގުޅުން ބަދަ ި
ތ ބައްދަލުވުންތަކެއް ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުވަ ފަރާތަކަށް
ކޮމިޝަނުން މިފަދަ މަޢުލޫމާ ު
ދަޢުވަތުދީ ބައިވެރިކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.
ޓ
ނގެ މަޖްލިސް ،ރައީސް އޮފީސް ،ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން ،އެން ި
މިގޮތުން ޖުޑީޝަރީ ،ރައްޔިތު ް
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ،
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އަދި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
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 .3ބައިވެރިވި ސެމިނަރ ،ވާރކްޝޮޕް އަދި ޓްރެއިނިންގތައް
3.0

އަމާރކް ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ،ނިއު ދިއްލީ – އިންޑިއާ
ވޯލްޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓަރސް (އަމާރކް) އަދި ޔުނެސްކޯ އިން
ނިއުދިއްލީގައި ބޭއްވި "ވޮއިސަސް ފޯ ޗޭންޖް އެންޑް ޕީސް :ޓޭކިން ސްޓޮކް އޮފް ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ އިން
އވެ.
ސައުތް އޭޝިއާ" ސެމިނަރ ގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ ެ
ޖެނުއަރީ މަހު  03-03އަށް ބޭއްވުނު މި ސެމިނަރގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަނަރ
މޫމިނާ އާދަމް އެވެ .މި ސެމިނަރ ގައި ރާއްޖޭގެ ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަޢާރަފުކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ
މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.
ޢރަފުކުރުމަށް
ތ ާ
އލިއަޅުއްވާލާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ަ
މޫމިނާގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ަ
ކުރެވިފައިވާ

މަސައްކަތްތަކަށާއި

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމިއުނިޓީ

ތަޢާރަފުކުރުމަށް

ހުރި

ގ
ގޮންޖެހުންތަކު ެ

މައްޗަށެވެ.

" 3.3އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް  "3102މަނާޑޯ -އިންޑޮނީޝިއާ
ނ
ޒމް ކޮށްގެ ް
އން އިންތި ާ
ނޓް (އޭ.އައި.ބީ.ޑީ) ި
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑެވެލޮޕްމަ ް
ބޭއްވި

"އޭޝިއާ

މީޑިއާ

ސަމިޓް

"3102

ޝނުގެ
ކޮމި ަ

ގައި

ރައީސް

މުޙައްމަދު

ޝަހީބު

ވަނީ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.
އޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް  "3102އަކީ އޭޝިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ މަނާޑޯގައި މެއި  20-39އަށް ބޭއްވުނު " ޭ
އަދި ޕެސިފިކް ޞަރަޙައްދު ޤައުމުތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ތަޖުރިބާކާރުންނާއެކު
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ދާއިރާގެ

ތަރައްޤީއަށް

އެޅޭނެ

ފިޔަވަޅުތަކާއި

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ދާއިރާއަށް

ހުރި

ނ
ގތުމާއި ކަމާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ އަދި ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ޙިއްޞާކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވު ު
ގޮންޖެހުންތައް ދެނެ ަ
ސަމިޓެކެވެ.
މި ސަމިޓުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށްދާ ވޯކްޝޮޕްތަކުގެ ތެރެއިން "ސްމޯލް ރޭޑިއޯ އެންޑް ޓީވީ ސްޓޭޝަންސް:
އސް ވަނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅުއްވާ
ޝނުގެ ރަ ީ
ސަރވިންގ ދެއާ އޯޑިއަންސް ބެޓާ؟" ގައި ކޮމި ަ
ދެއްވާފައެވެ.
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3.2

"ވާރކްޝޮޕް އޮން އެޕްލިކޭޝަން އޮފް ޔުނެސްކޯ ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް އިންޑިކޭޓަރސް ފޮރ މީޑިއާ"
ކުއާލަރ ލަމްޕޫރު – މެލޭޝިއާ
އޭޝިއާ

ޕެސިފިކް

ބްރޯޑްކާސްޓް

ޔޫނިއަން

(އޭ.ބީ.ޔޫ)

އިންތިޒާމްކޮށްގެން

ސައިންޓިފިކް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔުނެސްކޯ)އާ ގުޅިގެން،

ޔޫ.އެން

އެޑިއުކޭޝަނަލް،

 3102ގެ ޖޫން މަހު

ނ އެޕްލިކޭޝަން އޮފް ޔުނެސްކޯ ޖެންޑަރ
މެލޭޝިޔާގެ ކުއަލަރ ލަމްޕޫރުގައި ބޭއްވި "ވާރކްޝޮޕް އޮ ް
ތ ޙަނާ ވަނީ
ސެންސިޓިވް އިންޑިކޭޓަރސް ފޮރ މީޑިއާ" ގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަރ ޢާއިޝަ ު
ށހަޅާފައެވެ.
ބައިވެރިވެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހު ަ
މި ވާރކްޝޮޕަކީ "ޖެންޑަރ އިކުއިޓީ" އަށް ޞަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ
ލންތެރި ކުރުވުމާއި ޖިންސީ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުމަށާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި
ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހޭ ު
ދގައި ބޭއްވި ވާރކްޝޮޕެކެވެ.
ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމަށް ވިސްނުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޤުޞަ ު

3.1

"ރޯލް އޮފް މީޑިއާ އިން ކޮންފްލިކްޓް ރިޒޮލިއުޝަން އެންޑް ޕީސް ބިލްޑިންގ" ކޮލަމްބޯ – ސްރީ
ލަންކާ
ސާކް އިންފޮމޭޝަން ސެންޓަރ (އެސް.އައި.ސީ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން  33-31އޭޕްރީލް  3102އަށް
ނ ކޮންފްލިކްޓް ރިޒޮލިއުޝަން އެންޑް ޕީސް
އވުނު "ރޯލް އޮފް މީޑިއާ އި ް
ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި ބޭ ް
ޓ
ރއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ހޮވުމަށް ދީފައިވާ ފުރުޞަތުގައި ،ޚަބަރާއި ކަރަން ް
ބިލްޑިންގ" ކޮންފަރެންސްގައި ާ
ތ
ވނީ ދަޢުވަ ު
ޝނުން ަ
އެފެއާރޒްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދޭ އެންމެހައި ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަންތަކަށް ކޮމި ަ
އަރުވާފައެވެ .މި ކޮންފަރަސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ
ނ ހަމައެކަނި
ގުރުއަތުލުމަކުން ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ހޮވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވަ ީ
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަރާތުން ކަމުގައިވާތީ އެފަރާތް ވަނީ ކޮމިޝަނުން ހޮވާފައެވެ .ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަރާތުން
މިކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެ ސްޓޭޝަންގެ ވީޑިއޯ ޖާނަލިސްޓް ،އައިމިނަތު ފަރާޙް އަޙްމަދެވެ.

3.1

ސީނިއަރ އެޑިޓަރސް ކޮންފަރެންސް " - 3102ވަޔަލަންސް އެންޑް ކޮންފްލިކްޓް ރިޕޯޓިންގ :ދަ
މީޑިއާ ޑިބޭޓްސް އިޓްސް ރޯލް" ،ނިއުދިއްލީ – އިންޑިއާ
ނލް ކޮމިޓީ އޮފް ދި ރެޑް ކްރޮސް (އައި.ސީ.އާރ.ސީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ނިއުދިއްލީގައި
އިންޓަނޭޝަ ަ
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އޮކްޓޫބަރު  3ން  9ށް ބޭއްވުނު "ވަޔަލަންސް އެންޑް ކޮންފްލިކްޓް ރިޕޯޓިންގ :ދަ މީޑިއާ ޑިބޭޓްސް އިޓްސް
ރޯލް"

ކޮންފަރެންސްގައި

ދަޢުވަތުފޮނުވުމުން،

މ
ި

ބައިވެރިވުމަށް

އައި.ސީ.އާރ.ސީން

ކންފަރެންސްގައި
ޮ

ށ
ބައިވެރިވުމަ ް

މޯލްޑިވްސް
ވ
ބޭނުން ާ

ބްރޯޑްކާސްޓިން
އެޑިޓަރުން

ވތަ
ނު ަ

ކޮމިޝަނަށް
ސީނިއަރ

ރހާ ލިޔެކިޔުމެއް ފުރިހަމަކޮށް  20ޖުލައި  3102ގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް
ޖާރނަލިސްޓުން އެމީހުންގެ ހު ި
ވ.
ޢލާންކޮށްފައެ ެ
ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ޢާއްމުކޮށް އި ު
މ
ހށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން މާކްސް ދިނުމަށްފަހު ،އެން ެ
މިގޮތުން ބައިވެރިވުމަށް އެދި ަ
މ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހޮވުނީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ި
ގިނަ މާކްސް ލިބިގެން،
ކޯޕަރޭޝަންގެ ސީނިއަރ އެޑިޓަރ ޙަސަން ޒިޔާއުއެވެ.

 3.3ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް ހޮވުން
ހށަހެޅުމުގެ
ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ދެއްވައިފައިވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ވަނަވަރު ު
ނ ފުރަތަމަ ބާއްވާފައިވަނީ  03ސެޕްޓެމްބަރ
ފުރުޞަތު ލިބޭ  2ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލް ހޮވުމަށްޓަކައި ގުރުއަތުލު ް
3103ގައެވެ .ޖުމްލަ  01ޗެނަލް ބައިވެރިވި މި ޤުރުއަތުލުމުން ސީވީ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ގުރުއަތުން
ހޯދައިފައި ވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީ ،ވީ.ޓީ.ވީ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑެވެ .ނަމަވެސް  3103ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖު
ދަތުރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ބައިވެރި ވެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.
ތދީ އަދި އެ
ތކަށް  3102ގައި އެފުރުޞަ ު
ލ ަ
އެހެން ވުމާއެކު  3103ގައި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު ޗެނަ ް
ނ
އގެ ތެރެއިން ވަކި ފަރާތެއް ހޮވާފައި ވަ ީ
ނންވާ މުވައްޒަފެއްގެ ވަނަވަރު ފޮނުވުމުންޭ ،
ޗެނަލްތަކުން ބޭ ު
ސަޢޫދީ ސަރުކާރުންނެވެ.
ކސްޓަރަކަށް
ގނެސްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑް ާ
މިގޮތުން3102 ،ގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ހިނގަމުންދާގޮތް ެ
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް އެ ފަރާތުން ހޮއްވަވާފައި ވަނީ ވީ.ޓީ.ވީގެ
ޑިރެކްޓަރ އޮފް ރޭޑިއޯ އަޙްމަދު ރަމީޒެވެ.
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްޞީލްކުރުމަށް އަޙްމަދު ރަމީޒު ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ހޮއްވަވާފައިވާތީ،
ކށް އޭނާއަށް ވަނީ މަރުޙަބާ އާއި ތަޙުނިޔާ ދަންނަވާފައެވެ.
 01ސެޕްޓެމްބަރ 3102ގައި ކޮމިޝަނުން ބައްދަލު ޮ
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3.3

" އިމަޖަންސީ ވޯރނިންގްސް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ފޮރ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން
ވާރކްޝޮޕް" ކުއާލަރ ލަމްޕޫރު – މެލޭޝިއާ
ލ ކޮމިޝަން
ގން ،އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަ ް
އޭޝިއާ ބްރޯޑްކާސްޓް ޔޫނިއަން (އޭ.ބީ.ޔޫ) އިން އިންތިޒާމްކޮށް ެ
ޓފިކް އެންޑް
ފޮރ އޭޝިއާ އެންޑް ދި ޕެސިފިކް (އެސްކޭޕް) އަދި ޔޫ.އެން އެޑިޔުކޭޝަނަލް ،ސައިން ި
ކަލްޗަރަލް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔުނެސްކޯ)އާ ގުޅިގެން ޖޫން 3102ގައި
އޮފް ބްރޯޑްކާސްޓަރސް އިން އިމަޖަންސީ

ބޭއްވި" ،ވާރކްޝޮޕް އޮން ދި ރޯލް

ވޯރނިންގްސް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ފޮރ ޑިސާސްޓަރ

ސކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނޫރާ ޢަލީ އެވެ.
ރިސްކް ރިޑަކްޝަން" ގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ ެ
މި ވާރކްޝޮޕަކީ "އިމަޖަންސީ އާރލީ ވޯރނިންގ" (އީ .އީ .ޑަބްލިއު) އަދި "ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް
މށާ އަދި މި
ރިޑަކްޝަން" (ޑީ .އާރ.އާރ) އާބެހޭގޮތުން ސަރަޙައްދީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނު ަ
ޙާލަތްތަކުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ދައުރާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ވާރކްޝޮޕެކެވެ.

3.3

" ސެމިނަރ އޮން އެންހާންސިންގ ދި ރޯލް އޮފް ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ އެންޑް ޕްރޮމޯޓިންގ ޕޮސިޓިވް
ސޯޝަލް ޗޭންޖް" ކަތުމަންޑޫ – ނެޕާލް
ވޯލްޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓަރސް (އަމާރކް) އަދި ސާރކް އިންފޮރމޭޝަން
ހންސިންގ ދި ރޯލް އޮފް ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ އެންޑް
ގން ބޭއްވުނު "އެން ާ
ސެންޓަރ އިން އިންތިޒާމްކޮށް ެ
ވ.
ޕްރޮމޯޓިންގ ޕޮޒިޓިވް ސޯޝަލް ޗޭންޖް" ސެމިނަރ ގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެ ެ
ވރިވަޑައިގަތީ
ގއި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައި ެ
 3102ސެޕްޓެމްބަރ މަހު  3-3އަށް ބޭއްވުނު މި ސެމިނަރ ަ
ސ
ކޮމިޝަނަރ މޫމިނާ އާދަމް އެވެ .މި ސެމިނަރ ގައި ކޮމިޝަނަރ މޫމިނާ ވަނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްވެ ް
ހުށަހަޅުއްވާ ދެއްވާފައެވެ.
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3.9

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިންޑިއާއަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރު
އ އިންޑިއާ
އިންޑިއާގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ މަސްޢޫލު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކަ ި
ށ ވަނީ ޖޫން
ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދެއް ނިއު ދިއްލީއަ ް
މަހުގެ  21އިން ޖުލައި މަހުގެ  3އަށް ދަތުރެއްކޮށްފައެވެ.
އސް ޢަބްދުﷲ
އބު ރަ ީ
ނވަނީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބާއި ނަ ި
މި ވަފުދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަން ަ
ސުޖާއު އަދި ކޮމިޝަނަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމާއި ،މަރިޔަމް ޝައުޤީއާއި މޫމިނާ އާދަމްއެވެ .އަދި ދަތުރުގެ
ނސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު އަރުޝަދު ޢަލީއެވެ.
ޝ ް
ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭ ަ
މން އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށާއި
މި ދަތުރުގައި ކޮމިޝަންގެ ޓީ ު
ފއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓާރނަލް އެފެއާޒްއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އިސްވެރިންނާ ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާ ަ
ތއް ބަލައި
އަދި އިންޑިއާގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާއަތުގެ އެންމެހާ ކަންތައް ަ
ދެނެގަތުމަށާއި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް ނިއުދިއްލާގައި ހުންނަ ދޫރްދަރްޝަން ،އޯލް
އިންޑިއާ

ރޭޑިއޯ،

އެންޑީ

ޓީވީ،

އެއަރޓެލް،

ޒީ

ޗެނަލް

އަދި

އިންޑިއަން

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ވ.
ފައުންޑޭޝަނަށްވެސް ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެ ެ
ތން އިންޑިއާ
ތމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ގުޅޭގޮ ު
ތޢުލީމާއި ަ
މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އޮތް ަ
އިންސްޓިޓިއުޓް

އޮފް

މާސް

ކޮމިއުނިކޭޝަންސްއާއި

އިލެކްޓްރޯނިކް

މީޑީއާ

މޮނިޓަރިން

ސެންޓަރގެ

ސ
އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ .އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް އިންޖިނިއަރިންގ ކޮންސަލްޓަންޓް ް
ނ
ފރާތުން ވަ ީ
އިންޑިއާ ލިމިޓެޑް (ބެސިލް)ގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ،އެ ަ
ޓއަޕެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.
ކޮމިޝަންގައި މޮނިޓަރިންގ ސެ ް
ޑއާ ސްޓަޑީ ޓުއާރގެ ރިޕޯޓް)
(އެޕެންޑިކްސް  :09އިން ި

3.01

ކޯޓްހައުސް ކަވަރޭޖް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އާއި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެން ކޯޓްހައުސް ކަވަރޭޖް
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ
ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ކޯޑިނޭޓަރ ޢާއިޝަތު ސުހާއެވެ .މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ އާއި،
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މޑިއާގެ އެކި
ނނާއި ީ
ގ މަޢުލޫމާތު ނޫސްވެރި ް
އޔަތާއި ،މަސައްކަތް ހިނގާގޮތު ެ
އެކި އެކި ކޯޓްތަކުގެ މަސްޢޫލި ް
ތން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުން ރާވާ ހިންގި ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގެ ގޮ ު

 " 3.00ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޯރަމް :ސެންސިޓައިޒޭޝަން އޮން ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ އިން މޯލްޑިވްސް"
ވސް" ނަމުގައި
އން މޯލްޑި ް
މން ޓްރެފިކިންގ ި
"ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޯރަމް :ސެންސިޓައިޒޭޝަން އޮން ހިއު ަ
ގނައިޒޭޝަން ފޯ މައިގްރޭޝަން އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯ ަ
އާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން 00 ،ޖޫން  3102ގައި ބޭއްވި މި ފޯރަމްގައި ކޮމިޝަންގެ
ނޓަރނޭޝަނަލް
ނޓަރ އީމާން އަންވަރާއި އި ް
ގ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޑި ޭ
ޝން ެ
ފަރާތުން ބައިވެރިވީ ކޮމި ަ
ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ އަޙުމަދު އަރުޝަދު ޢަލީއެވެ .މި ފޯރަމްގައި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ އާއި ސްމަގްލިންގ
އަކީ ކޮބާކަމާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި ފައިލްކޮށްފައިވާ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ މައްސަލަތަކާއި
މއްސަލަތަށް
މޑިއާގައި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ަ
ވއެވެ .މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ީ
ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި ެ
ނ
ރމްގައި މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުން ހިމެނިގެ ް
ރިޕޯޓްކުރުމުގައި މީޑިއާގެ ހުރި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މި ފޯ ަ
ދިޔައެވެ.

3.03

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި އިލެކްޝަން ޓްރޭނިންގގައި ބައިވެރިވުން
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.ބީ.ސީ) އާއި އޭޝިޔާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަން (އޭ.ބީ.ޔޫ)
ރ ބޭފުޅެއްގެ
ގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު  3102ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާ ު
އވާފައިވެއެވެ .މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި
އެހީތެރިކާމާއިއެކު މާލޭގައި އިލެކްޝަން ޓްރޭނިންގއެއް ބާ ް
ކޮމިޝަނުގެ

ފަރާތުން

ޑިރެކްޓަރ

ޕްލޭނިންގ

އެންޑް

ޕްރޮޖެކްޓްސް،

ޢާއިޝަތު

ޝާހީނާއި

ޕަބްލިކް

ރިލޭޝަންސް ކޯޑިނޭޓަރ އީމާން އަންވަރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ .މި ޓްރޭނިންގ ގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ
ސިޔާސީ

ޕާޓީތަކާއި،

މީޑިއާ

ސްޓޭޝަން

އަދި

މިނިވަން

މުއައްސަސާތަކުންވެސް

ބައިވެރިވެ،

އެ

ގ މަޢުލޫމާތު
މުއައްސަސާއެއް އިލެކްޝަނާ ދިމާކޮށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކު ެ
ޙިއްޞާކުރިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓިތަކުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ސުވާލާއި
ޖަވާބުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.
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 3102 .9ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތައް
 9.0ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސާރވޭ
އރާއާ މެދު
ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭއަކީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާ ި

ޢާއްމު ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތާއި

މިހާރު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލްތަކާމެދު ޢާއްމު ޚިޔާލުތައް ދެނެގަނެ ،ކޮމިޝަނުން ރާއްޖޭގެ
ޢލޫމާތުގެ އަލީގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ޙާލަތް ދެނެގަނެ ،ލިބިފައިވާ މަ ު
އވާ ސާރވޭއެކެވެ .މި ސާރވޭ ކުރިއަށް
ރވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފަ ި
އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެ ު
ނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސާރވޭ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ .މިގޮތުން،
ގެންގޮސްފައިވަނީ ޢާއްމު ފަރުދު ް
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ތަފާސްހިސާބު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއްވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.
މި ރިޕޯޓް ވަނީ މިހާރު ކޮމިޝަނަރުންނާއި ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން ރިޕޯޓް ފާސް ކުރުމުން މި
ރިޕޯޓް ޢާއްމު ކުރެވޭނެއެވެ.

 9.3ތްރެޓް އެނަލަސިސް ރިޕޯޓް
ތްރެޓް

އެނަލިސިސް

ރިޕޯޓަކީ

ނޫސްވެރިކަމުގެ

މިނިވަންކަން

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި،

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

ތކާއި އޭގެ
މަސައްކަތްކުރާ މާޙައުލުގައި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ދީފައިވާ ގެއްލުން ަ
ތއްޔާރުކުރާ
ނ ޙައްލުކުރުމަށް އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން ހޯދުމަށް ަ
ގނެ މި ކަންކަ ް
ސަބަބުތައް ދެނެ ަ
ށ
ޝންސްތަކަ ް
ވނަ އަހަރު މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭ ަ
ރިޕޯޓެކެވެ .މިގޮތުންަ 3102 ،
މޢުލޫމާތުވަނީ
ނންވާ ަ
ފރާތުން ސާރވޭއަށް ބޭ ު
އސްވެރިންނާއި ނޫސްވެރިންގެ ަ
ޒިޔާރަތްކޮށް ސްޓޭޝަންތަކުގެ ި
ހޯދާފައެވެ.

 3102 9.2ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓު
ނ ކޮށްފައިވާ
މި ރިޕޯޓަކީ  3102ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ،ކޮމިޝަނު ް
މަސައްކަތްތަކާއި އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޕްރައިމް ޓައިމްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާ
ގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ .މިގޮތުން ،މި ރިޕޯޓް
ނޓްތަކު ެ
އިންތިހަބާގުޅޭ ކޮންޓެ ް
ތ ހޯދާފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޕްރައިމް
ތައްޔާރުކުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާ ު
ޓައިމް އަދި ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގަޑިތަކުގެ ރިކޯޑިންގ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރުމަށް
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ކަނޑައަޅާފައިވާ
މަޢުލޫމާތުތަގެ

މުވައްޒަފުންގެ

ޓީމަކުން

ކ
ވަ ި

ރިޔާސީ

ތެރޭގައި،

ފހުގައެވެ.
ނޓަރކުރުމަށް ަ
މޮ ި
ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ކޮންމެ

މޮނިޓަރކުރުމުގައި

ޗެނަލަކުން

ނ
ދީފައިވަ ީ

އެއްކޮށްފައިވާ
ކިހާވަރެއްގެ

ވކޮށްތޯ ވެސް
ކަވަރޭޖެއްކަމާއި ،މި ކަވަރޭޖުތަކުގެ ޓޯން ހުރީ ޕޮސިޓިވް ،ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓި ް
ދިރާސާކުރިއެވެ.
ނ މި ރިޕޯޓް
ނރުންނާ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމު ް
މި ރިޕޯޓް ވަނީ މިހާރު ކޮމިޝަ ަ
ޢާއްމު ކުރެވޭނެއެވެ.

9.1

ޑިޖިޓަލް މައިގްރޭޝަން "ނެޝަނަލް ރޯޑްމެޕް ޓީމް" ގެ މަސައްކަތް
ޓކްނޯލޮޖީއަށް
ޓރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތް އެނެލޮގް އިން ޑިޖިޓަލް ެ
ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ޓެރެސް ް
ލވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން
ގ ޗާޓެއް އެކު ަ
ރނޭ ގޮތުގެ މަ ު
ހިޖުރަކުރުމަށްޓަކައި މިކަން ކު ާ
 3103ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލި "ނެޝަނަލް ރޯޑްމެޕް ޓީމް" ގެ މަސައްކަތް
ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން ،މި މަގު ޗާޓް އެކުލަވާލުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން
ކޝަން ޔޫނިއަންގެ އެހީގެ ދަށުން މިކަމުގެ ފަންނީ މާހިރެއް މާލެ ވަޑައިގެން
ނލް ޓެލެކޮމިއުނި ޭ
އިންޓަނޭޝަ ަ
ފއިވެއެވެ.
ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ފަހު އެކުލަވާލި ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމަށް ދެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ ަ
އަދި އައި.ޓީ.ޔޫ މިކަމާ ގުޅިގެން ޝާޢިއުކުރާ ރިޕޯޓަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކޮމެންޓް ފޮނުވާފައެވެ.

9.1

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ކުރި މަސައްކަތުގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 31ވަނަ މާއްދާގައި

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް

ވސް އެ ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓްގެ
ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ެ
ތެރޭގައި

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމަނަންޖެހޭ ވަކި މިންގަނޑުތަކެއްވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ .މިގޮތުން މި މާއްދާގެ

މ
ޓންޓް ކޮން ެ
ލ ކޮން ެ
ފނަރަ އިންސައްތަ) ލޯކަ ް
މބަރ  3103ގެ ނިޔަލަށް ަ ( 01%
ތން  31ނޮވެ ް
(ށ)ގައިވާގޮ ު
ނއެވެ.
ޗެނަލް އަކުންވެސް ހިމަނަންޖެހޭ ެ
މއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރޭތޯ
މި މުއްދަތުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުންދިޔަ ހުރިހާ ޗެނަލަކުން މި ަ
ބެލުމަށް

ގ ޕްރޮގްރާމް
ނޓް ެ
މބަރ 3103ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓެ ް
މބަރ 3103އިން ފެށިގެން  31ނޮވެ ް
 31ނޮވެ ް

ޝެޑިއުލް ފޮނުވުމަށް އެންގި ،ފޮނުވި ޝެޑިއުލްތައް ވަނީ އެނަލައިޒްކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން 01 ،ޗެނަލެއްގެ
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ޝެޑިއުލް އެނަލައިޒްކޮށް ނިންމާ ކޮމިޝަނަރުންނަށް މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  31މާރޗް 3102ގައެވެ.
އެއިރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދިޔަ " 93މިނިވަން"ގެ ޝެޑިއުލް ހޯދުމަށް އެތައްފަހަރެއްގެ މަތިން އެފަރާތުގައި
ތ ނުވުމުން މި ޗެނަލްގެ އެނަލިސިސްވަނީ ހެދޭގޮތްނުވެފައެވެ.
އެދުމުންވެސް ޝެޑިއުލް ލިބޭގޮ ް
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 .01ލައިސަންސް
 01.0ފްރީކުއެންސީ ލައިސަންސް
3103ވަނަ އަހަރު ބިޑް އުޞޫލުން ފްރީކުއެންސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ހަތް ފަރާތަކުންނެވެ .އަދި މި ހަތް
ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންވާ ފްރީކުއަންސީ ފީ ވަނީ ދައްކާފައެވެ.
ގން "ޓީވީ މޯލްޑިވްސް" ޗެނެލްގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން
ކށް ެ
ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ޮ
އތުރު ފްރިކުއެންސީއެއް 3103ވަނަ އަހަރު ވަނީ
މއްދަތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ި
މި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހިޖުރާކުރާ ު
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަންއަށް ދޫކޮށްފައެވެ.

ލމާތު)
ކގެ މަޢު ޫ
އވާ ފަރާތްތަ ު
ކއަންސީ ދޫކޮށްފަ ި
ފރީ ު
(އެޕެންޑިކްސް  :31ކޮމިޝަނުން ް

 01.3ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް
ނ ޖުމްލަ  22ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.
 3103ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނު ް
ލ އަދި  01ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ހިމެނެއެވެ .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ
މީގެ ތެރޭގައި  32ޓީވީ ޗެނަ ް
އވެ3102 .
ގޮތުގެ މަތިން މި ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންވާ އަހަރީ ފީ ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ދައްކާފަ ެ
މގެ ޚިދުމަތް
ނިމިގެން ދިޔައިރު ޖުމްލަ  03ޓީވީ ޗެނަލް އަދި  9ރޭޑިއޯ ޗެނަލުން ދަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރު ު
ނނެވެ.
ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމު ް
ށފައިވާ ލައިސަންސްތަކަށް  3102ވަނަ އަހަރު ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކެވެ؛
ތިރީގައިމިވަނީ ކޮމިޝަނުން ދޫކޮ ް


ޓީވީ ޗެނަލެއްކަމުގައިވާ އެމް.ވީ.ޓީވީގެ ވެރިފަރާތް މީޤާތު ލިލް ހައްޖި ވަލް އުމްރާ ޕްރައިވެޓް
ވނީ  11ޖޫން 3102ގައެވެ.
ލިމިޓެޑުން ،މީޑިއާ ފައުންޑޭޝަނަށް ބަދަލުކޮށްފައި ަ



ޓެކްނޯ މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން ހިންގާ ޗެނަލް ވޭވްގެ ނަން ،ޖަޒީރާ ޓެލެވިޒަންއަށް
ބަދަލު ކޮށްފައިވަނީ  33ޖޫން 3102ގައެވެ.



ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލްގެ ނަން ،އޯކިޑް ޓީވީއިން
ނ  31ފެބްރުއަރީ 3102ގައެވެ.
ށފައިވަ ީ
ޗެނަލް ވަންއަށް ބަދަލުކޮ ް
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ލ  02އަށް
ޓވީގެ ނަން ،ޗެނަ ް
ނގާ ފިއުޗަރ ީ
ޓޑްގެ ދަށުން ހި ް
މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމި ެ
ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  02ޖޫން 3102ގައެވެ.

މތު)
ނގެ މަޢުލޫ ާ
ކސްޓަރު ް
ށފައިވާ ބްރޯޑް ާ
ނސް ދޫކޮ ް
(އެޕެންޑިކްސް  :30ލައިސަ ް
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 01.2ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް
 3102ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް
3102ގައި

22

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސްދޫކޮށްފައިވެއެވެ.

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް އެއްފަރާތަކަށް ލައިސަންސްދީފައިވެއެވެ.

މީގެ

ތެރޭގައި

 3102ވަނަ އަހރު ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގައި

ޖުމްލަ  31ފަރާތެއް ލައިސަންސް ލިބިގެން ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދެއެވެ.
ލ ޓޭބަލް އެވެ؛
ތިރީގައި މިވަނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީ ް
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#

ކުންފުނި

ސަރަޙައްދު

1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ށ
މުޅިރާއްޖެއަ ް

2

ދިއްގަރު ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

ދިއްގަރު

3

ބިޒްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހއ .ހޯރަފުށި

4

ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރ.އުނގޫފާރު

5

ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރ.އުނގޫފާރު

6

ވޭވްލެންތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

7

ނޯތްޒޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޅ.ނައިފަރު

8

ކުޅުދުއްފުށީ ކޭބަލް ޗޮއިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

9

ނޫރާން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ށ.ފޯކައިދޫ

10

އެމް.އައި.ޝިޔާމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދ،ހުޅުދެލި

11

ހައިކަނެކްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ށ.ފީވަށް

12

އެމްޕަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގއ.ގެމަނަފުށި

13

ބްލޫގޯލްޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދ.މީދޫ

14

އެލް.ސީ.އެން .ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރ.ރަސްގެތީމް

15

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލ.ކުނަހަންދޫ

16

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އދ.ހަންޏާމީދޫ

17

ބްލޫނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނ.ޅޮހި

18

ޑިޝްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކ.މާފުށި

19

އިޖަފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ވ.ފެލިދޫ

20

ކިނބިދޫ ޒުވާނުންގެ ގުޅުން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

ތ.ކިނބިދޫ
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މުޅިރާއްޖެއަށް
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21

އޯރޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގއ.ދާންދޫ

22

އިރިއަންސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނ.ކުޑަފަރި

23

ބިޒްއޭޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބ .ކަމަދޫ

24

ހޯސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދ.މީދޫ

25

ޤަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް

ދ.ކުޑަހުވަދޫ

26

މެގަދިރުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހއ .ބާރަށް

27

ޓްރިޕަލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ށ.މަރޮށި

28
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އދ.ދިގުރަށް
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22
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 3102 .00ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ޝަކުވާތައް
އ ޚާއްސަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ،
އއް ނުވަތަ ހިންގޭ ތަޙުޤީގެ ް
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ެ
ގިނަވެގެން ( 3ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި ،ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި
ނ
ކރަންވާނެކަ ް
މންތައް ހާމަ ު
ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެނިން ު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 29ވަނަ

ވއެވެ.
މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ެ
ފއެވެ .އަދި
ބ ަ
 3102ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޖުމްލަ  039ޝަކުވާ ވަނީ ކޮމިޝަނަށް ލި ި
 3103ވަނަ އަހަރުގެ ނުނިމިހުރި  09މައްސަލަ ވަނީ  3102ވަނަ އަހަރު ބަލާފައެވެ .މީގެއިތުރުން،
ރ ނިމުނުއިރު
ލ ނިންމައި  3102ވަނަ އަހަ ު
 3102ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  313ޝަކުވާ ކޮމިޝަނުން ބަ ާ
ނވެ.
 03ޝަކުވާއެއް ދަނީ ބަލަމުން ެ
 3102ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކަށް ބަލާއިރު  10ޝަކުވާ އަކީ ކޮންޓެންޓާ
ގުޅުންހުރި ޝަކުވާތަކެވެ .އަދި  013ޝަކުވާ އަކީ ލައިސަންސިންގ އާ ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާތަކެވެ.
ހގަ ވެފައިވާ
ފ ަ
ނޓަރިންގއިން ާ
އންޓަރނަލް މޮ ީ
ހށަހަޅާފައިވާ އަދި ކޮމިޝަންގެ ި
ކޮމިޝަނަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި ު
މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު އެޕެންޑިކްސްގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
ފސީލް)
ކވާގެ ތަ ް
އވާ ޝަ ު
ހޅާ ބަލާފަ ި
ރ ކޮމިޝަނަށް ހުށަ ަ
(އެޓޭޗްމަންޓް  3102 :33ވަނަ އަހަ ު

00.0

ފާސްޓް ޓްރެކް އެޖުޑިކޭޝަންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް
3102ވަނަ

އަހަރުގެ

ރިޔާސީ

އިންތިޚާބުގައި

ވާދަކުރައްވާ

ކެންޑިޑޭޓުންނާ

ރ
ގުޅުންހު ި

ބްރޯޑްކާސްޓް

ކޮންޓެންޓްގެ ޝަކުވާތައް އަވަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް "ސީ.އޭ.ސީ ސްޕެޝަލް" ކިޔާ ވަގުތީ
ތން
ކމާ ބެހޭ ި
ނނާއި ަ
މންބަރ ް
މޝަންގެ ހަތް ެ
ކލަވާލާފައެވެ .މި ކޮމިޓީގައި ކޮ ި
ވނީ އެ ު
ކޮމިޓީއެއް ކޮމިޝަނުން ަ
އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހިމެނެ އެވެ.
3102ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްޓަކައި އެކުލަވާލި މި ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއަށް އައު މައްސަލަ ހުށަނޭޅޭނެކަމަށް
ނ ނިންމާފައެވެ .އަދި މި ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއިން
 33ނޮވެމްބަރު  3102ބޭއްވި ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަ ީ
70
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 3102ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅުން ހުރި  03މައްސަލައެއް ބަލައި  01މައްސަލައެއް ނިންމާފައިވާއިރު،
އެއް މައްސަލަ އަދި ވަނީ ނުނިމިއެވެ.
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.03

ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތައް
 03.0ވެބްސައިޓަށް ގެނައި ބަދަލުތައް
ގ
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި އާޢްމުންނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެގޮތް ހެދުމަށް ކޮމިޝަނު ެ
ލތަކެއް ވަނީ  3102ވަނަ އަހަރުވެސް ގެނެސްފައެވެ.
ވެބްސައިޓަށް ބަދަ ު

ކޮމިޝަން
ނ
ބގެ ދަށަށް މައިގަނޑު ހަތަރު ބައެއް ވަ ީ
މި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ "ކޮމިޝަން" މި ޓެ ު
ތރީގައި މިވަނީއެވެ.
ނ އެކުލަވާލި ބައިތަކާއި އޭގެ ތަފްޞީލް ި
އެކުލަވާލާފައެވެ .މިގޮތު ް
 .0ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން:
2013

އަހަރު

ވަނަ

ސްޓްރެޓެޖިކް

އެކްޝަން

ޕްލޭނަށް ގެނައި

އެކު

ބަދަލުތަކާއި

މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން އިން  3100ން  3101އަށް ރާވައި ކުރަން ގަސްތުކޮށްފައިވާ
ބސައިޓުގައި ހިމަނާފާއެވެ.
ކަންތައްތަކުގެ ޕްލޭން ވަނީ ވެ ް
 .3ހިންގާ ޤަވާއިދު:
މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމިޝަނުގެ

ގ
ހިން ާ

އދު
ޤަވާ ި

"ކޮމިޝަން"

މި

ބ
ޓ ް
ެ

ދަށުގައި

އެކުލަވާލާފައިވާނެއެވެ.
 .2އޮޑިޓް ރިޕޯޓް:
ގ ދަށުން
 2011އަދި  3103ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް "ކޮމިޝަން" މި ޓެބް ެ
ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
 .1ބްރޮޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ:
ގ މެންބަރުގެ މަޢުލޫމާތު މި ބައިގައި
ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓާއި މި ކޮމިޓީ ެ
އެކުލަވާލާފައިވާނެއެވެ.
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މީޑިއާ ރޫމް
ތން ބައެއް
ި
ށށް މައިގަނޑު
އ ހިމެނޭ "މީޑިއާރޫމް" މި ޓެބުގެ ދަ ަ
މި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގަ ި
ބއިތަކާއި އޭގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
އިތުރުކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން މި ަ


ނގާ
ތން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަ ް
އެންގުން :މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާ ު
އެންގުން މި ބައިގައި ހިމެނުނެވެ 3102 .ގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ސޮއިކުރައްވާފައިވާ
ދެ އެންގުމެއް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމަށްފަހު މި ބަޔަށް އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.



މ
ށން ި
ޓބުގެ ދަ ު
ލައިސަންސްޑް ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން :މި ނަމުގައި އައު ޓެބެއް އެކުލަވާލާ މި ެ
ކޮމިޝަނުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.



ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން :ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މެދު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް
ގތުގެ ބަޔާން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެ ޢާޢްމުކުރުމުގެ
ބެލުމަށްފަހު އެ ޝަކުވާ ނިންމި ޮ
ހން މި ބައިގައި އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ނނެ ެ
ބޭނުމުގައި ވަކިވަކިން ފެން ާ

އަރުޝީފް
މި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ "އަރުޝީފް" މި ޓެބުގެ ދަށަށް  3100އަދި  3103ވަނަ އަހަރުގެ
އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލެވުނެވެ.
ޚިދުމަތް
ތރުކުރެވުނުވެ.
ގނައި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި "ޚިދުމަތް" މި ބަޔަށް ފަސް ޓެބް އި ު
މި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓަށް ެ
ބތަކާ އަދި އެއާ ގުޅޭ ކުރު ތަފްޞީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
މިގޮތުން އިތުރުކުރުވުނު ޓެ ް
ގައިޑްލައިން:

ށ
މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މަގުދައްކައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަ ް

ތތަކަށް
ނންވާ ފަރާ ް
އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިންތައް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި މި މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް ބޭ ު
ފަސޭހައިން ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓެބެކެވެ .މި ބައިގައި ހިމެނޭ ގައިޑްލައިންތަކަކީ؛
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އަހަރީ ރިޕޯޓް –  / 3102މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން



ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަންވީ ގައިޑްލައިން



ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަންވީ ގައިޑްލައިން



އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން



އ ކަވަރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން
މުޒާހަރާތަކާއި ހަލަބޮލި ޙާލަތްތަ ް

އެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުން :
މބަރު ( 3102/0ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤަނޫނު) ގެ 11
މިއީ ޤާނޫނު ނަ ް
ފއިވާ އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ
ޝނަށް އެކުލަވާލުމަށް ލާޒިމްކޮށް ަ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމި ަ
ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދެވެ .މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމާ ގުޅޭ
އވާނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު މި ބައިގައި ހިމަނާފަ ި


އެއްވުމާގުޅޭގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު



އެއްވުމާގުޅޭގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްވުމަށް ހުށަހަޅަންވާ ފޯމް



އެކްރެޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް



ލ
އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިންގެ ތަފްޞީ ް

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ޢާއްމުކުރުން :ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި
ޢާއްމުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާއި އުޞޫލު

ދ
މި ބައިގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .އަ ި

އވާނެއެވެ.
ށހަޅަންވާ ފޯމު މި ބައިގައި ހިމަނާފަ ި
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހު ަ
އޯޑިއޯ ވިޜުއަލް ކޮލިޓީ މިންގަނޑު :މި ނަމުގައި އައު ޓެބެއް އެކުލަވާލާ ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓްގައި
އޯޑިއޯ ވިޜުއަލް ކޮލިޓީގެ މިންގަނޑު ހިމެނޭ ކަރުދާސް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ވާނީ
ވ.
ހިމަނާފާއެ ެ
ލިސްޓަޑް އިވެންޓްސް:

ޓސް ގޮތުގައި
ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަ ޝައުޤެއް ހިމެނޭ އިވެން ް

ކޮމިޝަނުން ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އިވެންޓްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މި ބައިގައި ވާނީ ހިމަނާފައެވެ .އަދި
 31އޭޕްރީލް ގެ ނިޔަލަށް ލިސްޓްކޮށްފައިވާ އިވެންޓް ހިމެނޭ ކަރުދާހަކާއި ލިސްޓަޑް އިވެންޓްސް
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ވނެއެވެ.
ޢާއްމުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާން މި ބައިގައި ހިމާނާފައި ާ
މީގެ އިތުރުން "ޚިދުމަތް" މި ބައިގައި ހިމެނޭ "ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން" މި ޓެބަށް ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ
ތެރޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ގެނައި ދެ ވަނަ އިސްލާޙް ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފީއަށް
ލސްޓެއް
ގެނައި އިސްލާޙް ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅެންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކް ި
ހިމެނުނެވެ.

 03.3ކޮމިޝަނުން  3102ވަނަ އަހަރު ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރި ޚަބަރުތަކުގެ ސުރުޙީތައް
ޑިސެމްބަރ
 39ޑިސެމްބަރު 3102
އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަން ( އޭބީޔޫ)ގެ އެފިލިއޭޓް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ހިމެނިއްޖެއެވެ.
 33ޑިސެމްބަރު 3102
 33ޑިސެމްބަރ  3111ގައި ރާއްޖެއަށް ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިޘާގެ ހަނދާނުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅެއްގައި
ގ ސުކޫތުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
އ އެއް މިނެޓު ެ
އން ފެށިގެން ގެނަ ި
މިއަދު ހެނދުނު ި 9:31
ނއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.
ނ ާ
ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މެންބަރު ް
 31ޑިސެމްބަރު 3102
ޓންޓަކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރެއްވި އަމުރަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ރާއްޖެ ޓީވީއިން ފޮނުވި ކޮން ެ
ސަރވިސްއިން ތަހުގީގުކޮށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވި ރާއްޖެޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިއެއްގެ
މައްސަލައެއް ޝަރީއަތަށް ފޮނުވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ނިންމަވާ މައްސަލަ އަބުރާ
ފޮނުވާލައްވާފައި ވާތީ އެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ.
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 33ޑިސެމްބަރު 3102
ރާއްޖެ ޓީވީން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމު ކޯޓުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ
މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ސުޕްރީމު ކޯޓާ ޙިއްޞާކޮށްފި އެވެ.
 01ޑިސެމްބަރު 3102
ރާއްޖެޓީވީގެ

އަހަރީ

ދުވަހުގެ

މުނާސަބާތުގައި

މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމިޝަނުން

ތަހުނިޔާ

ފޮނުވައިފިއެވެ.
 3ޑިސެމްބަރު 3102
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޢާއްމު
ޓ
ނވެސްޓްމަން ް
އޓޯލް އި ް
ށނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ެ
ޝަރުތެއްކަމުގައިވާ ހިނގައިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހު ެ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޓީވީ  1ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް މިއަދު
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވައިފިއެވެ.
ހެނދުނު  13:11އާއި ރޭގަނޑު  19:11އާ ދެމެދު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ނޓްކަމުގައި ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް
ޤަވާއިދުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ ކޮންޓެ ް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ހަނދާންކޮށްދީފިއެވެ.
 0ޑިސެމްބަރު 3102
ފށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް
ލައިސަންސް ނެތި ޤާނޫނާ ޚިލާ ަ
ށދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް
ތންފީޒުކޮ ް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނިންމައި ،އެ ކަން ަ
ހުށަހަޅަން ފަށައިފި އެވެ.
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"ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ"ގެ އިފްތިތާޙީ ބައްދަލުވުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގައި
މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

ނޮވެމްބަރު
 03ނޮވެމްބަރު 3102
ށ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚް
ށނާޅާ ދެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަ ް
ހ ަ
އަހަރީ ރިޕޯޓް މިހާތަނަށް ު
ދީފިއެވެ.
 03ނޮވެމްބަރު 3102
ޓއާ ގުޅުވައި
"އަންދަލުސް" ދަރުސް އަކީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓަށާއި އެ ޕާޓީގެ މެނިފެސް ޯ
ނ
ހަޤީޤަތާ ޚިލާފް ވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތުން ފާޑު ކިޔާފައިވާ ދަރުސެއް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު ް
ނ  13:11ގެ
މބަރ  03ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދު ު
ދން ،ނޮވެ ް
އެންގެވުމާ ގުޅިގެން ،އެ މައްސަލަ ބަލައި ނިމެން ެ
ކުރިން

"އަންދަލުސް"

ދަރުސް

ބްރޯޑްކާސްޓް

ނުކުރުމަށް

ހުރިހާ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް

މޯލްޑިވްސް

ނގައިފި އެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އަ ް
 01ނޮވެމްބަރު 3102
އަންނަ

ނހިރު
ހޮ ި

ދުވަހު

ބއްވަން
ާ

ހަމަޖެހިފައިވާ

ރިޔާސީ

އިންތިޚާބުގެ

ނތީޖާ
ަ

ފހު
ށ ަ
އަ ް

ވެސް،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އެންމަހައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.
 02ނޮވެމްބަރު 3102
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުކުރުން މަނާ ވަގުތުގައި ކެމްޕޭނު ނުކުރުމަށާއި އެންޓި ކެމްޕޭން ނުކުރުމަށް ހުރިހާ
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ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.
 19ނޮވެމްބަރު 3102
ދި ޓީވީ ހިންގާ އިމާރާތަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާ ދީފައިވާތީ ،މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކަން
ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

 13ނޮވެމްބަރު 3102
ވ
ރިސޯޓްތަކުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާނަމަ ޤާނޫނު ނަމްބަރ ( 3101/16ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ާ
ރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށްފަހު
ފަދައިން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ރީބް ޯ
އދު އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.
ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން މި ަ

އޮކްޓޫބަރު
 20އޮކްޓޯބަރ 3102
އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އާއި އެ ފަދަ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގައި ވެސް ،އެ ބޭފުޅުންގެ ގަދަރަށް
އުނިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
އެވެ.
 21އޮކްޓޯބަރ 3102
ނ ހަމައަކަށް
އފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަ ް
ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނިމި ،ޤައުމުގައި މިހާރު ު
އެޅެންދެން

ވެސް،

އިތުރު

ހަމަލާއެއް

ނުދެވޭނެ

ތށް
ގޮ ަ

ރާއްޖެޓީވީގެ

ސެކިއުރިޓީގެ

ކަންކަން

ލޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން
ބަލަހައްޓަވައިދެއްވުން އެދި މޯ ް
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ދަންނަވައިފި އެވެ.
 39އޮކްޓޯބަރ 3102
ށ
ރކުރުވުމާއެކު ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަ ް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ޤާނޫނުތައް ބާރުވެ ި
ހުރަސްއެޅޭ

ކަމެއް

އެއްވެސް

ފަރާތަކުން

ކުރުމަށް

ރޞަތު
ފު ު

ށ
ނުދެއްވުމަ ް

ށ
މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަ ް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސް ދަންނަވައިފި އެވެ.
 33އޮކްޓޯބަރ 3102
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅޭ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހްޤީޤު ކުރަނީ ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި
ވން ފާޅުކޮށްފި އެވެ .އަދި ރައީސް އޮފީހުން
ކަމަށްވާތީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑު ު
އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް
އިލްތިމާސް ދަންނަވައިފި އެވެ.
 33އޮކްޓޯބަރ 3102
މއްސަލައެއް ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް
ނޓެއްގެ ަ
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކޮންޓެ ް
ޖގެ ސުޕްރީމް
ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ އަމުރު ބާތިލްކުރައްވައި އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް ދިވެހިރާއް ޭ
މސް ދަންނަވައިފި އެވެ.
ކޯޓަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މިއަދު އިލްތި ާ
 33އޮކްޓޯބަރ 3102
ހޒިރުކުރުމަށް
ވރިއަކު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ާ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅިގެން ،ރާއްޖޭ ޓީވީގެ ނޫސް ެ
މއަދު މީޑިއާ
ނގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު ި
ޑވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަ ް
ޗިޓް ހަވާލުކުރުމާ ގުޅިގެން މޯލް ި
ބްރީފިންގެއް ބާއްވާއިފިއެވެ.
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 13އޮކްޓޯބަރ 3102
ނ
ށ އިބާރާތު ް
ރާއްޖޭ ޓީވީ ހިންގާ އިމާރާތުގައި ރޯކޮށްލުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ހަރުކަ ި
ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.
 13އޮކްޓޯބަރ 3102
ފއި ވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީން އެޓާނީ ޖެނެރަލް
ރާއްޖެޓީވީ ހުއްޓުވަން ނިންމައި ަ
މެދުވެރިކޮށް ހޯދާ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފަތުރަމުންދާ ޚަބަރާ މެދު މޯލްޑިވްސް
ވސް ޕޮލިސް
ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް މޯލްޑި ް
ސަރވިސް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.
 11އޮކްޓޯބަރ 3102
މއަދުދުވަހެއް ފާހަގަކުރާއިރު ،ދިވެހި ރާއްޖޭގެ
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ި
ސިޔާސީ ވެށި މި ވަނީ ވަރަށް ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި ކަމަށާއި މި ހުތޫރަތްތެރި ދަނޑިވަޅުގައި ،ގައުމުގެ
ޑކާސްޓަރުން
ޒންމާދާރުކަމާ އެކު ހުރިހާ ބްރޯ ް
ނ އެކަތިގަނޑަކަށް ހެދުމުގައި ި
މަސްލަހަތު އިސްކޮށް ،ރައްޔިތު ް
މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު އިލްތިމާސް
ދަންނަވައިފި އެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު
 21ސެޕްޓެމްބަރ 3102
ތ
ކއި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ކޮމަންވެލް ް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުމަށްޓަ ަ
ނން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ވަފުދާ ބައްދަލުކޮށް
ތކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަ ު
އޮބްޒާވަރުންގެ ވަފުދުގެ ދައުވަ ަ
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މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށްފިއެވެ.
 39ސެޕްޓެމްބަރ 3102
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ އިފްތިތާހީ ބައްދަލުވުން 2
ނވައިފިއެވެ.
ވތު ފޮ ު
ށ ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ދަޢު ަ
އޮކްޓޫބަރު  3102ގައި ބޭއްވުމަ ް
 33ސެޕްޓެމްބަރ 3102
ވ
ފނަމަ ،ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައި ާ
ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށް ި
އ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް
ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށްޓަކަ ި
ޔވަޅު އަޅާނެ
ތއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ އެ ފި ަ
ލ ެ
ލބިގެންވާ ކަމަށާއި އެ ފަދަ ހާ ަ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ި
ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އަންގައިފި އެވެ.
 33ސެޕްޓެމްބަރ 3102
ލތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ގަދަރަށް
ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންގެ ފޮޓޯ ،ބައެއް ޗެނަ ް
ބމުންދާތީ ،އެ
ލ ެ
ށ ބުނެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ި
މ ް
ލހަތު ގެއްލެމުންދާ ގޮތަށް ކަ ަ
އުނިކަން ލިބި ،ޤައުމުގެ މަސް ަ
މައްސަލަތައް

ކޮމިޝަނުން

ބަލައި

ނިމެންދެން

ދ
މިފަ ަ

ކޮންޓެންޓް

ބްރޯޑްކާސްޓް

ނުކުރުމަށް

ވސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ،މޯލްޑި ް
 31ސެޕްޓެމްބަރ 3102
ޖަމީޢަތުއް ސަލަފުން ބޭއްވި "އަންދަލުސް" ދަރުސްގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފް
މނޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައި ،އެކަން ރައްޔިތުންގެ
ކޮންޓެންޓެއް ނުހި ެ
މަޖިލީހަށް އަންގަވައިފި އެވެ.
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 03ސެޕްޓެމްބަރ 3102
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ސިޔާސީ ގޮތުން ޤައުމު ހަލަބޮލިވަމުންދާ މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ،އެއްވެސް
ނ ގޮތަށް ޢަމަލު
ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެދާ ެ

ނުކުރުމަށް ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ،މޯލްޑިވްސް

މއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ި
 01ސެޕްޓެމްބަރ 3102
ށޓަކައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސަޢޫދީ
ގނެސްދިނުމަ ް
މި އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ހިނގަމުންދާގޮތް ެ
ތން ހޮއްވަވާފައިވާ ވީ.ޓީ.ވީގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް
ރ ު
ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ޙައްޖުދަތުރަށް އެ ފަ ާ
ބއްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
ރޭޑިއޯ އަޙްމަދު ރަމީޒާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ަ
 11ސެޕްޓެމްބަރ 3102
ވީޓީވީގެ

 1ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތަހުނިޔާ

ފޮނުވައިފިއެވެ.
 11ސެޕްޓެމްބަރ 3102
ވރުންގެ ޓީމާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
އބްޒާ ަ
ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ކޮމަންވެލްތްގެ އިލެކްޝަން ޮ
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ޙިއްޞާކުރައްވައިފިއެވެ.
 10ސެޕްޓެމްބަރ 3102
ރާއްޖޭގެ

ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

ނެޓްވާކްތަކުގައި

ހ
ހުރި ާ

ދިވެހި

ޗެނެލްތައް

ސ
ވެ ް

ހިމެނުމަށް

ނމަށް ޚާއްސަ
ނލްތައް ހިމެ ު
މަސައްކަތްކުރުމަށާއި އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ރައްޔިތުން ބަލަން ބޭނުންވާ ޗެ ެ
ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
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ކޮމިޝަނުން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އޯގަސްޓް
 33އޯގަސްޓް 3102
ޔނަކީ ކަމުގެ
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ބްރޯޑްކާސްޓިނގ ރައިޓްސް އާއި ގުޅޭގޮތުން އެމްބީސީން ނެރެފައިވާ ބަ ާ
ބއްލަވައި ،ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު އޮޅޭ ގޮތަށް އަދި މޯލްޑިވްސް
ލންވާ ވަރަށް ނު ަ
ހަޤީޤަތް ބަ ަ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމިޝަންގެ

އަގުވެއްޓޭ

ގޮތަށް

ޝާއިއުކޮށްފައިވާ

ބަޔާނެއްކަމުގައި

މޯލްޑިވްސް

ބނެފިއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ު
 33އޯގަސްޓް 3102
ކ ބެހޭ އާއްމު
ބތަ ާ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ އެންމެހައި ކޮންޓެންޓެއްމެ އިންތިޚާ ު
ޓ
ޤާނޫނާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި "އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެން ް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގައިޑްލައިނާ"

އެއްގޮތަށް

ށ
މ ް
ބެހެއްޓު ަ

ހުރިހާ

ށ
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަ ް

މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.
 33އޯގަސްޓް 3102
މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާތައް އަވަސް
އ އުޞޫލުން
މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ނިިިންމައިެ ،
ފ އެވެ.
ނ ި
އަމަލްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބު ެ
 30އޯގަސްޓް 3102
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ (ބީއޭސީ) އަށް ކޮމާޝަލް ރޭޑިއޯ
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ފއެވެ.
ށ ި
ޗެނަލްތައް ތަމްޞީލުކުރުމަށް ދެ މެންބަރުން މިއަދު އިންތިޚާބުކޮ ް
 09އޯގަސްޓް 3102
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގައި ކޮމާޝަލް ރޭޑިއޯ ޗެނަލުން
ށ
އ ވޯޓުލުމަ ް
މ އިންތިޚާބުގަ ި
ވމަށް ނިންމައި ި
ނތިޚާބު  30އޮގޮސްޓްގައި ބޭއް ު
ވ އި ް
މށް ބާއް ާ
މެންބަރުން ހޮވު ަ
ހުރިހާ ރޭޑިއޯ ޗެނަލަކަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ދަޢުވަތުއަރުވައިފިއެވެ.
 03އޯގަސްޓް 3102
މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކަވަރޭޖް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް
ފށައިފިއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ަ
 00އޯގަސްޓް 3102
ނ ) (11/2008ގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  3102ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ
އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫ ޫ
އިންތިޚާބު ކަވަރުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދޫކުރާ "ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ވަގުތު"
ށ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން
މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަ ް
އަންގައިފިއެވެ.
 11އޯގަސްޓް 3102
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ (ބީއޭސީ) އަށް ކޮމާޝަލް ޓީވީ
ށފިއެވެ.
ނ މެންބަރުން މިއަދު އިންތިޚާބުކޮ ް
ތ ް
ޗެނަލްތައް ތަމްޞީލުކުރުމަށް ި

ޖުލައި
 20ޖުލައި 3102
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ނ
ވ ޗެނަލު ް
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގައި ކޮމާޝަލް ޓީ ީ
ށ
އ ވޯޓުލުމަ ް
މ އިންތިޚާބުގަ ި
ވމަށް ނިންމައި ި
ނތިޚާބު  11އޮގޮސްޓްގައި ބޭއް ު
ވ އި ް
މށް ބާއް ާ
މެންބަރުން ހޮވު ަ
ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލަކަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ދަޢުވަތުއަރުވައިފިއެވެ.
 39ޖުލައި 3102
އ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޢާންމު ޝަރުތުތަކުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގަ ި
ހ
ރތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
ނ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަ ާ
ގ މަތި ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
ޓ
ގ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާ ބްރޯޑްކާސްޓަރަރުންނަށް ރިޕޯ ް
ނ ހިންގި ގޮތު ެ
ފާއިތުވި އަހަރުގެ ސްޓޭޝަ ް
ޞތު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ދީފިއެވެ.
ހުށެހެޅުމަށް އެންމެ ފަހު ފުރު ަ
 33ޖުލައި 3102
ނލް ކޮމިޓީ އޮފް ދި ރެޑް ކްރޮސް (އައި.ސީ.އާރ.ސީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އިންޑިއާގައި
އިންޓަނޭޝަ ަ
ދވެހިރާއްޖޭގެ
ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސީނިއަރ އެޑިޓަރސް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމުގު ފުރުޞަތު ި
ވ
އެޑިޓަރުން /ސީނިއަރ ޖާރނަލިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެ ެ
 31ޖުލައި 3102
އިންތިޚާބު

ދުވަސްވަރު

ސިޔާސީ

ކޮންޓެންޓް

ބްރޯޑްކާސްޓް

ކުރުމުގެ

ގައިޑްލައިނެއް

މޯލްޑިވްސް

ނ އެކުލަވައިލައި ،އެ ގައިޑްލައިނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނު ް
ފޮނުވައިފިއެވެ.
 32ޖުލައި 3102
ވމުގެ ކުރީން
ކސްޓް ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނު ު
ތތަކުން ބްރޯޑް ާ
ރާއްޖޭގައި އަލަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާ ފަރާ ް
މލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ހ ލިޔުމުން އެންގުމަށް ޯ
ހުއްދައަށް އެދުމަށާއި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާ ތާރީ ް
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ކށްދީފިއެވެ.
ކޮމިޝަނުން ހަނދާން ޮ
އސް) ގެ އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގައި ރާއްޖޭގެ
ތައިލޭންޑްގެ ޕަބްލިކް ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ (ތައި.ޕީ.ބީެ .
އވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފި ެ
އ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން
ނ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގަ ި
ދި އެފް.އެމް  91.3ގެ  3ވަ ަ
ތަހުނިޔާ ފޮނުވައިފިއެވެ.
 11ޖުލައި 3102
ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޗެނެލެއް ކަމުގައިވާ ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އަކީ އިންޑިއާގެ ޤައުމީ
ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ހުރި ޗެނެލެއް ނޫންކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މިއަދު ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ.
 13ޖުލައި 3102
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓީވީ ސްޓޭޝަން ކަމަށްވާ އިންޑިއާގެ ދޫރު ދަރްޝަންގައި ރާއްޖޭގެ
ތމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޓެކްނިކަލް ަ
 10ޖުލައި 3102
ކއި އިންޑިއާ
އިންޑިއާ ގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ މަސްއޫލު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަ ަ
ނއު ދިއްލީ
ވފުދެއް ި
ނގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ަ
ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަ ު
އަށް ފުރާވަޑައިގަންފިއެވެ.

ޖޫން
 21ޖޫން 3102
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މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޓާރނަލް އެފެއާޒް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން
މރ .ޔޮޝިޓާކާ ޝިންޑޯ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް މިއަދު
ކުރައްވައިފިއެވެ.

މެއި
 33މެއި 3102
ށ
ނ ބޭއްވުމަ ް
ލޕްމަންޓް (އޭ.އައި.ބީ.ޑީ) އި ް
އެޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑެވެ ޮ
ގ
ހަމަޖެހިފައިވާ "އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް  "3102ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ް
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ރޭ އިންޑޮނޭޝިޔާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.
 33މެއި 3102
އޑްލައިނެއް
ގ ގަ ި
ތއް ކަވަރުކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތު ެ
މުޒަހަރާތަކާއި ހަލަބޮލި ހާލަތް ަ
އވެ.
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ގެޒެޓްކޮށްފި ެ
 09މެއި 3102
މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމިޝަނުގެ

މަސައްކަތާ

ގުޅޭ

މަޢުލޫމާތު

ހާމަކުރުމާއި

ޢއްމުކުރުމުގެ
ާ

ސިޔާސަތާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި މި ސިޔާސަތަށް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.
 01މެއި 3102
ދިވެހިރާއްޖޭގެއަޑުގެ މީޑިއަމް ވޭވް ފްރިކުއެންސީ އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ
ށއި އަދި އެ
އނިކަމެއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަމަ ާ
އޤަށް ު
ޢލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ހަ ް
ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ މަ ު
ފހިކޮށްދެއްވުމަށް
ތނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަގު ަ
ދލުގައި އެންޓަނާތައް އެހެން ަ
ފްރިކުއެންސީ ހުއްޓުވުމުގެ ބަ ަ
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މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ .މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން އަށް ލަފާ
އަރުވައިފި އެވެ.
 01މެއި 3102
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
އވެ.
ކށްދީފި ެ
ކސްޓަރުންނަށް ހަނދާން ޮ
ހުށެހެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑް ާ
 19މެއި 3102
ށން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން
ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
އެކުލަވާލުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ "އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޚަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު"
ގެ ދަށުން ފުރަތަމަ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑު ކޮމިޝަނުން މިއަދު ދޫކޮށްފިއެވެ.
 12މެއި 3102
ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނަށާއި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
ށގެން މިއަދު ހަވީރު  03:21ގައި ޖުމްހޫރީ
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ އިން އިންތިޒާމް ކޮ ް
ސއިކުރުމުގެ ޙަރަކާތް މޫސުން ތަން ދިނުމުގެ
އވާ ފަސް ނުކުތާގެ ވަޢުދުގައި ޮ
ޖހިފަ ި
މައިދާނުގައި ބާއްވަން ހަމަ ެ
ސަބަބުން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ.
 10މެއި 3102
މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ
ލތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ސޮއިކުރުމުގެ ޙަރަކާތް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު
ފަސް ނުކުތާގެ ވަޢުދުގައި ދަޢު ަ
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ހމަޖައްސައިފި އެވެ.
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވަން ަ

އޭޕްރީލް
 31އޭޕްރިލް 3102
ތގެ ވަޢުދެއް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން
ހއްޓުމުގެ ގޮތުން ފަސް ނުކު ާ
މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެ ެ
ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލައި ،ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ
ފ އެވެ.
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ި
 01އޭޕްރިލް 3102
ށން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން
ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
އެކުލަވާލުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ "އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޚަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު"
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކޮށް އެ ޤަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.
ހަރުދަނާ އަދި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމަށާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި މިނިވަން
މުޢައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބާއްވާ
ނތަށް ފަށައިފިއެވެ.
ސިލްސިލާ މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވު ް
 01އޭޕްރިލް 3102
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ އަށާއި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ދައުރާއި މަސައްކަތްތަކަށް ސުކޫލް
ވއިފިއެވެ.
ތން މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާއް ަ
ކުދިން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮ ު
 13އޭޕްރިލް 3102
ސާކް އިންފޮމޭޝަން ސެންޓަރއިން (އެސް.އައި.ސީ) އިންތިޒާމުކޮށްގެން  33-31އޭޕްރީލްގައި ސްރީލަންކާގެ
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އންޑް ޕީސް
ހފައިވާ "ރޯލް އޮފް މީޑިއާ އިން ކޮންފްލިކްޓް ރިޒޮލިއުޝަން ެ
ކޮލަމްބޯގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެ ި
ބއިވެރިވުމަށް ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ ޓީވީ ހޮވައިފިއެވެ.
ބިލްޑިންގ" ކޮންފަރެންސްގައި ަ
 11އޭޕްރިލް 3102
ލ އޮފް މީޑިއާ އިން ކޮންފްލިކްޓް ރިޒޮލިއުޝަން އެންޑް ޕީސް ބިލްޑިންގ" ގެ
ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮމްބޯގައި" ،ރޯ ް
ނަމުގައި

މި

މަހު

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ށ
ބޭއްވުމަ ް

ދާއިރާގައި

ހަމަޖެހިފައިވާ
މަސައްކަތްކުރާ

ކޮންފަރެންސްގައި
ފަރާތަކަށް

ބައިވެރިވުމުގެ

މލްޑިވްސް
ޯ

ފުރުޞަތު

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ރާއްޖޭގެ

ކޮމިޝަނުން

ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

މާޗް
 33މާޗް 3102
ގ ވެރިންނަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން
ޓީވީ މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ ތަނު ެ
ކޮމިޝަނުން ތަހުނިޔާ ފޮނުވައިފި އެވެ
ށން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން
ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ނ
އެކުލަވާލުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ "ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު" ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނު ް
ދ
އެކުލަވައިލައި ،ފާސްކޮށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް މިއަ ު
ފޮނުވައިފިއެވެ.
 02މާޗް 3102
ބރު ކަމަށް ހއ .ދިއްދޫ ،އާލިޔާ ،މުޙައްމަދު
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ މެން ަ
އަސްލަމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ .މުޙައްމަދު ވަޙީދު މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.
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 03މާޗް 3102
ށން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން
ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
އެކުލަވާލުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ "ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު"ގެ ދެލިކޮޕީ ޢާއްމުންގެ ޚިޔާލު
ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
މިނިވަންކަމާ އެކު މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި
ޓ އެނެލެސިސް ރިޕޯޓް" އެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް
ނުރައްކާތައް ފާހަގަކޮށް "ތްރެ ް
ފށައިފިއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ަ
 00މާޗް 3102
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

މެދުގައި

ތަފާތު

ނުކުރުމަށް

ސިޔާސީ

ޕާޓީތަކަށް

މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ފ އެވެ .ތިރީގައި މި ވަނީ މި ކަމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
އ ި
ކޮމިޝަންނުން މިއަދު ގޮވާލަ ި
ކޮމިޝަންނުން ނެރުނު ބަޔާނެވެ.
ދ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެ ކުންފުނީގެ ލޯގޯ ފޮނުވަމުން ާ
ތ
ކން ޙައްލުކޮށްފައިނުވާ ީ
ތ ދިނުމުން ވެސް ،އެ ަ
ށ ފުރުޞަ ު
ދނު ގޮތަ ް
މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް މީޑިއާ ނެޓުން އެ ު
ނ ނިންމައިފި
ވސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނު ް
ދެ ހާސް ރުފިޔާ އިން މީޑިއާ ނެޓް ޖޫރިމަނާކުރުމަށް މޯލްޑި ް
އެވެ.
 11މާޗް 3102
ފ
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކަމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ބަދުރުއްނަސީރު އިސްތިޢު ާ
ށ ހއ .ދިއްދޫ އާލިޔާ ،މުޙައްމަދު އަސްލަމް
ވ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރކަމަ ް
ދެއްވުމާ ގުޅިގެން ،ހުސްވެފައި ާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޮއްވަވައިފިއެވެ.
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 11މާޗް 3102
ނ
ވީޓީވީ އާއި ސަންގެ ނޫސްވެރިންނަށް ބަޔަކު ދިން ހަމަލާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނު ް
ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.
 12މާޗް 3102
ނތައް އިސްލާޙުކުރެއްވުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ކޮމަންވެލްތްގެ ތަޖުރިބާކާރު
އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫ ު
ބއްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
ނނާ މިއަދު ަ
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ް

ފެބުރުއަރީ
 33ފެބުރުއަރީ 3102
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ  1ވަނަ ދުވަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ "ބްރޯޑްކާސްޓް ދުވަސް"ގެ ގޮތުގައި
ފާހަގަކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި އެކަން މިއަދު އިޢުލާނުކޮށްފި އެވެ.
 33ފެބުރުއަރީ 3102
ކޮމަންވެލްތް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ރައީސާ

މޮނީޒާ

ހާޝްމީއާ

ކޮމިޝަނަރ

ހަނާ

ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
 32ފެބުރުއަރީ 3102
ލ މިއަދު އޮތް
ށ ޙިމާޔަތްހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާ ާ
އ ކުށްވެރިކޮށް ނޫސްވެރިންނަ ް
ލތަ ް
ނޫސްވެރިންނަށް ދޭ ހަމަ ާ
ހިނގާލުމުގައި

މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމިޝަނުގެ

އަޑުއުފުލައިފިއެވެ.
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މެންބަރުންނާއި

މުވައްޒަފުން

ބައިވެރިވެ

ދ
ރ ހަމަލާ ީ
ޓީ.ވީ.އެމް އާއި ރާއްޖެ ޓީވީ ގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިންތަކަކަށް ބަޔަކު ރޭ ދަންވަ ު
ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްކޮށްލުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަރަށް
ބޔާނެވެ.
ފއެވެ .ތިރީގައި މިވަނީ މިކަށް ކުށްވެރިކޮށް ކޮމިޝަނުން ނެރުއްވި ަ
ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް ި
 31ފެބުރުއަރީ 3102
ވން އެއީ ރައީސް
ކވާ ހުށަހަޅާ ފޯމެއް" ފޮނު ު
ޞލުން ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި" ،ޝަ ު
ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އު ޫ
އވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ،ހިއުމަން ރައިޓްސް
އޮފީސް އާދައިގެ ތަނަކަށް ހަދާލުން ކަމަށް ގަބޫލް ނުކުރަ ް
އެމްބަސަޑަރ އަހުމަދު އިބްރާހިމް ދީދީ އަށްމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު
އވެ.
ޝަހީބު ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި ެ
 09ފެބުރުއަރީ 3102
ބ މޯލްޑިވްސް
ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ،މރ .ނޮބުހީޓޯ ހޯ ޯ
މއަދު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ި
 01ފެބުރުއަރީ 3102
މކޮށްދެއްވުމަށް
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހަމަހަމަ އުޞޫލެއް ޤާއި ް
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ .މުހައްމަދު ވަހީދަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
އެވެ.
އކުލަވާލާ "ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ"
މށްޓަކައި ެ
ލފާ ދިނު ަ
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ަ
ދ ރޭޑިއޯ
އވާ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ކޮމާޝަލް ޓީވީ އަ ި
އަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާ ް
ޅމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ދެވަނަ ފަހަރަށް
ސްޓޭޝަންތަކަށް ނަން ހުށަހެ ު
ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
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 02ފެބުރުއަރީ 3102
ފ
ޓޓިއުޓް ޯ
ޞތު އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސް ި
"ވޯލްޑް ޓީވީ އެވޯޑްސް  "3102އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރު ަ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.އައި.ބީ.ޑީ) އިން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
ށ މޯލްޑިވްސް
 93މިނިވަން ރޭޑިއޯގެ ނޫސްވެރިއަކަށް ހުރަސް އެޅިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަ ް
ޕޮލިސް ސާރވިސްގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެދެފިއެވެ.
 13ފެބުރުއަރީ 3102
ނ މޯލްޑިވްސް
ށ ް
ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު (ނަމްބަރު  )10/3102ގެ ދަ ު
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ހަދަންޖެހޭ "ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ
އެކުލަވާލައިފިއެވެ.
 13ފެބުރުއަރީ 3102
ރ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ސަޤާފަތާއި އަދި ޤުދުރަތީ ވަސީލާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮގްރާމާއި ޑޮކިއުމެންޓް ީ
ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ވާރކްޝޮޕް މިއަދު ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސާރޓިފިކެޓް ދީފިއެވެ.
 12ފެބުރުއަރީ 3102
ރ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ސަޤާފަތާއި އަދި ޤުދުރަތީ ވަސީލާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮގްރާމާއި ޑޮކިއުމެންޓް ީ
ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ވާރކްޝޮޕެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ޖެނުއަރީ
 21ޖެނުއަރީ 3102
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އިންތިޚާބު ކަވަރު ކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭ ވާރކްޝޮޕް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ.
 33ޖެނުއަރީ 3102
ހ މަޢުލޫމާތު،
ލތަކާ ބެ ޭ
އިންތިޚާބުތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި އަމަލްކުރަމުން އަންނަ އުޞޫ ު
ކަމާ ބެހޭ ތަޖުރިބާކާރަކު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކާއެކު ޙިއްޞާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.
 33ޖެނުއަރީ 3102
ކވަރުކުރުމަށް
ޑިމޮކްރްރެޓިކް ވެއްޓެއްގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތައް ަ
ދަސްކޮށްދޭ

ވާރކްޝޮޕެއް

މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމިޝަނާއި

އެމެރިކާ

އެމްބަސީ

ގުޅިގެން

ފަށައިފިއެވެ.
 31ޖެނުއަރީ 3102
ކރުމުގެ ގޮތުން "ޑިމޮކްރަސީއައުޓްލައުޑް ވިތް
އިންތިޚާބުތައް ކަވަރުކުރުމުގައި މީޑިއާގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ު
ޓޭރީ އަންޒޫރ" ގެ ނަމުގައި ހަފްލާއެއް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.
 03ޖެނުއަރީ 3102
އިންޑިއާގައި ބާއްވާ

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ގުޅޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ސެމިނަރގައި މޯލްޑިވްސް

ބއިވެރިވެއްޖެއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ަ
 01ޖެނުއަރީ 3102
ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޙިއްޞާ އާއި
އެއްބާރުލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެދެފިއެވެ.
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 01ޖެނުއަރީ 3102
ނ
ލނިންގ އި ް
ނލް ޕް ޭ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްފީ ކަނޑައަޅާނެ އާބާދީއަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަ ަ
ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ސްޓެޓިސްޓިކަލް އަހަރީ ފޮތް 3103ގެ ރެޖިސްޓަރޑް ޕޮޕިއުލޭޝަން ޖުލައި  3103ކަމުގައި
ވ
ކަނޑައަޅާ މި ކޮމިޝަނުންވަނީ ނިންމާފައެ ެ
 13ޖެނުއަރީ 3102
ސތައް ލައިވްކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާއި ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ޖަލް ާ
ބރޯޑްކާސްޓިން
ތން ނެތް ކަމުގައި މޯލްޑިވްސްގެ ް
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރެވޭނެ ހުރަހެއް މަޖްލިހުގެ ފަރާ ު
ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

 3102 03.2ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގި އެންގުން
 33ސެޕްޓެމްބަރު 3102
ވ
ފނަމަ ،ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައި ާ
ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށް ި
އ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް
ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށްޓަކަ ި
ޔވަޅު އަޅާނެ
ތއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ އެ ފި ަ
ލ ެ
ލބިގެންވާ ކަމަށާއި އެ ފަދަ ހާ ަ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ި
ނ
ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެންގު ް

 33ސެޕްޓެމްބަރު 3102
ލތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ގަދަރަށް
ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންގެ ފޮޓޯ ،ބައެއް ޗެނަ ް
ބމުންދާތީ ،އެ
ލ ެ
ށ ބުނެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ި
މ ް
ލހަތު ގެއްލެމުންދާ ގޮތަށް ކަ ަ
އުނިކަން ލިބި ،ޤައުމުގެ މަސް ަ
މައްސަލަތައް

ކޮމިޝަނުން

ބަލައި

ނިމެންދެން

ދ
މިފަ ަ

ކޮންޓެންޓް

ވސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު އެންގުން
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ،މޯލްޑި ް
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ބްރޯޑްކާސްޓް

ނުކުރުމަށް

 3102 03.1ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ސާރކިއުލަރ
 09ޑިސެމްބަރު 3102
ރާއްޖޭގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ (ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދޭ) ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ނ
ފޯރުކޮށްދިނު ް
 31ޑިސެމްބަރު 3102
ހެނދުނު  13:11އާއި ރޭގަނޑު  19:11އާ ދެމެދު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ
ނ ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކުން ގެނެސްދޭން ވާ ީ
ފ
ކށް ި
ކޮންޓެންޓްކަން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހަނދާން ޮ
 03ނޮވެމްބަރު 3102
ނޮވެމްބަރ 03ގެ ހެނދުނު  13:11ގެ ކުރިން "އަންދަލުސް" ދަރުސް ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް ހުރިހާ
ނ
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގު ް
 01ނޮވެމްބަރު 3102
3102ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން ،ޤައުމުގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ
ޖހުމަކަށް ހިތްވަރު ލިބި ،ޙަޤީގަތް އޮޅިގެންދާ
ސިޔާސީ އޮއިވަރުގެ ތެރޭގައި އަމަންއަމާންކަން ގެއްލި ،ހަމަނު ެ
ށ
ގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަ ް
 02ނޮވެމްބަރު 3102
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން
 1ނޮވެމްބަރު 3102
ރިސޯޓްތަކުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން
 03ސެޕްޓެމްބަރު 3102
ނ
ކސްޓަރުންނަށް އިލްތިމާސްކުރު ް
ދނެ ގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރުމަށް ބްރޯޑް ާ
ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެ ާ
 0ސެޕްޓެމްބަރު 3102
ނ
މނު ް
ރާއްޖޭގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ނެޓްވާކްތަކުގައި ދިވެހި ޗެނެލްތައް ހި ެ
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 33އޮގަސްޓް 3102
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކަވަރޭޖު ގެނެސްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުޞޫލުތަކާ ގުޅޭ
 3އޮގަސްޓް 3102
 3102ވަނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ދޫކުރާ "ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ވަގުތާއި" ގުޅޭ
 33ޖޫން 3102
ނ
ވތަ ވޯނިންގ ފޮނުވާ ެ
ރޘާތަކުގެ އެލަރޓް ނު ަ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސްޓޭޝަންތަކަށް ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ޤުދުރަތީކާ ި
ނ
ނަންބަރެއް ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަނަށް އެންގު ް
 3ޖޫން 3102
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ފަރާތެއް ހޮވުން
 9މެއި 3102
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފޮނުވުން
 01މާޗް 3102
ނގަޑާއެއްގޮތަށް
ކރުމުގައި އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް ސަމާލުވެ އެމި ް
އިޝްތިހާރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ު
ޢަމަލުކުރުން
 01މާޗް 3102
ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އަހަރީފީ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ހިނގަމުންދާ މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް
ނ
ހަމަވު ް

 3102 03.1ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާން
 03ޑިސެމްބަރު 3102
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެމް.އައި.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ދޫކުރުން
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ވިޝަން އީކުއޭޓަރ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަށް ދޫކުރުން
 01ޑިސެމްބަރު 3102
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ކޭބަލް ޔުނައިޓެޑް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަށް ދޫކުރުން
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 01ޑިސެމްބަރު 3102
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޕަވަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
 01ޑިސެމްބަރު 3102
ނ
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނޯތްޒޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރު ް
 31ނޮވެމްބަރު 3102
ށ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން  3103ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަ ް
 33ނޮވެމްބަރު 3102
އާރު.ޒެޑް.އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން
 0އޮކްޓޫބަރު 3102
ނ
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައު ް
 09ސެޕްޓެމްބަރު 3102
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު :އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
 03ސެޕްޓެމްބަރު 3102
ވ އިންޒާރު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވައިދާ ޚިލާފުވުމުން އެޓޯލް ޓީވީ އަށް ދެ ޭ
 01ސެޕްޓެމްބަރު 3102
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވައިދާ ޚިލާފުވުމުން ޓީވީ  1އަށް ދެވޭ އިންޒާރު
 3ސެޕްޓެމްބަރު 3102
ނ
ބދަލުގެނައު ް
މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް ަ
 31އޮގަސްޓް 3102
ތ
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަ ު
 33ޖުލައި 3102
ޅވާލަމެވެ .
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާއްމުކޮށް ހު ު
 33ޖުލައި 3102
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މގައި ރާއްޖޭގެ
އސް) ގެ އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާ ު
ތައިލަންޑްގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ (ތައި ޕީ.ބީެ .
ނ
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލު ް
 33ޖުލައި 3102
ހ
ނޝުއަރެންސްގެ ދިނުމާއި ބެ ޭ
އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ހެލްތް އި ް
 01ޖުލައި 3102
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބިޒް އޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން
 01ޖުލައި 3102
ނ
ނޝުއަރެންސް ދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދު ް
ލތް އި ް
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން މެންބަރންގެ ހެ ް
 01ޖުލައި 3102
ސީނިއަރ

އެޑިޓަރސް

ކޮންފަރެންސްގައި

ބައިވެރިވުމުގެ

ފުރުޞަތު

ދިވެހި

އެޑިޓަރުން/ސީނިއަރ

ހޅުވާލަން
ޖާރނަލިސްޓުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ު
 31ޖޫން 3102
ނ
އިންޓޯން މީޑިއާ ޕްރައިވޓް ލިމިޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް ބަދަލުގެނައު ް
 02ޖޫން 3102
ނ
ބދަލުގެނައު ް
މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް ަ
 3ޖޫން 3102
ނ
މީޤާތު ލިލް ޙައްޖި ވަލްޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް ބަދަލުގެނައު ް
 1ޖޫން 3102
ރާއްޖޭގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އިރިއަންސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
 30މެއި 3102
ނ
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އިޖަފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރު ް
 09މެއި 3102
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަން ކިނބިދޫ ޒުވާނުންގެ ގުޅުން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަށް
100
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ދޫކުރުން
 01މެއި 3102
ޓއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަން ނެޓްވާރކް އެންޓަރ ަ
 01މެއި 3102
ނ
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޑިޝްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރު ް
 00އޭޕްރީލް 3102
ނ
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެލް.ސީ.އެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރު ް
 0އޭޕްރީލް 3102
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
 03މާޗް 3102
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު :އެކައުންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ
 03މާޗް 3102
އ ކޮންޓްރެކްޓް
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު-މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާނެ ފަރާތެ ް
ނންވެއްޖެ
އުޞޫލުން ބޭ ު
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެމް.އައި ޝިޔާމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
 01މާޗް 3102
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ހައިކަނެކްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
 03މާޗް 3102
ހޅުވާލުން
ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު" ޢާއްމުންގެ ކޮމެންޓަށް ު
 00މާޗް 3102
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނޫރާން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
 2މާޗް 3102
ހ
ށ ހުށަހެޅުމާ ބެ ޭ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނަ ް
101
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 31ފެބްރުއަރީ 3102
ނއުން
ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް ބަދަލުގެ ަ
 30ފެބުރުއަރީ 3102
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ތާރީޚް ކަނޑައެޅުން
 2ފެބުރުއަރީ 3102
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން
 2ފެބުރުއަރީ 3102
ނ
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ވޭވްލެންތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރު ް
 20ޖެނުއަރީ 3102
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދިއްގަރު ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަށް ދޫކުރުން
 01ޖެނުއަރީ 3102
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފީ ކަނޑައަޅާނެ އާބާދީ

03.3

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ރޯޑްރޭސްގައި ބައިވެރިވުން
ނތިޒާމްކޮށްގެން
 33ޖޫން  3102ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް (ދިރާގު) އިން އި ް
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި "ބްރޯޑްބޭންޑް ރޯޑް ރޭސް"ގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހަތަރު
ކޮމިޝަނަރުންނާއި ފަސް މުވައްޒަފުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

102
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 3102 .02ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވާ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައްދަލުވުންތައް
02.0

ކޮމަންވެލްތް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސާ ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން
ކޮމަންވެލްތް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސާ މޮނީޒާ ހާޝްމީއާ  33ފެބްރުއަރީ  3102ވަނަ
އ
އ ބާއްވަވާފައެވެ .މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގަ ި
ދުވަހު ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ވަނީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެ ް
ތ
މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ދެފަރާ ް
ގުޅިގެން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަކާ މެދުއެވެ.
ވލްތް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ
މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ،ކޮމަން ެ
ގ
ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވައި ،ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ެ
އވެ.
ތން މޮނީޒާ ހާޝްމީ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވި ެ
ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުޙިއްމު ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮ ު
އަދި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދެކެވި ކޮމިޝަނުގެ
އ
އދަލުވުމުގަ ި
ތ ބްރޯޑްކާސްޓް އެސޯސިއޭޝަނަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށެހެޅުމަށްވެސް މި ބަ ް
ފަރާތުން ކޮމަންވެލް ް
ބރޯޑްކާސްޓް
ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ކޮމަންވެލްތް ް
ބހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމެއް
ކށް ަ
އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އިންސްޓޯލްމަންޓްތަ ަ
ހަމަޖެއްސުމާމެދު މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ،ކޮމިޝަނަރ ޢާއިޝަތު ޙަނާއާއި ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނޫރާ ޢަލީ އަދި
ބއިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.
ޑިރެކްޓަރ ،ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޢާއިޝަތު ޝާހީން ަ

 02.3އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
"އިންޑިއާ ސްޓަޑީ ޓުއަރ" ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ  03މެއި  3102ގައި އިންޑިއާ
ހއިކޮމިޝަނަރ ރަޖީވް ޝަހާރޭއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ޕްރޮޕޯސަލް
ހައިކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ަ
ހުށަހަޅާފައެވެ.
މި ޕްރޮޕޯޒަލްއަކީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ
އ
ދމަށާއި ،އަދި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިންޑިއާއިން އިތުރު ތަމްރީނާ ި
ރބާ ހޯ ު
ކުރިއަށްދާގޮތް ބަލާ ތަޖު ި
ށ
ހތެރިވެ ދިނުމަށާއި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅޭ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުމަ ް
ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް އެ ީ
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ށ
އކޮމިޝަނަ ް
ރކޮށްދިނުމަށް އެދި އިންޑިއާ ހަ ި
ކުރަންޖެހޭ ކޮންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯ ު
ޕްރޮޕޯސަލެއް ތައްޔާރުކުރެވި ހުށައެޅުނެވެ.
ޝނަރ ރަޖީވް
ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިބައްދަލުވުމުގައި ،ހައިކޮމި ަ
ޝަހާރޭ ވަނީ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްގައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރައްވާ،
ވފައެވެ .އަދި ހައިކޮމިޝަނަރ ފާހަގަކުރެއްވީ
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއް ާ
ގ
އށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ެ
މިވަގުތައް އެންމެ މުޙިއްމީ ކޮމިޝަންގެ ވަފުދެއް އިންޑިއާ ަ
އންޑިއާ ސަރުކާރުގެ
ރން ކަމަށެވެ .އެގޮތުން ި
ތއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ދަތުރެއްކު ު
ނންވާ މަޢުލޫމާ ާ
ތަރައްޤީއަށް ބޭ ު
ވ
ގ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަ ާ
ކމިޝަނަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމު ެ
އެހީތެރިކަމާއެކު ،މި ދަތުރު ޮ
ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވިއެވެ.

02.2

ކޮމަންވެލްތް އޮބްޒަރވަރުންނާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
ނ
ތ ް
މންވެލް ު
 3102ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ކޮ ަ
ރާއްޖެއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އޮބްޒާވަރުންގެ ޓީމާއި މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމުގެ ދެ ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ
ބާއްވާފައެވެ.
ކ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުގެ ދައުރާއި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ
ޤޞަދަ ީ
މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަ ު
ލތް ޓީމާއި
މަސައްކަތްތަކާ އަދި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ކޮމަންވެ ް
ގ
ޙިއްޞާކުރުމެވެ .ދެވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެކެވުނީ އިންތިޚާބު ނުބޭއްވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވުމު ެ
ވ
ސަބަބުން އޭރު ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާގެ ރޯލާއި ކޮމިޝަނުގެ ދައުރާ އަދި މިކަމާގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ދިމާ ާ
މައްސަލަތަކާއި މެދުގައެވެ.

02.1

އީޔޫ އޮބްޒަރވަރުންނާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
 3102ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން
(އީޔޫ)ގެ

އޮބްޒާވަރުންގެ

ކއި
ޓީމަ ާ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމިޝަނުން

ދެ

ތން
ފަހަރެއްގެމަ ި

ށ
ބއްދަލުކޮ ް
ަ

މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.
ކ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުގެ ދައުރާއި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ
ޤޞަދަ ީ
މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަ ް
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މަސައްކަތްތަކާ

އަދި

މަސައްކަތްތައް

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް

ހުރި

ގޮންޖެހުންތައް

ޓީމާއި

އީޔޫގެ

ޙިއްޞާކުރުމެވެ .މީގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެކެވުނީ އިންތިޚާބު ނުބޭއްވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވުމުގެ
ހންތަކުގެ
ސަބަބުން ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާގޮތާ އަދި ކޮމިޝަނަށް މިކަމުން ދިމާވާ ގޮންޖެ ު
މައްޗަށެވެ.

02.1

ޖަޕާންގެ އިންޓާރނަލް އެފެއާޒް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިނިސްޓަރާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
ސ
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޓާރނަލް އެފެއާޒް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ް
ޔޮޝިޓާކާ ޝިންޑޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް  21ޖޫން 3102ގައި
ކުރެއްވިއެވެ.
މި

ބައްދަލުވުމުގައި

ރާއްޖޭގެ

ބްރޯޑްކާސްޓް

ޚިދުމަތް

އެނެލޮގް

އިން

ޑިޖިޓަލް

ށ
ޓެކްނޯލޮޖީއަ ް

ގ
ނގެ އެހީ ެ
ނ ޔޫނިއަ ް
ނލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަ ް
ޓނޭޝަ ަ
ނ އިސްނަގައިގެން ،އިން ަ
ހިޖުރަކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނު ް
ދަށުން އެކުލަވާލަމުންދާ މަގުޗާޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .އަދި ޖަޕާނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް
ކަމުގައިވާ އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނާ ޙިއްޞާކުރެވުނެވެ.
މީގެ

އިތުރުން،

ބްރޯޑްކާސްޓް

ދާއިރާގެ

ތަރައްޤީއަށާއި

އަދި

މިދާއިރާއިން

އިންސާނީ

ތ
ލ ް
ވަޞީ ަ

ބރޯޑްކާސްޓް
ށ ް
ށ ފާހަގަކުރައްވައި ،އިތުރަ ް
ބނުންވާކަމަ ް
ތަރައްޤީކުރުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ޭ
ސ
ގޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުންވެ ް
ށ ދެ ޤައުމު ު
ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖެ ކުރިއެރުންތައް ހޯދުމަ ް
ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

02.3

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
ގ
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.ބީ.ސީ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި އެ ކޯޕަރޭޝަން ެ
ގ އަޑުގެ
އ 3102ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ޓެކްނިކަލް ޓީމާއެކު  13މެ ި
 0119މެގަހަރޓްސް މީޑިއަމް ވޭވް ފްރިކުއެންސީ ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް ކޮޕީ ކުރައްވާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ
ކ
ތ ާ
ބާއްވާފައެވެ .އަދި މި ސިޓީއާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ ތަފްޞީލު އެމް.ބީ.ސީގެ ފަރާތް ަ
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ މީޑިއަމް ވޭވް ފްރިކުއެންސީ އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން
މަސައްކަތްކުރުމުން ކޮމިޝަނުން މިކާމާއި ގުޅޭގޮތަށް އަމަލު ކުރަންނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ މީޑިއަމް ވޭވް ފްރިކުއެންސީއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ
ށއި އަދި އެ
މ ާ
އނިކަމެއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަ ަ
ގތުމުގެ ޙައްޤަށް ު
ޢލޫމާތު ލިބި ަ
ލބިދީފައިވާ މަ ު
ރައްޔިތުންނަށް ި
ކށްދެއްވުމަށް
ތނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަގުފަހި ޮ
ފްރިކުއެންސީ ހުއްޓުވުމުގެ ބަދަލުގައި އެންޓަނާތައް އެހެން ަ
ކޮމިޝަނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ .މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން އަށް ލަފާ ވަނީ އަރުއްވާފައެވެ.
މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމިޝަނުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ލަފާއަރުވައިފައި

މި

ވަނީ

އ
ބބުންެ ،
ކއި ޓްރާންސްފޯމަރުތަކުގެ ސަ ަ
ލޮނުޒިޔާރާތްކޮޅުގައި ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ އެންޓަނާތަ ާ
ށ
ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކާ ދިމާވާކަން ދިރާސާތަކުން ދައްކާފައިވާތީ ކަމަ ް
ށ
މ ް
ބުނެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ބޭނުންކުރާ  0119މެގަހާޓްސް މީޑިއަމް ވޭވް ފްރިކުއެންސީ ހުއްޓާލެއްވު ަ
ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް  21އެޕްރީލް  3102ގައި ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލިހުން ނިންމަވައި،
މޖެއްސެވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް 3
ހަމަޖައްސަވަންޖެހޭ ކަންކަން ހަ ަ
ބމާ ގުޅިގެން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 9
ލ ު
ވ ސިޓީގެ ކޮޕީ ކޮމިޝަނަށް ި
މޭ  3102ގައި އަންގަވައިފައި ާ
މެއި 3102ގައި ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައެވެ.
މ ނުކުތާތަކެވެ.
ތިރީގައި މިވަނީ މިސިޓީގައި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުހިއް ު


ނ
ށ ލައިސަންސް ދިނުމާއި ދެވެ ް
ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ޚިދުމަތް ދޭނޭ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަ ް
ތ
ތކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަ ް
އޮތް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ކަންކޮޅު ަ
މނިފައިވާ ކަމެއްކަން؛
ފޯރުވައިދިނުމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުގައި ހި ެ



ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުން

މ
ި

ނ
ކޮމިޝަނުގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއް ކަމާއި މި ގޮތުން އެމް.ބީ.ސީއި ް
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ލކް
ހިންގާ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑަކީ މި ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ލިބިގެން ހިންގަމުންދާ ޕަބް ި
ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޗެނެލެއްކަން؛


މ
ގތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަކީ ި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ފްރިކުއެންސީތައް ބޭނުންކުރާނޭ ޮ
ނ
ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  1ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެ ް
އޮންނަކަން؛



ށ ޒަމާނުއްސުރެ
ސ އަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަ ް
 0119މެގަހާޓްޒް ފްރިކުއެން ީ
އންސީއެއް ކަމާއި މި ފްރިކުއެންސީ މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތަކީ
ނނަ ފްރިކު ެ
ބޭނުންކުރަމުން އަ ް
ނ
ދ ހަމައެކަ ި
ދނުކެނޑި ލިބެމުން ާ
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް މެ ު
ބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތްކަން؛



އ
 3111ގެ ސުނާމީގައި ،ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަ ް
ށ
މެދުކެނޑިގެން ދިޔައިރު ވެސް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑުން މީޑިއަމް ވޭވް ފްރިކުއެންސީ މެދުވެރިކޮ ް
ދެމުންގެންދާ ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތަކީ އެ ކާރިސާގެ ތެރޭގައި ވެސް ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރިވައިދީ
ރައްޔިތުން އެކަތިގަނޑަކަށް ހެދި ހަމައެކަނި ވަސީލަތްކަން؛



މީޑިއަމް ވޭވް ފްރިކުއެންސީ މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތަކީ ރާއްޖެ އުފެދިފައި އޮތް ގޮތުން
މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަށް ޚަރަދު ކުޑަކޮށް އެއް ސްޓޭޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް އެންމެ ފުޅާ
ދާއިރާއަކަށް

ދެވޭނޭ

ހަމައެކަނި

ޚިދުމަތްކަމާއި

އަދި

އެފް.އެމް

ރޭޑިއޯ

އަކީ

ކަނޑައެޅޭ

ނ
ސަރަހައްދުތަކެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކެއް ޤާއިމްކޮށްގެން ނޫ ީ
ފުޅާކުރެވޭ ޚިދުމަތެއް ނޫންކަމުން އެފް.އެމް މެދުވެރިކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަން؛


ދވެސް ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ކަމުން
ދިވެހިންގެ ގިނަ ބަޔަކީ އަބަ ު
ށ
މަސްވެރީންނާއި ދަތުރުވެރީން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި އުޅޭއިރު އެ ފަރާތްތަކަ ް
މައުލޫމާތު ފޯރުވައިދެވޭނޭ ހަމައެކަނި ވަސީލަތަކީ އޭ.އެމް ރޭޑިއޯގެ ވަސީލަތްކަން؛
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ކޝަން ޔޫނިއަންގައި ރަޖިސްޓްރީ
ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނި ޭ
ކޮށްފައިވާ ފްރިކުއެންސީއެއް ކަމާއި މިއީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގައި ބޭނުންކުރެވޭ
ޤައުމީ މުހިއްމު ވަސީލަތެއްކަން.


އ
ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ އެންޓެނާތަކާއި ޓްރާންސްފޯމަރުތަކުގެ ސަބަބުން ެ
ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ސިއްހީ މައްސަލަތައް ދިމާވާކަން ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ކަމަށް
މ
ނކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެކަން އެހެން އޮތްކަން އެއްވެސް ޢިލް ީ
ހަވާލާދީފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާ ް
ދިރާސާއަކުން އެނގެން ނެތްކަން.

މިހެން

ކަން

ހުރުމާއެކު،

ދވެހި
ި

ރާއްޖޭގެ

އަޑުން

ބޭނުންކުރާ

މީޑިއަމް

ވޭވް

ފްރިކުއެންސީއިން

ގ
މ ެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތު ު
ޙައްއްޤަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް ކަށަވަރުވާން އޮންނަ ހިނދު ،އެ ފްރިކުއެންސީ ހުއްޓުވުމަކީ މި
ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫންކަމުގައިވެސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އެކަން
ސ
ނންކަމަށްވެ ް
މ ކޮމިޝަނަށް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ލިބިދޭ ބާރެއް ޫ
ހުއްޓުވުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ި
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 02.3ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަސް ދިމާވާ ދަތިތަކާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ސިލްސިލާ
މޝަނުން ހަމަޖެއްސެވިއެވެ .އެގޮތުން  3102ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ
ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމަށް ކޮ ި
ނ
ތ ް
އ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ،ކޮމިޝަންގެ ފަރާ ު
ފއެވެ .އަދި މި ބައްދަލުވުންތަކުގަ ި
ވނީ ބާއްވާ ަ
ތިން ބައްދަލުވުމެއް ަ
އ
ބޭނުންވާ ކަންކަމާ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ދިނުމަށް އެފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަ ް
ޙައްލު ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ .ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެންމެ ބޭނުންވާ އިސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށެވެ.

 02.3މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
އ
 1އޭޕްރީލް  3102ގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި އެކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެ ް
ނ
ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުން 1 :ނުކުތާގެ ވަޢުދާ ބެހޭ ގޮތު ް
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ރ
ތން ބައިވެ ި
އދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާ ު
ކމާ މަޝްވަރާކޮށް އެދުވަހުގެ ބަ ް
މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށް އަދި މި ަ
މކަމަށް އޮތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި
ި
ވި މެންބަރންގެ ތަރުޙީބު
އ
ލ ޖަވާބެ ް
މށްފަހު މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފައިނަ ް
ތން މަޝްވަރާކުރު ަ
މެންބަރުންނާއި މި  1ނުކުތާގެ ވަޢުދާ ބެހޭގޮ ު
ދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

 02.9އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް
 3102ވަނަ އަހަރު ބޭއްވޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓް،
(އ) ގެ 21ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ނނު (ނަމްބަރު)00/3113 :
އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާއްމު ޤާ ޫ

ނ
މީޑިއާ މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން މި ކޮމިޝަނާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ާ
ކރެވުނެވެ.
ކށް ،މަޝްވަރާ ު
ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ބައްދަލު ޮ
ގއި އެމް.އޯ.ޔޫއެއް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ އިސްނެގުމަށް ޑްރާފްޓްކޮށް
އަދި މި މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީ ަ
 3102ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އައުމުގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ .ނަމަވެސް
މޝަނުން ވަނީ ޖަވާބުދެއްވާފައެވެ.
މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރަން ނުފެންނަކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮ ި

 02.01ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް
ނ މޮނިޓަރ ކުރާނެ
ޓ ކޮމިޝަނު ް
 3102ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެން ް
ވސްވަރުގައި
ނސީ މޯލްޑިވްސްއާ ވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ .އަދި އިންތިޚާބުގެ ދު ަ
ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޓްރާންސްޕޭރަ ް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ
މޮނިޓަރކުރާނެ

ގޮތާ

ޓ
ކޮންޓެން ް

ކޮމިޝަނުން

ތން
ބެހޭގޮ ު

ދެ

ގން
އިސްނަގައި ެ

ފަހަރެއްގެ

މަތިން

މޮނިޓަރކުރުމަށް

ހފައިވާކަމާއި
ހަމަޖެ ި

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

އާއެކު

މޯލްޑިވްސް

އ މޮނިޓަރ
ރންސީ މޯލްޑިވްސްއަކީ  3100ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީޑި ާ
ބައްދަލުކުރެވުނެވެ .ޓްރާންސްޕޭ ަ
ނ މި މަސައްކަތް
މ ބައްދަލުވުމުގައި އެފަރާތު ް
ނ ި
ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތެއްކަމު ް
ގ
ރން ކޮމިޝަނު ެ
ކުރިގޮތުގެ ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކުރިއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަން މެންބަރންގެ އިތު ު
ބައެއް

މުވައްޒަފުން

ބައިވެރިވިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

މޯލްޑިވްސްގެ

ފަރާތުން

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ މެނޭޖަރ އައިމަން ރަޝީދާއި ޕްރޮޖެކްޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ އާޒިމް
ޒާހިރެވެ.
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 02.00ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ މީޑިއާ ކޮންސަލްޓަންޓާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
ދ
ނ ް
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި މީޑިއާ ކޮންސަލްޓަންޓް ،ބި ޯ
ގ
ބަޓަރާއިއެކު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރިއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި  3102ވަނަ އަހަރު ެ
ރިޔާސީ

އިންތިޚާބުގެ

ދުވަސްވަރުގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ

ކޮންޓެންޓް

ނން
ކޮމިޝަ ު

ނޓަރކުރުމުގެ
މޮ ި

ގ ލަފަޔާ އިރުޝާދު ޙިއްޞާކުރިއެވެ .އަދި
ނޓު ެ
މަސައްކަތް ކުރިއަތް ގެންދާނެ ގޮތާއ ބެހޭގޮތުން ކޮންސަލްޓަ ް
ސ
ގތުންވެ ް
މި މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަކަމާއި އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތާ ބެހޭ ޮ
މަޝްވަރާކުރިއެވެ .ބިނޯދް ބަޓަރާއިއަކީ އިލެކްޝަން މީޑިއާ މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތް ދުނިޔޭގެ އެހެން
ނ
ބކާރު ބޭފުޅެއްކަމުން ،އެހެން ޤައުމުތަކުގައި މި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަން ަ
ޤައުމުތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ތަޖުރި ާ
އ ވެސް ކޮމިޝަނާ ޙިއްޞާކުރިއެވެ.
ގޮތާއި ބޭނުން ކުރާ މެތޮޑޮލޮޖީތަ ް

02.03

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ އިސްފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
އ
 31ފެބްރުއަރީ 3102ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ އިސްފަރާތްތަކާއެކު ބައްދަލުވުމެ ް
ސޖު ހިމަނާ،
ކރުމުގައި ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު މެ ެ
ވމަކީ ޚިދުމަތްތައް އިޝްތިހާރު ު
މ ބައްދަލު ު
ވަނީ ބާއްވާފައެވެި .
ތ
ތހާރުކުރަމުންދާ ީ
ނ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ގެއްލުންވާފަދަ ގޮތަށް އިޝް ި
އިޝްތިހާރުކުރާ ބާވަތެއްގެ އެހެ ް
މކެވެ.
ވިޔަފާރިވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމުން އެ މިނިސްޓްރީއިން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވު ެ

 02.02ރާއްޖެޓީވީ އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
މށް އެދި
ރާއްޖެޓީވީ ހިންގާ އިމާރާތް ރޯކޮށްލުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގާ ތަހްޤީޤު އަވަސްކޮށްދިނު ަ
ކޮމިޝަނުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން

އޮކްޓޯބަރ 3102ގައި ރާއްޖެޓީވީގެ ޗެއަރމަން އަކްރަމް

ބއްވާފައެވެ.
ކަމާލުއްދީން އަދި ޑެޕިއުޓީ ސީ.އީ.އޯ ޢަބްދުﷲ ޔާމީނާއެކު ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ާ
ޤ
އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެޓީވީއަށް ލިބުނު ގެއްލުމާއި އެ ސްޓޭޝަން ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީ ީ
ވ
މަރުޙަލާ ލަސްކަމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ ޗެއަރމަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދިމާ ާ
ނ ޙިމާޔަތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
ގޮންޖެހުންތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓާރު ް

02.01

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން "ފެބްރުއަރީ  3ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއާއި  3ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ހިނގާދިޔަ
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ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓް" އަދި
ފެބްރުއަރީ 3ގައި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓް"ގައިވާ
ނ
މށް  31އޭޕްރީލް  3102ގައި ހިއުމަ ް
ނން ޢަމަލުކުރި މިންވަރު ބެލު ަ
ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަ ު
ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
ބ
ނގެ ނައި ު
ކރުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ކޮމިޝަ ް
ޢލޫމާތު ޙިއްޞާ ު
ގ ފަރާތުން މަ ު
ޝން ެ
މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމި ަ
ރައީސް ޢަބްދުﷲ ސުޖާއުއެވެ .އަދި ފެބްރުއަރީ  3އަދި  3ގައި ހިނގި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ނ
ކޮމިޝަނު ް

ކޮށްފައިވާ

މަޢުލޫމާތު

ކަންކަމުގެ

ނ
ވަ ީ

އ
އދަލުވުމުގަ ި
ބަ ް

މި

ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ.

 02.01ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ.ގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ޕެނަލް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން
ޔުނައިޓެޑް

ނޭޝަންސް

ޕްރޮގްރާމް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

(ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ)އާއި

ޖާރނަލިސްޓްސް

މޯލްޑިވްސް

އެސޯސިއޭޝަނާ (އެމް.ޖޭ.އޭ) ގުޅިގެން އިންތިޒާމުކުރި "ރޯލް އޮފް މީޑިއާ އިން ދަ އިލެކްޝަން" ޕެނަލް
މަޝްވަރާ

ބައްދަލުވުމުގައި

ބއިވެރިވުމަށް
ަ

ކޮމިޝަނަށް

ޢވަތު
ދަ ު

ލިބިފައިވާތީ،

ނން
ކޮމިޝަ ު

ނ
ވަ ީ

ބައިވެރިވެފައެވެ.
03

ސެޕްޓެމްބަރުގައި

ބައިވެރިވަޑައިގަތީ

ވނު
ބޭއް ު

ކޮމިޝަނަރ

މި

ޕެނަލް

މުޙައްމަދު

ރ
މަޝްވަ ާ

އަސްލަމެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި

މީޑިއާގެ

ކަމާބެހޭ

ގ
ކޮމިޝަނު ެ
ނ
ފަރާތްތަކު ް

ނ
ފަރާތު ް
ބައިވެރިވި

މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ،މީޑިއާގެ އެކި ފަރާތްތަކުން އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު އަދާކުރާ ދައުރާމެދު
މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވުނެވެ.

02.03

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
 3102ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރާ
އވާފައެވެ.
ރއީސް އަދި ކޮމިޝަނަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ ބައްދަލުކުރަ ް
ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ،ނައިބު ަ
ގތުން ގިނަ
މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިނާޢަތު ތަރައްޤީކުރުމާ ބެހޭ ޮ
މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނެވެ.
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 02.03އިންތިޚާބާ ބެހޭ ލަފާދޭ ކޮމިޓީ
ގ
ނށް އިންތިޚާބު ެ
ތން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ަ
ގ މަ ި
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ޤަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތު ެ
ކަންކަމުގައި ލަފާ ދިނުމަށް

ގ
ލފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީ" ގައި މި ކޮމިޝަން ެ
އެކުލަވާލާފައިވާ "އިންތިޚާބާ ބެހޭ ަ

ނ
މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރުގައި މި ކޮމިޓީގައި ވަ ީ
ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ.
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 .01ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރުގޮތަކަށް
2013

ވަނަ

އަހަރުގައި

މިބައްދަލުވުންތަކުގައި

ކޮމިޝަނަރުންގެ

ނގެ
ކޮމިޝަ ް

32

މަޤްސަދުތައް

ވމެއް
ބައްދަލު ު

އެޖެންޑާކޮށްގެން

ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި

ނިންމަން

ބާއްވާފައިވެއެވެ.
ޖެހޭ

އ
ނންމުންތަ ް
ި

ނިންމިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ މުޙިއްމު މަޢުލޫތަކާއި ކުރެވިފައިވާ
މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

.0

އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ބެހޭ ބިލްގައިވާ މީޑިއާ އާއި ގުޅޭ ބަޔާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

.3

ޓ
ނ ާ
ވ އެގްރީމަ ް
ތއް ލައިވްކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި އެކު ހެދިފައި ާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ަ
ނ
ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވު ް

.2

ޑކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ބްރޯ ް
ނ
މނާކަ ް
މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހި ަ
ކަށަވަރުކުރުން

.1

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ އައުޓް-ޕުޓް ސްޓްރީމްކުރުން އެއީ ލައިސަންސް
ދިނުމުގެ

ޝަރުތެއްގެ

އ
ގޮތުގަ ި

ކަނޑައެޅުމަށް

އެކްސްޕާރޓް

އެކުލަވާލައްވާފައިވާ

ކަރުދާހުގައި

ޝރުތެއް
ަ
ނ ފާސްކޮށްފައިވާއިރު ،ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ
ނ ް
ދެއްވާފައިވާ ލަފާ ކޮމިޝަ ު
ކަނޑައެޅުމުގައި އެޝަރުތަކީ ލައިސަންސް ހޯދާ ފަރާތަށް ފުރިހަމަކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭކަމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މިކަމާމެދު
މަޝްވަރާކުރުން

.1
113

މޑީއާ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ީ
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އ
ނެޓުން ޢަމަލުކުރަމުންދާތީ ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  33އަދި  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގަ ި
ޓ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓް ފިޔަވައި އިތުރު ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް މީޑިއާ ނެ ް
އ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް ޢަމަލު ނުކުރުމުން ،އެކަމާމެދު ގޮތެ ް
ނ
ނިންމު ް

.3

ކޮމިޝަން

އުފެދުނީއްސުރެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤާނޫނު

03/3101

އަށް

ގެންނަން

ނ
ފެން ަ

ނ
އިޞްލާޙުތައް ދެނެގަނެ 0 ،މާރޗް  3102އަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވުމާބެހޭ ގޮތު ް
މަޝްވަރާކުރުން

.3

ނ
ދށު ް
ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ަ
ނ
ނސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ކަންކަ ް
ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމުގައިޫ ،
މޯލްޑިވްސް

މީޑީއާ

ކައުންސިލްއާއެކު

ކުރުމަށް

އެފަރާތަށް

ކޮމިޝަނުން

ހުށަހެޅި

ށހެޅުން
ހު ަ

ޤަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ،އެފަރާތުން ފޮނުވި ސިޓީ އާމެދު މަޝްވަރާކުރުން

.3

ށ އައުމަށް
ށ ކޮމިޝަނަ ް
ށ މީޓިންތަކަ ް
ބްރޯޑްކާސްޓިން ގއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަ ް
އެންގުމުން ހާޒިރު ނުވާ މައްސަލައާ މެދު މަޝްވަރާކުރުން.

.9

ފ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއަށް" ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮ ް
ޕްރެކްޓިސް" އިތުރުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން

އކަމާ ގުޅޭ އިޖުރާޢަތު ފުރިހަމަކުރުން
 .01ތަހްޤީޤުކުރުމާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އުޞޫލުތައް ތަފްސީލްކޮށް ެ
އަވަސްކުރުމުގެ މުޙިއްމު ކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން
114
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 .00މިނިސްޓްރީ
އެ

އޮފް

އިދާރާއަކުން

ހޯމް

ފއާޒް
އެ ެ

ގެންގުޅުއްވާ

ނުވަތަ

އިން

ވ
ޢާއްމުކޮށްފައި ާ

ބަލަހައްޓާ

ސަރކިއުލަރގައި

މތާއި
މަޢުލޫ ާ

ޢާއްމުކޮށް

ވ
ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ޝާއިއު

ކުރައްވާ

ޞލެއް
މޢުލޫމާތައް އެދުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އު ޫ
ވތާ އަދި ަ
މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ބާ ަ
ޤާއިމްކުރުމާ މެދު މަޝްވަރާކުރުން

ނ
ގ ް
 .03ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއްގައި ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުން ފެށި ެ
ށ
ކމަ ް
އ ލައިސަންސެއް ބާތިލް ވާނެ ަ
 03މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޚިދުމަތް ފަށާފައި ނުވާނަމަެ ،
ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ޚިދުމަތް ފަށާނެ ތާރީޙް ލައިސަންސްގައި
ކަނޑައަޅާފައި ނުވާތީ 03 ،މަސް ދުވަސް ގުނަން ފަށާނެ ތާރީޚަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުން

ގ
ހދުމު ެ
ލން ޯ
ނ ފުލުހުންގެ އެއްބާރު ު
 .02ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް ހުއްޓުވަ ް
ރކުރުން
މައްސަލައާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަ ާ

 .01ލޯކަލް ޗެނަލްތައް ފެންނަ ޑިކޯޑަރެއް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނުން ތަޢާރަފް ކުރާކަމަށް
ވރާކޮށް
މީޑިއާގައި ޚަބަރު ފަތުރާތީ ،ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރެވޭނެތީ ،މިކަމާމެދު މަޝް ަ
ނ
ގޮތެއް ނިންމު ް

 .01ދި އެފް.އެމް .ޕްލަސް އިން  3ފެބްރުއަރީ 3102ގެ  33:11ގައި ގެނެސްދީފައިވާ ޚަބަރުގައި އޮރިޔާން
ވ
މފައި ާ
ބލާ ނިން ާ
ނ މިކޮމިޝަނުން ަ
ރޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބު ެ
ނޓް ބް ޯ
ކާޑު ހިމެނޭ ކޮންޓެ ް
ދ
މައްސަލާގައި އެފަރާތުން މަޢާފަށް އެދުމަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް ،މަޢާފަށް އެދިފައިނުވާ މައްސަލައާމެ ު
ނ
ގޮތެއް ނިންމު ް
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ޝނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް
 .03ބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުކޮށް ކޮމި ަ
ނ
ގެންދާނެ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރު ް

މލެ ސަރަޙައްދުން ބޭރަށް MMDS
ފއިވާ އެންޓަނާ މެދުވެރިކޮށް ާ
 .03މީޑިއާނެޓުން ވިލިމާލޭގައި ޖަހާ ަ
މެދުވެރިކޮށް

ސިގްނަލް

ދޭން

މަސައްކަތް

ކުރާކަމުގެ

މަޢުލޫމާތު

ދތީ
ލިބެމުން ާ

އެކަމާ

މެދު

މަޝްވަރާކުރުން

 .03އަލަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެނަލްތައް ރެކޯޑްކުރުމަށް ޑިކޯޑަރ ހޯދުމަށް މީޑިއާ
ނ މަޝްވަރާކުރުން
ބފައިނުވާ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތު ް
ލ ި
ނެޓްގައި އެދުމުން ،ޖަވާބެއް ި

ނ
ތ ް
 .09މީޑިއާ ނެޓްގެ ބައެއް ޗެނަލްތަކުން އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮ ު
މަޝްވަރާކުރުން

އ
ލތަ ް
 .31ދިވެހި ޗެނަލްތައް އިންޑިއާގައި ދެއްކުމުގައި އިންޑިއާގެ ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޗެނަ ް
ދެއްކުމަށް ބާރުއެޅުމާ މެދު މަޝްވަރާކުރުން

ނލްތަކެއް ނުދައްކާތީ އެކަމާ ދޭތެރޭ
ކސްޓަރުން ދިވެހި ވަކި ޗެ ަ
 .30ރަށްރަށުގައި ބައެއް ރީބްރޯޑް ާ
ރކުރުމަށް
ޙައްލެއްއޮތްތޯ ބެލުމަށް މަޝްވަ ާ

ނ
ޝނު ް
ޓލުމަށް ކޮމި ަ
ތ ދިނުން ހުއް ާ
 .33ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެޚިދުމަ ް
ނތައްކުރާނެ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުން
އެންގުމުންވެސް އެޚިދުމަތް ހުއްޓާލާފައި ނުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ކަ ް
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ގ
 .32ކޯޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމު ެ
ނ
އިންޒާރު  33އޮކްޓޯބަރުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެއްވާފައިވާތީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރު ް

01.0

ކޮމިޝަނަރުންނާއި ސްޓާފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތައް ކުރުގޮތަކަށް
ގ އެންމެހައި
ޝން ެ
ގ މެންބަރންނާއި ކޮމި ަ
ރސްފަތި ދުވަހަކީ ކޮމިޝަން ެ
ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ބު ާ
ކގެ އިސް
ކމިޝަންގެ އެކި ސެކްޝަންތަ ު
ހވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޮ
މުވައްޒަފުން ބައްދަލުކުރާ ދުވަ ެ
މުވައްޒަފުން އެ ސެކްޝަނަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅައެވެ .އަދި މި
ޝވަރާކުރެއެވެ.
މ ބައްދަލުވުމުގައި އެކަމާ މަ ް
ސ ފަރާތެއްގެ ސުވާލެއްވާނަމަ ި
ގތުން އެއްވެ ް
ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ ޮ
ގ އެކި އެކި
ފން ެ
ނ އަދި ސްޓާ ު
ތކާއި ބެހޭގޮތު ް
މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ަ
ކވެސް މި ބައްދަލު ވުމުގެ ބޭނުމެކެވެ 3102 .ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަން
ހުށަހެޅުންތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމަ ީ
އވާފައެވެ.
މެންބަރންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި އެކު  01ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާ ް
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 .01ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް
 01.0ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް
ލތައް
ގނެވުނު ބަދަ ު
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް ެ
ނ ވޭތުވެދިޔަ
ތ ް
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަޤާމުތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮ ު
ނސް އޭގެ
ގ ެ
ޤމްތަކުގެ ނަމަށް ބަދަލުތައް ެ
އދާރީ އޮނިގަނޑަށާއި ބައެއް މަ ާ
އަހަރު ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ ި
ނ
ނ ގެނެވު ު
ވނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ .އެގޮތު ް
ފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ ަ
ތަފްސީލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ި
ވ.
ބަދަލުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެ ެ
ފސްކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްސް ކޯރޑިނޭޓަރގެ މަޤާމް އުވާލާ ،އެކައުންޓްސް
 .0ކުރިން އޮނިގަނޑުގައި ާ
އޮފިސަރ (ގްރޭޑް  )0ގެ މަޤާމް ވަނީ އުފައްދާ ،އޮނިގަނޑުގައި ހިމަނާފައެވެ.
ނ
 .3ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ލީގަލް އެފެއަރޒް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ލައިސެންސިންގގެ ދަށުން އޮން ަ
ގޓިންގ
މނިޓަރިންގ އެންޑް އިނވެސްޓި ޭ
އރިންގ ސެކްޝަންގައި އޮތް ޮ
މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިންޖިނި ަ
ކށްފައިވެއެވެ.
އޮފިސަރގެ ނަން އިންވެސްޓިގޭޓިންގ އޮފިސަރގެ ނަމަށް ބަދަލު ޮ
ނ ޕަބްލިކް
ނ ަ
ލ އެފެއަރޒް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ލައިސެންސިންގގެ ދަށުން އޮ ް
 .2ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ލީގަ ް
ލ
ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަންގައި އޮތް ލީގަލް އެންޑް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގެ ނަން ލީގަ ް
އވެއެވެ.
އޮފިސަރގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފަ ި
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 01.3ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ މަޤާމުތައް
ލފާދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  03މާރޗް
ނނީ ަ
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޤާ ޫ
ނ ފާޅުކޮށް
ނންބަރ(IUL) 427-OPR/1/2013/) 3 :އަށް ޝައުޤުވެރިކަ ް
 3102ގައި ކުރި އިޢުލާން ( ަ
ހ މަޤާމަށް
ފ ު
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ހަތަރު ފަރާތާ ކޮމިޝަންގެ އެޗް.އާރ ޕެނަލުން އިންޓަރވިއު ކުރުމަށް ަ
އެންމެ ޤާބިލްކަމަށް ޕެނަލުން ފާސްވި ފަރާތްވަނީ  33މާރޗް  3102ގައި ހޮވައި އެފަރާތާއި އެކު
އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.
ސއްކަތްތަކަށް
ށ ނިންމުނީ ،ކޮމިޝަންގެ މަ ަ
ނ ލަފާދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަ ް
ނ ީ
ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޤާ ޫ
ސ
މށް އެއްވެ ް
ފހަރަކު އިޢުލާންކުރުމުންވެސް މަޤާ ަ
ވއްޒަފެއް ހޯދުމަށް އެތައް ަ
ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާދޭނޭ މު ަ
ފަރާތެއް ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީއާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާނޭ ލޯ ފާރމެއް
ދ
އޢުލާނު ކުރުމުންވެސް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ެ
މތިން ި
ހޯދުމަށް ދެ ފަހަރު ަ
ކމިޝަނުގައި
ފަރާތަކުން ،އަދި ދެވަނަ ފަހަރު އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވެފައި ،ޤާނޫނީ ލަފާދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ޮ
ތކާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރިމަތިވާތީއެވެ.
ގނަ ދަތި ަ
ނެތުމުން ،ވަރަށް ގިނަ ު
އިޢުލާނު ކޮށްގެން ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވުމަށް ލީގަލް އެސޯސިއޭޓެއް ހޮވާ އަދި ކޮންޓްރެކްޓްގައި
ނ
ގޅޭ ޤާނޫ ީ
ޔލަށް ޖުމްލަ  33މައްސަލައާ ު
އެޕްރީލް  3102ގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު  20ޑިސެމްބަރުގެ ނި ަ
ނ ދެއްވާފައެއެވެ .ތިރީގައި މިވަނީ އޭގެ ތަފްޞީލްއެވެ.
ލަފާ އެފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ވަ ީ

#

ތާރީޚް

ތަފްޞީލް

1

 13އޭޕްރިލް 3102

ރާއްޖެޓީވީ ކޯޓް ކޭސްގެ އިނީޝިއަލް އޮޕީނިއަން

2

 01އޭޕްރިލް 3102

ސިޓީގެ ޑްރާފްޓް

3

 01އޭޕްރިލް 3102

ރާއްޖެޓީވީ ކޯޓް ކޭސްގެ ބްރީފް

4

 33އޭޕްރިލް 3102

ދި ޓީވީ ގެ ކޮންޓެންޓާއި ގުޅެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރާ

 :ކޭސް އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ
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CAC5

5

 21އޭޕްރިލް 3102

 :ކޭސް އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ CAC8

6

 1މެއި 3102

ފ
ކޮމްޕްލެއިން ކޭސް އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަ ާ

7

 3މެއި 3102

8

 30މެއި 3102

9

 32މެއި 3102

ފ
ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަ ާ

10

 33މެއި 3102

ނ ލަފާ
ޝާއިޢުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫ ީ

11

 3ޖޫން 3102

ފ
ގުޅޭ ގޮތުން ޤާނޫނީ ލަ ާ

12

 2ޖޫން 3102

 :ކޭސް އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ CAC10

13

 3ޖޫން 3102

މާއްދާ ޑްރާފްޓްކުރުން

14

 03ޖުލައި 3102

 :ކޭސް އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ CAC2

15

 03ޖުލައި 3102

16

 01އޯގަސްޓް 3102

CAC9 CAC11

17

 30އޯގަސްޓް 3102

ފ
ބާރޑަން އޮފް ޕްރޫފްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޤާނޫނީ ލަ ާ

18

 33އޯގަސްޓް 3102

ނންވާ
ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫންގެ  )a(12އަށް ބޭ ު
ފ
ޤާނޫނީ ލަ ާ
ނންވާ
ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫންގެ  )a(12އަށް ބޭ ު
ފ
ޤާނޫނީ ލަ ާ
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގައި ޤާނޫނުން މާނަކުރުމާއި

ޚާއްސަ

ޙާލަތްތަކަކީ

ނ
ކޮބައިކަ ް

ބަޔާންކުރުމާއި

ލައިސަންސް އެޕްލިކޭޝަންގައި އިޤްރާރް ވާންޖެހޭ

ރާއްޖެޓީވީ

ކޭސްގެ

ފައިނަލް

ސްޓޭޓްމަންޓް

ތައްޔާރުކުރުން
 :ކޭސް އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ

އެމް.ބީ.ސީ
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ޖޫރިމަނާ

CAC5

ކޭސްއާ

 00ސެޕްޓެމްބަރ  3102އޮޑިޓަށް ފޮނުވާ ސިޓީ ޑްރާފްޓް ކުރުން

19

ތތަކާއިމެދު އެޅޭނޭ
އަހަރީ ރިޕޯރޓް ހުށަނާޅާ ފަރާ ް
20

 0އޮކްޓޯބަރ 3102

ފ
ފިޔަވަޅާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަ ާ

21

 3އޮކްޓޯބަރ 3102

ފ
ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަ ާ

22

 20އޮކްޓޯބަރ 3102

ގުޅޭގޮތުން ޑޮކިއުމަންޓް ޑްރާފްޓްކުރުން

23

 09ނޮވެމްބަރ 3102

ފ
ނނީ ލަ ާ
ތން ޤާ ޫ
ޓީ.ވީ ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭގޮ ު

24

 09ނޮވެމްބަރ 3102

ފ
ކޮމިޝަނަރުންގެ ޗުއްޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަ ާ

25

 33ނޮވެމްބަރ 3102

26

 1ޑިސެމްބަރ 3102

27

 32ޑިސެމްބަރ 3102

އެމް.ބީ.ސީ

އަށް

އިލެކްޝަންސް

ފޮނުވާ

ޖޫރިމަނާ

ނ
ކޮމިޝަނު ް

ކޭސްއާ

ހުށަހަޅާފައިވާ

ކޭސްއަކާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާ
ކައުންސިލްތަކުގެ

99%

ޙިއްޞާ

އޮތުމާ

ފ
ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަ ާ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު އިސްލާޙް ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް

 01.2ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރުކުރެވުނު މަޤާމްތަކާއި ،ހޯދުނު މުވައްޒަފުން
ކޮމިޝަނުން އަލަށް ވަޒީފާ ދިން މަޤާމްތައް
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ  3102ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި
ކއުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް
ގއި އަލަށް އިތުރު ކުރެވުނު އެ ަ
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ަ
މގެ އިތުރު ތަފްޞީލެވެ.
ހޯދުނެވެ .ތިރީގައި މިވަނީ މަޤާ ު
ކ
ކޮމިޝަންގެ ފައިނޭންސްގެ ކަންކަން ޢަމަލީގޮތުން ކުރަން އެންމެ މުވައްޒަފެއް ހުރުމުން ގިނަގުނަ ދަތިތަ ާ
ދިމާވާތީ

ފައިނޭންސް

ކޝަނަށް
ސެ ް

މުވައްޒަފަކު

ނ
ހދަ ް
ޯ

އެކި

ފަހަރު

ނ
ތންވަ ީ
މަ ި

ށ
އިޢުލާނުކޮ ް

މަސައްކަތްކުރެވިފައެވެ .އަދި މި ސެކްޝަނަށް އިތުރު މުވައްޒަފަކު ހޯދިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ  3102ގައެވެ.
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މަޤާމްގެ ނަން

މަޤާމުގެ ގްރޭޑް

މުސާރަ އަދި އިނާޔަތްތައް

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

ގްރޭޑް 0

މުސާރަ3111/- :

ވަޒީފާގެ ކްރައިޓީރިއާ

ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ލިވިންގ އެލަވަންސް2111/- :ރ
ނޮން ޕްރެކްޓިސިންގ އެލަވަންސް:
3111/-ރ



ނ
ދންނެވު ް
މބެހޭ ެ
ވގޮތުގެ މަތިން ނާއި ކަ ާ
މިދާއިރާއާއި ގުޅޭ ފީލްޑަކުން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލް  ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތް ާ
ކޮށްފައިވުން،



ތަކުގައިވާގޮތުގެ



މަތިން،

ބެހޭ

ފސޭހަކަމާއި އެކު ތައްޔާރުކުރުމާއި،ފައިސާއާ ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ،ފައިސާ
ދިވެހި އަދި އިގިރޭސި ބަހުން ަ
މުޢާމަލާތު ކުރަން އެގުން،



ފއިސާއާ
ަ

އެންމެހާ

ރޕޯޓްތައް
ި

ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރުމުގެ އަދި މިނޫންވެސް ފައިސާއާ ބެހޭ އެންމެހާ

ލހެއްޓުން،
މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި މަދުވެގެން  2މުޢާމަލާތްތައް ބެ ެ
ވން،
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

ލޒިމްކުރާ
ނނު ާ
ށހެޅުމަށް ޤާ ޫ
ޖލީހަށް ހު ަ
 ކޮމިޝަނުން ރައްޔަތުންގެ މަ ް

މަސައްކަތްތަކާއި

އިދާރީ އެންމެހައި ރިޕޯޓް އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އެންމެހައި

ސެކްރެޓޭރިއަލް

ލބިފައިވުން؛
ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ތަޖްރިބާ ި

ތ އެއްކޮށް އެމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމކުރުން،
މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާ ު

 މަސައްކަތުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރެވޭ ހީވާގި  މުވައްޒަފުންނަށް
އަދި

ގަޑިއަށާއި

ށ
ހާޟިރީއަ ް

ފަރުވާބަހައްޓާ ޤަވާއިދުން ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރާ މުސާރަޝީޓާއި އެހެނިހެން ލިޔުން

މީހަކަށް ވުން،
ލކަން އިންޓަރވިއު
މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ޤާބި ު
ނން،
ޕެނަލްއަށް ސާބިތުކޮށްދި ު

މުސާރައާއި،

އެލެވަންސްއާއި

ނ
އެހެނިހެ ް

ފައިސާ

ގންދެވޭނެ
ފުރިހަމައަށް ޗެކްކޮށް އެފަދަ ފައިސާ ޤަވާޢިދުން ދެމުން ެ
މޖެއްސުން؛
އިންތިޒާމް ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ހަ ަ
 ވައުޗަރ

ތައްޔާރުކުރުން

(ޕަރޗޭސް

ބިލް

ހެދުން)

އަދި

ވައުޗަރ

ރެޖިސްޓަރ ތައްޔާރުކުރުން،
 ކްރެޑިޓް ބިލްތައް ޗެކްކުރުން،
 ކޮމިޝަނުން އެކިފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ތައްޔާރުކުރާ
ދނުން،
ކށް ި
ޖޓާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމ ޮ
ނންވާ ބަ ެ
އެއްބަސްވުންތަކަށް ބޭ ު
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 ޚަރަދު ކުރުމާއި އާމްދަނީގެ ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކުރުން،
ޓރީ އޮފް
 ކޮންމެ އަހަރަކަށް ލަފާކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް މިނިސް ް
ފިނޭންސް އިން އަންގަވާ މުއްދަތަކަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރުން.
އޑިޓްގެ މަސައްކަތާއި އަހަރީ އޯޑިޓްގެ
 ކޮމިޝަނުންގެ އިންޓަރނަލް ޯ
ހން މުވައްޒަފުންގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން
މަސައްކަތް ބަޖެޓާއި ބެހޭ އެ ެ
ކުރުން.
 ކޮމިޝަންގެ

މަސައްކަތްތަކައް

އެވަގުތަކު

ބޭނުންވާ

ފޯރުކޮއްދިނުން.

 01.1ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް
ޖހޭކަން އެޗް.އާރ ސެކްޝަނުން ފާހަގަކޮށް،
ބއެއް އިސްލާޙްތަކެއް ގެންނަން ެ
ދށް ަ
ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާއި ަ
އެ އިޞްލާޙްތައް އެޗް.އާރ ޕެނަލުގައި މަޝްވަރާކޮށް ،ކޮމިޝަންގެ މޭޒުން ފާސްވެގެން 3102 ،ވަނަ
ލ
ގ ތަފްޞީ ް
އޞްލާޙްތަކު ެ
ށ އިޞްލާޙް ގެނެސްފައިވެއެވެ .ގެނެވުނު ބަދަލާއި ި
އަހަރުތެރޭގައި ހިންގާ ޤަވާއިދަ ް
ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
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އެހީތެރިކަމެއް

ތާވަލް  :0ހިންގާ ޤަވާއިދަށްގެނައި ބަދަލުތައް
ބާބު

މާއްދާ

02

(013ހ)

02

( 011ފ)

ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ކުރިން

ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙް

މުވައްޒަފަކު ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް މުވައްޒަފަކު

ވިހާނެކަމަށް

ބަޔާންކޮށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ބަޔާންކޮށް

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ދޫކުރާ

މަސައްކަތްތެރިޔަކު

ދުވަސް

ލަފާކުރާ

ޞިއްޙީ

މެޑިކަލް މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް

ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން އެމުވައްޒަފަކަށް ،ހުށަހެޅުމުން އެމުވައްޒަފަކަށް ،އެސެޓްފިކެޓުގައި
އެސެޓްފިކެޓުގައި ބުނާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބުނާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވިހެއުމާ ގުޅިގެން 31
ވިހެއުމާ

ގުޅިގެން

31

(ފަސްދޮޅަސް) (ފަސްދޮޅަސް)

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސްތައް ދުވަސްތައް
ހިމަނައިގެން

ހަމަ

ޗުއްޓީއެއް

ދުވަހުގެ

ހަމަ

ނުހިމަނައި

ބަންދު

މުސާރައާއެކު

މުސާރައާއެކު ދޭންވާނެއެވެ.

ދޭންވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފު

އަހަރީ

ޗުއްޓީއަށް

އެދެންވާނީ

ޖަދުވަލް  31ގައިވާ "ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯރމް"
މެދުވެރިކޮށެވެ.

އަދި

މި

ފޯރމް

ފުރިހަމަ

ކުރުމަށްފަހު އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގަން ގަސްތުކުރާ
މިއީ ކުރިން ހިނގާ ޤަވާއިދުގައި ނެތް ،ތާރީޚްގެ ގިނަވެގެން  01ދުވަސްކުރިން ،އަދި
މިހާރު އިތުރުކުރެވިފައިވާ ނުކުތާއެކެވެ.

މަދުވެގެން

3

ދުވަސް

ކުރިން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
( 031ނ)

މުވައްޒަފުން

ޢާއިލީ

ޒިންމާގެ

ޗުއްޓީއަށް

އެދެންވާނީ ޖަދުވަލް  31ގައިވާ "ޗުއްޓީއަށް
އެދޭ ފޯރމް" މެދުވެރިކޮށެވެ.

01.1

ކޮމިޝަންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ އުޞޫލުތައް ރާވައި ހިންގުން
ނ
ނޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެ ޒަމާނުއްސުރެ ް
ކޮމިޝަންގެ ގިނަ މުވައަޒަފުން ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ޑިޕާޓްމަ ް
ގެންގުޅެފައިވާ ދުވަސްވީ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކެއްކަމުން ކޮމިޝަނަށް އައު ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް
ނގައި ވަނީ
ގަތުމަށް ފައިސާ ނެތުމުން ،ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ބާރުމި ު
ނުގެންދެވިއެވެ.
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 01.3ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހަލުއިކަމާއެކު ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން
ހށަހަޅަންޖެހޭ "ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯރމް"އެއް
ޓއަށް އެދުމުގައި ފުރިހަމަކޮށް ު
ކޮމިޝަންގަ މުވައްޒަފުން ޗުއް ީ
ފ
ޖެނުއަރީ 3102ގައި ތަޢާރަ ް

މ ފުރިހަމަ ކޮށް
ކޮށްފައިވެއެވެ .މި ފޯރ ް

އެޗް.އާރ

ސެކްޝަނަށް

ހުށަހަޅާއިރުގައި ،އެމުވައްޒަފެއް ޗުއްޓީގައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ،އެ މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ސއްކަތްތަކުގެ
ނ ހުރި މަ ަ
ނޖެހޭ ،އަދި ކުރަ ް
ކުރިއަށްގެންދާނެ މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ސޮއި ހިމަނައި ،ކުރަ ް
ޑ
ތކަށް ބޮ ު
އވާނެއެވެ .މިގޮތަށް މިކަން ރޭވުމުން ،ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ަ
ތަފްސީލް ހިމެނުމަށް އަންގާފަ ި
ދޔައެވެ.
ބުރުލެއް ނާރާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެން ި

01.3

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީގަޑިއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް
 3102އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ

އމު ޤާނޫނުން
ޢާ ް

މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި 3102 ،ވަނަ އަހަރުގެ

އިންތިޚާބުގެ

ދވަސްވަރުގައި
ު

ޓ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެން ް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ

ރވެންދެނާއި
ނތިޚާބު ކު ެ
އޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އި ް
މައްސަލަތައް ބެލުމާއި ދިވެހިރާ ް
އިލެކްޝަންސްއާ

ގުޅޭ

ރިޕޯޓް

ތައްޔާރުކުރުމުގެ

މަސައްކަތްތައް

ކުރިއަށް

އ
އމަށްޓަކަ ި
ގެންދި ު

 00އޯގަސްޓް  3102އިން ފެށިގެން ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑިއަކީ ހެދުނު  3:11ން ހަވީރު
އވެ.
 1:11ށް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ  3އޯގަސްޓް  3102ގައި މިކަން ޢާއްމުކޮށް ވަނީ އިޢުލާނުކޮށްފަ ެ

 01.3ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް
ކލަވާލާފައިވާ  231ޑިގްރީ ޕާރފޯމަންސް
ތން އެ ު
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮ ު
ރ
އެޕްރައިޒަލްގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން  3103ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހު ފަށައި  3102ވަނަ އަހަ ު
ވެސް އެޕްރައިޒަލްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެޕްރައިޒަލްގެ ނަތީޖާ މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވެއެވެ.
އެގޮތުން

ހުރިހާ

ނ
މުވައްޒަފު ް

އެޕްރައިސްކޮށް

ނިމި

ގިނަ

ފޯރމްތަކުގައި

ސުޕަވައިޒަރ

އަދި

އެޕްރެއިސްކުރެވުނު މުވައްޒަފު ވަނީ ސޮއިކޮށް ނިންމާފައެވެ.
ފމަންސް އެޕްރެއިސަލް ސިސްޓަމެކެވެ .މިއީ
ނންކުރަމުން އަންނަނީ  231ޑިގްރީ ޕާރ ޯ
ކޮމިޝަންގައި ބޭ ު
އެޕްރެއިސް ކުރެވޭ ފަރާތާއި އަދި ސުޕަވައިޒަރގެ އިތުރުން އެޕްރެއިސްކުރެވޭ ފަރާތާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ދެ މުވައްޒަފަކުވެސް ފޯރމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިސްޓަމެކެވެ.
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01.9

ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ދުވަހު މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑްދިނުން
ވ
ތގައި ބޭއް ި
ސބަ ު
ޝންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާ ަ
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމި ަ
ގ
ޙަފްލާއެއްގައި ވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް އެކި އެކި އެވޯޑް ދީފައެވެ .އެވޯޑްތައް ދީފައިވާނީ  3103ވަނައަހަރު ެ
އ
އެޕްރައިޒަލްއިން މަތީ މާރކްސް ހޯދި މުވައްޒަފުންނަށާއި  3103ވަނަ އަހަރު އެންމެ ރަނގަޅު ޙާޟިރީއެ ް
ދެމެހެއްޓި

މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

މީގެއިތުރުން،

3102

ވަނަ

އަހަރު

ބޭއްވި

ރިޔާސީ

އިންތިޚާބަށް

ޚާއްޞަކޮށްގެން ކޮމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބަލައިގަނެ،
ދނީ ލިޔުން ދެއްވާފައެވެ.
އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ހަނ ާ
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 3101 .03ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން
އ ކޮމިޝަންގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއެކު ހުރިހާ
ކޮމިޝަނުގެ  3101ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމަށްޓަކަ ި
އދަލުކުރިއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި،
ޑިޕާޓްމަންޓްތަކެއްގެ ވެރިން ބަ ް

ކޮމިޝަނުން  3101ވަނަ އަހަރު ސްޓްރެޓަޖިކް

އެކްޝަން ޕްލޭން (ސެޕް)ގައި ކުރިއަށްގެންދަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް،

މިނިސްޓްރީ އޮފް

ވ މިލިއަން އެއްލައްކަ
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސީލިންގ ކަމުގައި ވާ ( 9,100,000/-ނު ަ
ރުފިޔާ) އިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި ،މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ފަހު ނުހުންނާނޭ
ޖޓް
ލވާލާ ،މުޅި ބަޖެޓްގެ ރިވިއުއަކަށް ފަހު ފައިނަލް ބަ ެ
ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ކޮންމެ ސެކްޝަނަކުންވެސް ބަޖެޓް އެކު ަ
ވމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަން މޭޒުން އެންޑޯޒްކުރެވުނެވެ.
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނު ު
ކޮމިޝަނުން ފުރަތަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވި  3101ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓަކީ
( 18,926,832/އަށާރަ މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ސައްބީސް ހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ދެ ރުފިޔާ)ގެ ބެޖެޓެކެވެ.އަދި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ކޮމިޝަންގެ  3101ގެ ބަޖެޓު އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ

ސީލިންގ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް އެންގުމުން ބަޖެޓު ވަނީ ( 9,100,000/-ނުވަ މިލިއަން އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އަށް
ރިވައިސް ކުރެވިފައެވެ.

*މި ކޮމިޝަނުގެ  0242ވަނަ އަހަރު ގެ އޯޑިޓް މި ރިޕޯޓް ޝާޢިއު ކުރި އިރު ނިމިފައި ނުވާތީ  0242ވަނައަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކަށް ފަހުން ފޮނުވަން ނިންމުނެވެ.
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 .03ކޮމިޝަންގެ މަޤްޞަދު ހާޞިލް ވެފައިވާ މިންވަރު
ގ
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ޢާއްމުކޮށްފައިވާ  3101 – 3100ގެ ކޮމިޝަން ެ
ށ
ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި  3102ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަ ް
ނ
ގއި ހިމެ ޭ
ޝންގެ މެންޑޭޓް ަ
ޤނޫނުން ކޮމި ަ
ތތައް ދިމާވެފައި ވީނަމަވެސްާ ،
ގ ދަ ި
ބަޖެޓް އަދި މުވައްޒަފުން ެ
އެންމެހާ ކަންކަމަށް އިސްކަންދީ އެކަންކަން  3102ވަނަ އަހަރު ވެސް ވަނީ ހާޞިލްކުރެވިފައެވެ.
ނ
ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ފްރީކުއަންސީތައް ބޭނުންކުރާ ެ
ށ
ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާ އަދި ފްރީކުއަންސީ ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ވަނީ  3103ވަނަ އަހަރު ގެޒެޓްކޮ ް
ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ޢާއްމުކޮށް ،ތަންފީޒުކޮށްފައެވެ .އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ
ތ ކަމުން،
ޖހޭ އެއްޗެ ި
ދށުގައި ހުންނަށް ެ
ފްރީކުއަންސީއަކީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ބެލުމުގެ ަ
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށް ،މި ކޮމިޝަން ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން
ށ
ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފްރީކުއަންސީތައް ވަނީ  3102ގައި ކޮމިޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަ ް
ގެނެސްފައެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ
ދ 3103
ދތައް ހަ ާ
ނ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޤަވާޢި ު
ކ ް
ލހެއްޓުން ،މި ަ
ކަންތައްތައް ބެ ެ
ނ
ވަނަ އަހަރު ވަނީ ޢާއްމުކޮށްފައެވެ .އަދި މި ޤަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 3102ވަނަ އަހަރުވެސް ވަ ީ
ށ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ .ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި އެކަށައަޅާ ޝަރުތުތަކަ ް
ނ
ދ ީ
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އިޙްތިރާމް ކުރާކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަނުން ަ
ސޓްކުރުމުގެ
ނނީ ބްރޯޑްކާ ް
ޓ ހުން ަ
ހަރުދަނާކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ .އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެން ު
ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފު ނުވާގޮތަށްތޯ ކޮމިޝަންގެ މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަނުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.
އަދި މައްސަލައެއް ހުރި ކޮންޓެންޓެއްނަމަ ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ

ދާޢިމީ ކޮމިޓީއެއް ކަމަށްވާ

ށ
"ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ"އިން އެކަން ބަލާ ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނަ ް
ހުށަހަޅައެވެ .ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނި ނަމަވެސް ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަންގައި

128

އަހަރީ ރިޕޯޓް –  / 3102މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ނޓަރިންގ ސިސްޓަމެއްވަނީ ޤާއިމްނުކުރެވިއެވެ.
ކންޓެންޓް މޮ ި
މިހާތަނަށް ވެސް ޕާރމަނަންޓް ޮ
2012ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން
ކ
އހަރުވެސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ .އަދި ސުލޫ ީ
ޢަމަލުކުރުވުމަށް  3102ވަނަ ަ
ނ ލުއި ފޮތަކާއި ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ސްޕްޓްތަކެއް ވަނީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އެހީގައި
މިންގަނޑާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެ ޭ
ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާކުރަން ފަށާފައެވެ.
ނ
2013ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރުކާރާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ މަޝްވަރާތަކުގައި ކޮމިޝަނު ް
ސަރުކާރުގެ ލަފާ ހޯދުމާއިއެކު ސަރުކާރަށް ލަފާ ދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ .ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް
ތކަކީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ރޭޑިއޯ އޭއޭމް ފްރީކުއަންސީގެ
ލަފާދީފައިވާ ފާހަގަކުރެވޭ ދާއިރާ ަ
ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ޚިޔާލަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ލަފަޔާއި ކޮމިޝަންގެ
އ
ކނޮލޮޖީއާ ި
ނިންމުން ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާނެ ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެ ް
ނލް ރޯޑްމެޕް
ޖ ހިޖުރަކުރާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ "ނޭޝަ ަ
އެނަލޮގްއިން ޑިޖިޓަލްއަށް ރާއް ެ
ޓީމް"ގައި ވެސް ސަރުކާރު ތަމްޞީލުވެއެވެ .އަދި އައި.ޓީ.ޔޫ އާއި އެކު ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫއުގައި
ސަރުކާރަށް ކޮމިޝަނުން ދެކޭގޮތް ވަނީ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.
ޤާނޫނުން

ކޮމިޝަނަށް

މކުރާ
ލާޒި ް

މެންޑޭޓްގެ

އިތުރަށް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ދާއިރާ

ށ
ތަރައްޤީކޮ ް

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ތަފާތު އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި
ނ
މންނެވެ .މިހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކަކީ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓު ް
ޓްރެއިނިންގތައް ރާވާ ހިންގަ ު
ކުރެވޭނެ

ކަންތައްތަކަކަށް

ޖަމާޢާތްތަކުގެ

ނުވާތީ

އެހީތެރިކަމަށް

އެދި،

ކޮމިޝަނުން
އެފަދަ

އަންނަނީ
ފަރާތްތަކާ

އެކި

އެކި

ގުޅިގެން

މ
އިދާރާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
ތަފާތު

ކާމިޔާބު

ޙަރަކާތްތައް

ވ.
އިންތިޒާމުކުރަމުންނެ ެ
މިގޮތުން

3102ވަނަ

އަހަރުވެސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ދާއިރާ

ތަރައްޤީކޮށް

އ
ކުރިއެރުވުމަށްޓަކަ ި

ބ
އ ތަޖުރި ާ
ވ ތަމްރީނާ ި
ޒފުންނަށް ބޭނުން ާ
ފޅުންނާއި ކޮމިޝަންގެ މުވައް ަ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ބޭ ު
ދ އެކި ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކޮށް
ށ އެ ި
ނ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަމަ ް
ވ ފަން ީ
ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުން ާ
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން  3102ގައި ބޭރުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ދެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްވަނީ
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ގ
ހިންގާފައެވެ" .އިލެކްޝަން ކަވަރޭޖް ޓްރެއިނިންގ" އަދި "ކްރިއޭޓިވް ކޮންޓްންޓް ޕްރޮޑަކްޝަން" ެ
މރިކަން އެމްބަސީ އިން ކޮލަމްބޯއާއި އޭ.އައި.ބީ.ޑީގެ އެހީގެ ދަށުންނެވެ.
ޓްރެއިނިންގ ހިންގާފައިވަނީ އެ ެ
ޢއްމު ކޮށްފައިވާ  3101 – 3100ގެ
އަދި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ާ
ކޝަން ޕްލޭންގައި  3102ވަނަ އަހަރަށް ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ގިނަ ޙަރަކާތްތައް
ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓަޖިކް އެ ް
ށ
ނންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަ ް
އނުވާތީއާއި ކޮމިޝަނަށް ބޭ ު
ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .އަދި ބަޖެޓު ލިބިފަ ި
ނ
ކމިޝަނު ް
ގ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއެވެ .ނަމަވެސް ޮ
ވތީ މި ޕްލޭން ެ
ހުއްދަ ލިބިފައިނު ާ
އަބަދުވެސް

މަސައްކަތްކުރަމުން

ދަނީ

ކޮމިޝަނަށް

ނނެވެ.
ކަންކަންކުރުމަށް އިސްކަންދީގެ ް
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ނން
ޤާނޫ ު

ލާޒިމްކޮށްފައިވާ

ގއި
މެންޑޭޓް ަ

ނ
ހިމެ ޭ

 .03ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ގެންނަށް ޖެހޭ ބަދަލުތައް
ކޮމިޝަންގެ ހިންގުމަށް އަންނަނިވި އެދެވޭ ބަދަލު ގެނައުން؛
ހ.

ކޮމިޝަންގެ

ނ
މުވައްޒަފު ް

އިތުރުކުރުން

ޚާއްޞަކޮށް

"ޕްލޭނިންގ

އެންޑް

ޕްރޮޖެކްޓްސް"،

ވ.
"ކޮމްޕްލެއިންޓްސް" އަދި "ލައިސަންސިންގ" ސެކްޝަނަށް އިތުރު މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއެ ެ
ހތަރު ކޮމްޕިއުޓަރ
އ އަވަސްކޮށް ހިންގުމަށް އެދެވޭ ބަދަލު ގެނައުމަށް އައު ަ
ށ .ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަ ް
ސިސްޓަމް

ހޯދުން

ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި

-

ކޮމިޝަންގައި

ށ
ބޭނުންކޮ ް

މިހާރު

ދުވަސްވެފައިވާ

ބޭނުންކުރަމުންދަނީ
ސިސްޓަމްތަކެއްކަމުން

ކުރީގެ

އިންފޮމޭޝަން

އެތަކެތި

ބޭނުންކޮށްގެން

ނ.
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގިނަދަތިތަކާ އަދި މަސައްކަތް ލަސްވުމަށް ދިމާވު ް
ށ
ނ .ކޮމިޝަންގެ އެންމެ އިސް އެއް މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަ ް
ދ
ޓރިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށް އެކަމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯ ާ
ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދާޢިމީ މޮނި ަ
ތަމްރީނުކުރުން
ރ .ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ދިރާސާކުރުމާއި މިދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ނ ހޯދުން
ކުރުމަށް ބަޖެޓް އަދި މުވައްޒަފު ް
އ ހިންގައި
ބނުންވާ ތަމްރީނުތަ ް
އޒަފުންނަށް ޭ
ރކުއަޔަރމަންޓްގައި ވާގޮތަށް މުވަ ް
ނންގ ި
ބ .ކޮމިޝަންގެ ޓްރެއި ި
ހޯދުމާ އަދި މިކަމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ކަނޑައެޅުން
ނ
ޅ .ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭސިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯސް ހިންގުމަށް އިކުއިޕްމަންޓް ސެޓް ހޯދު ް
ށ
ގއިވާ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް ޒަމާނީކޮ ް
ކ .ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ލިބެން ހުންނަ ތަންކަމު ަ
ނ
އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ބަޖެޓް ހޯދު ް
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ނ
އ .ކޮމިޝަންގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ އަދި ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ކިޓް ބެހެއްޓު ް
ރސްމަންޓް
ށ ރަނގަޅު އަދި ރައްކާތެރި މާޙައުލަކަށް ހެދުމަށް "އެންޓި ހެ ަ
ވ .ކޮމިޝަނަކީ މުވައްޒަފުންނަ ް
އަދި ބުލީއިންގ" ޕޮލިސީއެއް ތައާރަފްކުރުން
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 3102 .09ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި ހިނގާފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންކަން
 09.0ހަތަރު ޗެނަލްއަކުން އަލަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން
ބރޯޑްކާސްޓް
2012ވަނަ އަހަރު އަލަށް ދޫކުރި ލައިސަންސްތަކުގެ ތެރެއިން  3102ވަނައަހަރު އަލަށް ް
ކކީ؛
ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ހަތަރު ޗެނަލަކުން ފަށާފައިވެއެވެ .މި ޗެނަލްތަ ަ
ހ .ޔެލް ޓީވީ
ށ .ޖަޒީރާ ޓީވީ
ނ
ނ .ޗެނަލް ވަ ް
ރ .ޗެނަލް 02
ޓ
ނ ް
ނ ޕްރޮގްރާމް ކޮންޓެ ް
ހ ޗެނަލްތަކުން ދަ ީ
ޔލް ޓީވީ ފިޔަވައި އެހެން ހުރި ާ
މި ހަތަރު ޗެނަލްގެ ތެރެއިން ެ
ވ.
މންނެ ެ
ފޮނުވަމުންނެވެ .ޔެލް ޓީވީ އިން ދަނީ ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުވަ ު

09.3

ރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރަން ފެށުން
ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު

އެއްވެއުޅުމުގެ

މިނިވަންކަމުގެ

ގ
ޤާނޫނު ެ

ދަށުން

ކޮމިޝަނުން

ށ
އެކުލަވާލުމަ ް

ލާޒިމްކޮށްފައިވާ "އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން
ފަށާފައިވަނީ  01އޭޕްރިލް  3102ގައެވެ .އަދި މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން  3102ވަނަ އަހަރު މީޑިއާގައި
ހ
މަސައްކަތްކުރައްވާ  31ފަރާތެއް ވަނީ ކޮމިޝަނުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައެވެ .އަދި އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ އެންމެ ާ
ނއެވެ.
ހންނާ ެ
ނގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ު
ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަ ް

 09.2ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑްއިން ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރުން
ޅ
2013ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ،ރާއްޖެ ޓީވީއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެ ި
ށ
ޓ ް
ވލް ކޯ ަ
ވއިން ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ސި ި
މައްސަލައެއްގައި ކޮމިޝަންގެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ޓީ ީ
މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ .މި މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުންތައް ވަނީ  3102ގައި ނިންމާލާފައެވެ .ނަމަވެސް މި މި
މައްސަލައިގެ ހުކުމް އަދި އިއްވާފައެއްނުވެއެވެ.

133

އަހަރީ ރިޕޯޓް –  / 3102މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

09.1

ރައީސް އޮފީހުން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އެހެން މީޑިއާތަކާއި ހަމަހަމަކޮށް މަޢުލޫމާތާއި ފުރުޞަތު ދިނުމަށް
ކޯޓުން ނިންމުން
މފައިވާ ނިންމުމަކީ،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ނިން ާ
ދގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަނޫނުއަސާސީގެ  33ވަނަ މާއް ާ
މިނިވަންކަމާއި  33ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކާމާއި 39 ،ވަނަ މާއްދާއިން
ނ
ބ ެ
އކަމަށް ު
ނދާގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެ ް
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ މަޢޫލުމާތު ހޯދުމުގު މިނިވަންކަން ހަނިވެގެ ް
ރާއްޖޭ ޓީވީން މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް 3102ގައި ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.
ނެރުއްވި

ހުކުމުގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އޮފީހުން

ބާއްވާ

ސިވިލް ކޯޓުން މި މައްސަލަގައި

ޙަފްލާތަކާއި

ޕްރެސް

އިވެންޓްތަކާއި

ނއި ރާއްޖެ
ނމަށާއި،އެހެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ާ
ދ ު
ށ ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ފުރުސަތު ި
ކޮންފަރެންސްތައް ކަވަރުކުރުމަ ް
އވެ.
ޖމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ އަންގައި އަމަރުކޮށްފަ ެ
ޓީވީ ތަފާތުނުކުރުމަށް ރައީސުލް ު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އިންތިޒާމު ކުރައްވާ އެކިއެކި މީޑިއާ އިވެންޓްތަކުން ރާއްޖެ ޓީވީ އެކަހެރި
ކުރައްވާކަމުގެ
ފަރާތްތަކަށްވެސް

މަޢުލޫމާތު
ހަމަހަމަ

ކޮމިޝަނަށް
އުޞޫލުން

ލިބުމުން،
ކަންތައްތައް

އެކަން

އެގޮތަށް

ކުރެއްވުމަށް،

ނުކުރައްވައި،
ކޮމިޝަނުން

މީޑިއާގެ
ވަނީ

ހުރިހާ

އިލްތިމާސް

ށ
ސވިލް ކޯޓަ ް
ި
ވ މައްސަލާގައި އެފަރާތުން
ނ ނުދެއް ާ
ދަންނަވާފައެވެ .އަދި ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އެއްބާރުލު ް
އސަލައެއް
ބރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ނަމަ އެ މަ ް
ހުށަހެޅުމުން ،ރާއްޖެ ޓީވީން ް
ފހަކީ ވެސް
ށހެޅުމުގެ ޙައްޤު ރައީސް އޮފީހަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށާއި ރައީސް އޮ ީ
ހ ަ
ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ު
ނ އަސާސީއާއި
ނކަށް ވާއިރު ރައީސް އޮފީހުން ވެސް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫ ު
ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރާ ތަ ަ
ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާ ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ސިވިލް
ފ
ކޯޓުން ހުކުމް ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްގައި އިސްތިޢުނާ ު
ވފައެވެ.
ކުރައްވާފައިވާކަމީ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާކަމެއްކަމުގައި ރައީސް އޮފީހަށް ވަނީ ދަންނަ ާ
ގންދަވައި،
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްގައި އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ެ
ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވައި ،މީޑިއާއަށް
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މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމުގައި ހުރިހާ ފަރާތެއް ހަމަހަމަ ކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރައީސް އޮފީހަށް އިލްތިމާސް
ދަންނަވާފައެވެ.

09.1

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބިރުދައްކާ އަނިޔާކުރުން
ލ އަމާޒުވުން
މ ާ
ފތު އެކި ހަ ަ
ކސްޓަރުންނަށް ތަ ާ
 3102ވަނަ އަހަރުގެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރޭގައި ،ބްރޯޑް ާ
ށ
ނ މިއަހަރަކީ ،ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިންނަ ް
ވަނީ ޢާއްމުވެފައެވެ .އެގޮތު ް
ކ
ތން އެކިއެ ި
އދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮ ު
ބިރުދައްކާ އެމީހުންގެ ޒިންމާ ަ
ޑ އިބްރާހިމް
ހރެކެވެ 33 .ފެބްރުއަރީ  3102ގައި ރާއްޖެޓީވީ ނިއުސް ހެ ް
ހުރަސްތައް ކުރިމަތި ކުރުވި އަ ަ
ވަހީދު (އަސްވާޑަށް) ދަގަނޑުގަނޑަކުން ހަމަލާދީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްކޮށްލާފައިވެއެވެ .އަދި މި ހަމަލާގެ
އ
ނން ދިޔަ ީ
މން ކޮމިޝަ ު
ރއްޖެއިން ބޭރަށް އިތުރު ފަރުވާދިނުމަށް ގެންދިއު ު
ރހިމް ވަހީދު ާ
ސަބަބުން އިބް ާ
އިބްރާހިމް ވަހީދުގެ ހާލު ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންނެވެ .އަދި އިބްރާހިމް ވަހީދުގެ ފަރުވާއަށް ފަހު މާލެއަށް
ގ
ށއި އޭނާ ެ
ގ ރައީސް އޭނާއާ ބައްދަލުކޮށް އޭނާ ދައްކުވާދީފައިވާ ހިތްވަރަ ާ
އެނބުރި އައުމުން ކޮމިޝަން ެ
އަޒުމަށް ވަނީ ތަޢުރީފު ކުރައްވާފައެވެ.
ނޫސްވެރިކަމަކީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނު

އަސާސީން

ވރުކޮށްދެއްވާފައިވާ
ކަށަ ަ

ޙައްޤަކަށް

ވީ

ހިނދު،

ނ
ނ ީ
އބަދުވެސް އަން ަ
އންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ަ
ނޫސްވެރިންނަށް ދޭ މި ފަދަ ހަމަލާތައް ކޮމިޝަނުން ެ
ށ
ހމަލާތަކަކީ ނޫސްވެރިންނަށް ބިރު ދައްކާ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަ ް
ކުށްވެރިކުރަމުންނެވެ .މިފަދަ ަ
ށ
ނ ް
ގއި ކޮމިޝަނުން ދެކެއެވެ .ނޫސްވެރިން ަ
ހުރަސް އެޅުމަށް ދޭ ފިނޑި އެހާމެ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ކަމު ަ
ށ
ދ ފަރާތްތައް ހޯދާ އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަ ް
ދެމުގެންދާ މިފަދަ ހަމަލާތައް ޭ
ކޮމިޝަނުން ގޮވާލާފައިވެސްވެއެވެ.

09.3

ނޫސްވެރިންނަށް އަމާން މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމާއި ފުލުހުންނާ
ބައްދަލު ކުރުން
ރ ހޯދުމުގައި
ނވެ ،މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް ޚަބަ ު
ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނަށް އެކި ފަރާތްތަކުން އަންނަ ހަމަލާ ގި ަ
އޖެ ޓީވީގެ
ށ ފެބްރުއަރީ  3102ގައި ރާ ް
ވނިކޮ ް
ދ މާހައުލެއް އުފެދިފައި ަ
ފ ަ
ޙަރަކާތްތެރިވާން ޖެހިލުންވާ ަ
ލ
އ ގުޅިގެން މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ގޮވާ ާ
ނިއުސް އެޑް ،އިބްރާހިމް ވަހީދު (އަސްވާޑް) ދިން ހަމަލާ ާ
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ގ
ނ ެ
ހިނގާލުމެއް ބޭއްވިއެވެ .މި ހިނގާލުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އަދި މެންބަރ ް
އިތުރުން

ގިނަ

މުވައްޒަފުންވެސް

މި

ބައިވެރިވިއެވެ.

ހިނގާލުން

ނިންމާލީ

ވސް
މޯލްޑި ް

ޕޮލިސް

ށ މީޑިއާއަށް
ކ ް
ސަރވިސްއާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރން ބައްދަލު ޮ
ދމަށް ފަހުގައެވެ.
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ޕޮލިހުންގެ ފަރާތުން އެ ު

09.3

ރާއްޖެ ޓީވީގައި ރޯކޮށްލުން
އ
 3އޮކްޓޫބަރު  3102ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެ ޓީވީ ސްޓޭޝަނުގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލުމާ ި
ނ
ނށް ވަގުތުން ގޮސް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ލިބު ު
ނށް ލިބުމުން ،އެތަ ަ
ގުޅިގެން އެ ޚަބަރު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރން ަ
އވެ.
ވނީ ހޯދާފަ ެ
ގެއްލުންތައް ބަލައި އަދި ކަން ހިނގިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ަ
ވމުގައި ،ރާއްޖޭ ޓީވީއަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް
އަދި މި ޙާދިސާއާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ކުއްލި ބައްދަލު ު
ށ އެހީތެރިވުމާއި ،މީޑިއާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދޭ މިފަދަ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމާ
ޓްރާންސްމިޝަން ފަށައިދިނުމަ ް
ނމަށް ވެސް
ދ ު
އދި މި މިއްސަލަ އަވަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ި
ނ މަޝްވަރާކުރިއެވެަ .
ބެހޭގޮތު ް
ނ
ކޮމިޝަނުން ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އެދުނެވެ .ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޓްރާންސްމިޝަން މި ހާދިސާއަށްފަހު އަލު ް
ބ
ފެށުމާއި އެކު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީ ް
ބައިވެރިވެ ،މި ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.

09.3

ދިޓީވީއަށް ހަމަލާ ދިނުން
ނ
ދިޓީވީ ހިންގާ އިމާރާތަށް އަމާޒުކޮށް  3ނޮވެމްބަރު  3102ގައި ބަޔަކު މީހުން ދިން ހަމަލާ ކޮމިޝަނު ް
ވަނީ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ 3102 .ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު،
ސިޔާސީ ބަދަލު ހިފުމުގެ އޮއިވަރެއް އުފެދުނުނަމަވެސް ،ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް
ށ
ފަރާތަކަށް ހަމަލާ ރައްދުނުކުރުމަށާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ މުދަލާއި ތަކެއްޗަ ް
ފއެވެ.
ލ ަ
މށްވެސް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ގޮވާ ާ
މލުތައް ނުބެހެއްޓު ަ
ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް ޢަ ަ
ކރި ބަޔަކާ
ކން ު
ޤޤުކޮށް ،އެ ަ
ނ މައްސަލަ އަވަހަށް ތަހު ީ
މޒުކޮށް ހަމަލާ ދި ް
ގ އިމާރާތަށް އަ ާ
ދި ޓީވީ ހިން ާ
ނ
ނ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ކޮމިޝަނުން ވަ ީ
ދޭތެރޭ ޤާނޫ ީ
ދަންނަވައިފައެވެ.
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ދިޓީ ީ
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އެކަށީގެންވާ

ސަލާމަތާއި

ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

 09.9ރާއްޖެޓީވީގެ ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުޤީޤު ކުރުން
ޤ ކުރަނީ ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުޤީ ު
ކަމަށްވާތީ ކޮމިޝަނުން ވަނީ  09އޮކްޓޯބަރ 3102ގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.
ބލުމަށް 03/3101 ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ރާއްޖެ ޓީވީން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓެއްގެ މައްސަލަ ެ
ޤާނޫނާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނު ފަހަނަޅައި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް
ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ކުރައްވާފައިވާކަމީ ކޮމިޝަނުން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމުގައި ސުޕްރީމް
ކ ގުޅޭ މި
ކޯޓުގައި  39އޮކްޓޫބަރ 3102ގައި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ .އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓަ ާ
ނ
ނ ް
މ ކޮމިޝަ ު
ގތުގައި ކަމަށް ވުމަކީ އެކަ ާ
ޤ ކުރައްވަނީ ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގެ ޮ
މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހްޤީ ު
އިތުރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މިކަން ތަހުޤީޤުކުރުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  33އަދި  33ވަނަ
ޑމޮކްރެޓިކް
މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭ ފަދަި ،
މުޖުތަމައެއްގެ

މައިގަނޑު

އަސާސްތަކާ

ޚިލާފު

ކަމެއް

ކަމަށް

ކޮމިޝަނުން

ސުޕްރީމް

ކޯޓަށް

ލ
ޓ މައްސަ ަ
ރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭ ޓީވީގެ ކޮންޓެން ް
ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ .އަދި ބް ޯ
ނދާތީ ،މި މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް
ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންގެ ް
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރެއްވި އަމުރު ބާތިލްކުރައްވައި އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް
ދންނަވާފައެވެ.
ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިލްތިމާސް ަ
ނނުތައް ބާރުވެރިކުރުވުމާއެކު ނޫސްވެރިކަމުގެ
އަދި މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ،މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ޤާ ޫ
ނ
މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ނުދެއްވުމަށް އެދި ކޮމިޝަނު ް
ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްވެސް އިލްތިމާސް ދަންނަވާފައެވެ.
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09.01

މުޅިރާއްޖެއަށް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން
މ
ހ ގެޒެޓް ކުރު ާ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙު  03ސެޕްޓެމްބަރ  3103ވަނަ ދުވަ ު
ގުޅިގެން

މުޅި

ރާއްޖެއަށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސަށް

އެދި

ހުށަހެޅުމުގެ

ފުރުޞަތު

މއްދަތުގައި
މ ު
 19ސެޕްޓެމްބަރު  3103ން ފެށިގެން  08ނޮވެމްބަރ  3103ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނެވެި .
މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހަމަ އެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އސަންސް
ށހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ލަ ި
ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ .އަދި މި ފަރާތުން ހު ަ
ދޫކޮށްފައިވަނީ  21ޖެނުއަރީ  3102ގައެވެ.

09.00

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައި
ދިނުމަށް މަޖިލީހުގައި އެދުން
ށ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައިދިނުމަ ް
ނ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ  13ޞަފްޙާގެ ރިޕޯޓަކާއެކު
މަޖުލީހުގައި އެދުމުން މަޖިލީހު ް
ފއެވެ .ކޮމިޝަނުން ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބުގައި
އިތުރު މުޙިއްމު ލިޔެކިޔުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ަ
ގ
ކމިޝަނު ެ
އކަތް ކުރަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ޙުދޫދުގެ ތެރެއިން ޮ
ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް މަސަ ް
އ ގުޅުންހުރި
ފނުވި ރިޕޯޓާއި އެ ާ
މޝަނުން ޮ
ގއި އަދާކުރުމަށްކަމަށާއި ،ކޮ ި
ގތު ަ
ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަ ޮ
ނ
ތ ނޫންކަ ް
ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވާ ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ވަނީ ފެއިލްވެފައިކަން ނުވަ ަ
ހން ކަމުގައި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.
ނިންމަވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖުލީ ު

09.03

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަހެއް  1އޮކްޓޯބަރ  3102ގައި ފާހަގަކުރުން
ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ 1

ގ
ރޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް"ގެ ގޮތުގައި ފާހަ ަ
އޮކްޓޯބަރަކީ ރާއްޖޭގައި "ބް ޯ

ނ
ކމިޝަނު ް
ނންމާފައެވެ .މި ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަން ޮ
ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ި
ނ
ހލުންތެރިކަ ް
ކަނޑައެޅި މަޤްޞަދަކީ ޤައުމު ބިނާކުރުމާއި ،ޑިމޮކްރެސީ އާލާކުރުމާއި ،ރައްޔިތުންގެ ޭ
އިތުރުކޮށް

މަޢުލޫމާތު

މުއްސަނދި

ކުރުމުގައި

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

އަދާކުރާ

މުޙިއްމު

ދައުރުގެ

އަގު

ވަޒަންކުރުމާއި ،މި ސިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކުރުމަށެވެ 3102 .ވަނަ އަހަރު މި ދުވަހުގެ
މުނާސަބަތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ވަނީ ޚިޠާބެއް ދެއްވާފައެވެ.
ށޓަކައި ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލައި
މ ކުރުމަ ް
ރން އިތުރަށް ފުރިހަ ަ
އަދި މި ދުވަސް ފާހަގަ ކު ު
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ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެވޯޑު ދޭނޭ ކްރައިޓީރިއާ ކަރުދާހެއްގެ ފުރަތަމަ ކޮޕީ ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް
އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔަށް ފޮނުވާފައެވެ.

 09.02އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަން (އޭ.ބީ.ޔޫ)ގެ އެފީލިއޭޓް މެންބަރކަށް ކޮމިޝަން ވުން
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން
އ ޕެސިފިކް
ނ އޭޝި ާ
ޕްރޮގްރާމް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ  3100ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެ ް
ސއްކަތް ފަށާފައެވެ .މިގޮތުން 3102 ،ވަނަ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަން (އޭ.ބީ.ޔޫ)ގެ މެންބަރކަށް ވުމަށް މަ ަ
ށ ވެވޭނެ ކަން އަންގާފައެވެ .އަދި މިކަމާ
އަހަރު އޭ.ބީ.ޔޫ އިން ވަނީ ކޮމިޝަނަށް އެފިލިއޭޓް މެންބަރކަ ް
ޕ
ގުޅިގެން  3102ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ކޮމިޝަނަށް ވަނީ އޭ.ބީ.ޔޫގެ އެފިލިއޭޓް މެންބަރޝި ް
ނ
ލިބިފައެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އޭ.ބީ.ޔޫއަށް ރިސޯސް އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރެއްވެސް ވަ ީ
ކަނޑައަޅާފައެވެ.

 09.01ނަޒާޙަތްތެރިކަމުގެ ވަޢުދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ސޮއިކުރުން
އ
ނބަރުންނާ ި
ނ އެކުލަވާލާފައިވާ ނަޒާޙަތްތެރިކަމުގެ ވަޢުދުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެ ް
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު ް
އ
ހ ޤައުމަށާ ި
މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރެއްވީވެސް  3102ވަނަ އަހަރުއެވެ .ނަޒާޙަތްތެރިކަމުގެ މި ވަޢުދަކީ ދިވެ ި
ދިވެހިންނަށް އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރާއި އަދި ނަޒާޙަތްތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްކުރުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް
އ
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ވަޢުދެކެވެ .ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަކީ މި ވަޢުދުގަ ި
ސޮއިކުރި ފުރަތަމަ މިނިވަން މުއައްސަސާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
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