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 11 .............................................. ސުރުޙީތައް  ޚަބަރުތަކުގެ ޝާއިއުކުރި ވެބްސައިޓްގައި އަހަރު ވަނަ 3102 ކޮމިޝަނުން  03.3

 11 .............................................................................. އެންގުން  އެންގި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަހަރު  ވަނަ 3102  03.2

 11 ............................................... ސާރކިއުލަރ ނެރުނު ކޮމިޝަނުން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް އަހަރު  ވަނަ 3102  03.1

 11 ........................................................ އިޢުލާން  ކުރި ކޮމިޝަނުން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް އަހަރު  ވަނަ 3102  03.1

 420 ........................................................................................... ބައިވެރިވުން  ރޯޑްރޭސްގައި ބްރޯޑްބޭންޑް ދިރާގު  03.3

 012 ........................................................................... ބައްދަލުވުންތައް ކޮށްލެވޭ  ފާހަގަ ބާއްވާފައިވާ އަހަރު  ވަނަ 3102.  02

 422 .......................................އްވުން ކުރެ ޒިޔާރަތް ކޮމިޝަނަށް ރައީސާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމަންވެލްތް  02.0

 422 ............................................................................................... ބައްދަލުކުރެއްވުން  ހައިކޮމިޝަނަރާ އިންޑިއާ  02.3

 421 .................................................................................. ބައްދަލުވުން  ބޭއްވި އޮބްޒަރވަރުންނާއިއެކު ކޮމަންވެލްތް  02.2

 421 ........................................................................................... އްދަލުވުން ބަ ބޭއްވި އޮބްޒަރވަރުންނާއިއެކު  އީޔޫ  02.1

 421 .................................. ބައްދަލުވުން  ބޭއްވި މިނިސްޓަރާއެކު ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެންޑް އެފެއާޒް އިންޓާރނަލް ޖަޕާންގެ   02.1

 421 ......................................................................... ބައްދަލުވުން  ބޭއްވި އެކު ބްރޯޑްކާސްޓަރާއި ސަރވިސް ޕަބްލިކް  02.3

 421 ................................................................................... ބައްދަލުވުން  ބޭއްވި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު ޕްރައިވެޓް  02.3

 421 ............................................................................... ބައްދަލުވުން  ބޭއްވި އެކު  ކައުންސިލާ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް  02.3

 421 .................................................................................. ބައްދަލުވުންތައް  ބޭއްވި އެކު ކޮމިޝަނާ  އިލެކްޝަންސް  02.9

 421 ........................................................................ ބައްދަލުވުންތައް  ބޭއްވި އެކު މޯލްޑިވްސްއާ ންސީ ޓްރާންސްޕޭރަ  02.01
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 442 ...................................................................... ބައްދަލުވުން  ބޭއްވި ކޮންސަލްޓަންޓާއެކު މީޑިއާ ގެ ޕީ.ޑީ.އެން .ޔޫ  02.00

 442 ............................................ ބައްދަލުވުން  ބޭއްވި އިސްފަރާތްތަކާއެކު ލޮޕްމެންޓްގެޑިވެ އިކޮނޮމިކް އޮފް  މިނިސްޓްރީ  02.03

 442 ....................................................................................................... ބައްދަލުވުން  ބޭއްވި އާއެކު ރާއްޖެޓީވީ 02.02

 442 .................................................................................. ބައްދަލުވުން  ބޭއްވި ކޮމިޝަނާއެކު  ރައިޓްސް ހިއުމަން  02.01

 002 ........................................................................................................ ކުރުގޮތަކަށް  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޝަންގެ.  01

 441 ........................................................ ކުރުގޮތަކަށް  ބައްދަލުވުންތައް  ބޭއްވޭ މެދުގައި ސްޓާފުންގެ ނަރުންނާއިކޮމިޝަ  01.0

 003 .............................................................................. މަސައްކަތް  ކުރި ހަރުދަނާކުރުމަށް ހިންގުން  އިދާރީ ކޮމިޝަންގެ.  01

 441 .................................................................................... ބަދަލުތައް  ގެނެވުނު  އޮނިގަނޑަށް އިދާރީ ކޮމިޝަންގެ  01.0

 441 ............................................ ތައްމަޤާމު ފައިވާދީ  ވަޒީފާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުގައި އުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް  01.3

 404 ................................. މުވައްޒަފުން  ހޯދުނު ،މަޤާމްތަކާއި އިތުރުކުރެވުނު  ގޮތުން ވަރުގަދަކުރުމުގެ ހިންގުން ކޮމިޝަނުގެ  01.2

 402 ....................................................................... މަސައްކަތް  ގެނައުމުގެ އިސްލާޙް އިދަށްވާޤަ  ހިންގާ  ކޮމިޝަނުގެ  01.1

 401 ......................................... ހިންގުން  ރާވައި އުޞޫލުތައް ކުރެވޭނެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ފައިސާ މުދަލާއި ކޮމިޝަންގެ  01.1

 401 ................................. ކުރުން  ޤާއިމް ނިޒާމެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހިންގާ ހަލުއިކަމާއެކު  މަސައްކަތްތައް ރީއިދާ ކޮމިޝަންގެ  01.3

 401 ................................................. ބަދަލުތައް ގެނެވުނު ރަސްމީގަޑިއަށް  ކޮމިޝަނުގެ ދުވަސްވަރު އިންތިޚާބުގެ ރިޔާސީ  01.3

 401 ..................................................................................................................... އެޕްރައިޒަލް  ޕާރފޯމަންސް   01.3

 401 ............................................................................... އެވޯޑްދިނުން  މުވައްޒަފުންނަށް ދުވަހު އަހަރީ ކޮމިޝަނުގެ  01.9

 033 ......................................................................................................... އެކުލަވާލުން  ބަޖެޓް އަހަރުގެ ވަނަ  3101. 03

 033 .............................................................................................. މިންވަރު  ވެފައިވާ ހާޞިލް މަޤްޞަދު ކޮމިޝަންގެ.  03

 020 ................................................................................................. ބަދަލުތައް  ޖެހޭ ގެންނަށް ހިންގުމަށް ކޮމިޝަން.  03

 022 .................................................. ކަންކަން  ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފައިވާހިނގާ ދާއިރާގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަހަރު  ވަނަ 3102.  09

 022 ................................................................. ފެށުން  ދޭން  ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް  އަލަށް  ޗެނަލްއަކުން ހަތަރު  09.0

 422 ........................................................................................... ފެށުން  އެކްރެޑިޓްކުރަން ނޫސްވެރިން ރާއްޖޭގައި  09.3

 422 .................................. ދަޢުވާކުރުން  ކޯޓުގައި ސިވިލް  މިޓަޑްއިން ލި ޕްރައިވެޓް  ޜަން ޓެލެވި ރާއްޖެ މައްޗަށް ޝަންގެކޮމި  09.2

 421 ........ ނިންމުން  ކޯޓުން ދިނުމަށް ފުރުޞަތު މަޢުލޫމާތާއި ހަމަހަމަކޮށް މީޑިއާތަކާއި އެހެން ޓީވީއަށް ރާއްޖެ އޮފީހުން ރައީސް  09.1

 421 ............................................................................................. އަނިޔާކުރުން  ބިރުދައްކާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް   09.1

 421 ............... ކުރުން  ބައްދަލު ފުލުހުންނާ ބޭއްވުމާއި ހިނގާލުމެއް އެދި ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް  މާހައުލެއް އަމާން ނޫސްވެރިންނަށް  09.3
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 421 .................................................................................................................... ރޯކޮށްލުން  ޓީވީގައި ރާއްޖެ  09.3

 421 ...................................................................................................................... ދިނުން  ހަމަލާ ދިޓީވީއަށް  09.3

 421 ...................................... ކުރުން  ޤީޤުތަހު ގޮތުގައި މައްސަލައެއްގެ ޖިނާޢީ މައްސަލައެއް ގުޅޭ ޓެންޓާކޮން ރާއްޖެޓީވީގެ  09.9

 421 ........................................... ދޫކުރުން  ލައިސަންސް ފަހަރަށް ފުރަތަމަ ފަރާތަކަށް  ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  މުޅިރާއްޖެއަށް  09.01

 މަޖިލީހުގައި ދިނުމަށް ނަގައި ވޯޓެއް ނެތްކަމުގެ އިތުބާރު  މެންބަރންގެ ކޮމިޝަންގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކައުންސިލުން މީޑިއާ  09.00
 421 ....................................................................................................................................................... އެދުން 

 421 ................................................ ފާހަގަކުރުން  ގައި 3102 އޮކްޓޯބަރ 1 ދުވަހެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ރާއްޖޭގައި  09.03

 421 ........................... ވުން ކޮމިޝަން މެންބަރކަށް  އެފީލިއޭޓް ގެ (ޔޫ .ބީ.އޭ) ޔޫނިއަން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޕެސިފިކް  އޭޝިއާ  09.02

 421 ........................................................... ސޮއިކުރުން  ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ވަޢުދުގައި ނަޒާޙަތްތެރިކަމުގެ  09.01
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 އެޕެންޑިކްސް 

  ްކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނ10ްއެޕެންޑިކްސ : 
 ްމަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ސިޔާސަތު :13 އެޕެންޑިކްސ 
 ްނުކުތާގެ ވަޢުދު 1: މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުން: 12 އެޕެންޑިކްސ 
 ްޓްރޭނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް: 11 އެޕެންޑިކްސ 
 ްޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް 11 އެޕެންޑިކްސ : 
  ްޤަވާއިދު  އެއްވެމާ ގުޅިގެން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ: 13އެޕެންޑިކްސ 
 ެޑްލައިން:  އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގައ13ި ޕެންޑިކްސްއ    
 ެމުޒާހަރާތަކާއި ހަލަބޮލިހާަލތްތަށް ކަވަރުކުރުުމގެ ގައިޑްލައިނ13ް ޕެންޑިކްސްއ  : 
 ެރާތު:  ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި ބްޜޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޖ19ު ޕެންޑިކްސްއ 
 ެޙައްުޤތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޢަމަުލ ކުރަންވީ ގައިޑްލައިން : ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ 01 ޕްންޑިކްސްއ- 

  ގިރޭސި ތަރުޖަމާއިނ
 ެގިރޭސި ތަރުޖަމާ އިނ -: އެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 00ޕްންޑިކްސް އ 
  ްނޑައެޅުމަށް ކުރި އިޢުލާން:  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާ ތާރީޚ03ެއެޕެންޑިކްސ  އް ކަ
  ްމަޢުލޫމާތު ނޫސްވެރިންވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކްރެޑިޓްވެފައިވާ  3102: 02އެޕެންޑިކްސ 
  ްއިޢުާލނު  މުގެބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފްރީކުއުންސީތައް ކޮމިޝަނަށް ބަދަލުކުރު: 01އެޕެންޑިކްސ 
  ްށް ދިން އިންޒާރުއެޓޯލް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ އަދި  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1ޓީވީ  : 01އެޕެންޑިކްސ 
  ްހޯދުމަށްކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް އެމް.ބީ.ސީއިން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ : 03އެޕެންޑިކްސ 
  ްތްރެޓް އެނާލަސިސް ރިޕޯޓްގެ ސަރވޭ ފޯމް 03އެޕެންޑިކްސ : 
  ްހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޮކމިޝަނުގެ ރައީސް ދެއްވި ހިޡާބް: ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވ03ައެޕެންޑިކްސ 
 ްއިންޑިއާ ސްޓަޑީ ޓުއާރގެ ރިޕޯޓ09ް އެޕެންޑިކްސ : 
  ްކޮމިޝަނުން ފްރީކުއަންސީ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 31އެޕެންޑިކްސ : 
  ްލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތ30ުއެޕެންޑިކްސ :  

  ްކުވާގެ ތަފްސީލްޝަވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ބަާލފައިވާ  3102: 33އެޕެންޑިކްސ 
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a 

 ފެށުން .0
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށެވެ. މި އުއްަމތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަުދ هللا  ވަންތަ އްޤުވެގެން ވަނީ ގަދަ ކީރިތިޙަ ހަމްދާއި ސަނާ

 ބުން މިއަޞްޙާ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ ވާތާއިލަޞަ ޙި ވަޞައްލަމަށްލައިޢަهللا ލައްޞަ

 ވާތާއި ސަލާމުގައި ޝާމިލް ކުރަމެވެ. ލަޞަ

ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުްނ  ގދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ވެގެން ވަނަ އަހަރު 3102

ކުރުވި އަހަރަކަށެވެ. ޤައުމުގައި އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ގޮންޖެހުންތަކެއްވެސް ކުރިމަތި އަދި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިނަގުނަ ގި

ނޑުމެނޭދެވޭ އޮއިވަރުގެ  ގެ އިގްތިސާދަށާއި ިއޖުތިމާއީ ކަންކަމަށް ފޯާރ މި ޮއއިވަރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ ންއަސަރު އަޅުގަ

އެކުވެސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުްނނާއި ހީވާިގ  މި ގޮންޖެހުންތަކާކަމެކެވެ.  ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވިކަމީ ދިމާ ތަކާގޮންޖެހުން އަށް

މުވައްޒަފުންނާއި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާ އެކު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަީނ 

ނޑިތައް ހާސިލްކޮށްފައެވެ. ކަކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓްޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި  ނޑުދަ  ނޑައަޅާފައިވާ ގިނަ ލަ

ބަދުރުއްނަސީރު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމާއި މެންބަރު ކަމުން އިސްތިޢުާފ ފުރަތަމަ ރައީސް  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަުނގެ 3103

މްހޫރިއްޔާ ވަނީ މި މަޤާމަްށ މަްޖލިހުން އިންތިޚާބުޮކށް ރައީސުލްޖު ގެދެއްވުމުން ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ރައްޔިތުން

 ޗް މަހު ހއ. ދިއްދޫ،  އާލިޔާ މުޙައްމަދު އަސްލަމް އައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ. ރއަހަރުގެ މާވަނަ  3102

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ގައި ގެޒެޓް ކުރި 3103ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު 

 ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ރާއްޖޭގައި  3102ފައިވެއެވެ. ލައިސަންސް ދޫކޮށް  22 ޖުމްލަ ކާސްޓްކުރުމަށްކޮމިޝަނުން ބްރޯޑް

ރައްޔިތުންނަށް ޚަބަރާއި އަދި މީގެ ގިނަ ޗެނަލްތަކުން ވަނީ ޓްރާންސްމިޝަން ފަށާ މިހާރު ޗެނަލްއަކުން ރޭޑިއޯ 9ވީ އަދި ޓީ 03

ފަށާފައެވެ. ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނުވަތަ ކޭބަލް ޓީވީ ހިންގުަމށް ދޭން ފޯރުކޮށް އްރޮގްރާމްތަމަޢުލޫމާތު އަދި މުނިފޫިހފިލުވުުމގެ ޕް

 ށް ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސްކަ ފަރާތަ 22ޖުމްލަ ވަނަ އަަހރު ވަނީ  3102ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްތަކަްށ ބަލާއިރު 

ގައި ގެޒެޓް  3103ރޭގައި ފުޅާވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. ދޫކޮށްފައެވެ. އަދި މިއާއެކު ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުތަކުގެ ތެ
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ރީބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ކޮމިޝަނުން  33ކުރެވުނު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ޖުމްލަ 

 ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.

ންާމދާރުކަން މިނޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެްއ ޒި ގެބަލާއިރު ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓް ހައިސިއްޔަތުންރެގިއުލޭޓަރެއްގެ 

ނޑަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތަށް  ވަނަ އަހަރު  3102ބެލުމެވެ.  ވާތޯފޮނުކޮންޓެންޓް މިންގަ

 09ވަނަ އަހަރުގެ ނުނިިމހުރި  3103އަދި  ޝަކުވާ ވަނީ ކޮިމަޝނަށް ިލބިފައެވެ. 039 ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޖުމްލަ

ޝަކުވާ ކޮމިޝަނުން ބަލާ  313 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ 3102 ވަނަ ައހަރު ބަލާފައެވެ. މީގެއިތުރުްނ، 3102މައްސަލަ ވަނީ 

  ޝަކުވާއެއް ދަނީ ބަލަމުންނެވެ. 03ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  3102އި ނިންމަ

  3ކޮމިޝަުނން ބޭރުެގ ފަާރތްތަކަކާއި ގުޅިގެން ިހންގި ސްޓަރުންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން އީ ބްރޯޑްކާއަ ވަނަ އަހަރު ެފށިގެން  3102

. މިގޮތުން ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެގައި މީޑިއާގެ ރޯލާއި އިންތިޙާބު ކަވަރުކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭ މަކުންނެވެޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާ

ރިޔާސީ ވަނަ އަހަރުގެ  3102 ހީގައި ހިންގާފައެވެ. މިއީވާރކްޝޮޕެއް ކޮމިޝަނުން ވަީނ އެމެރިކާގެ ތަޖުރިބާކާރެއްގެ އެ

އިންތިޚާބަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ޒިންމާދާރުކަމާއި އެކު ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ެގނެސްދިނުމަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ 

 އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރޝިއާ ެޕސިފިކް ގޮތުން ހިންާގފައިވާ ތަމްރީްނ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ އިތުރުން އޭ

ވެސް ވަނީ އް ގްރާމެކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމަށް ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީން ޕްރޮ ކްރިއޭޓިވްބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓްއާ ގުޅިގެން 

 ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ިހނދު، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި 

ވަަނ  3102ނޫސްވެރިންނަށް އެމީހުންގެ ޒިްނމާ އަދާކުރުމަށް އަމާން މާހައުެލއް ގާއިމްވެފައި އޮންނަންޖެހެއެެވ. ނަމަވެސް، 

ވަނަ އަހަރަކީ ގިނަ  3102ސަބަުބން  ތަކުގެދީަފއިވާ ހަމަލާ ުޒކޮށްގެ އެކިފަހަރު މަތިންއަމާއަހަރު ނޫސްވެރިންނަށް 

ފެބްރުއަރީގައި ރާއްޖެޓީވީގެ ނިއުސް ހެޑް  3102ލިބުނު އަހަރެކެވެ. ހާއްސަކޮން އަނިޔާނޫސްވެރިންތަކަކަށް އެކި ވަރުގެ 

ނޑު ބުރިއަކުން ހަަމލާދީ  ގެ ނޫސްވެރިންނަށް ސިހުމާިއ ހަމްކޮށްލުން ވެގެންދިޔައީ ރާްއޖޭޒައިބްރާހިމް ވަހީދު )އަސްވާޑް(އަށް ދަގަ

ވެސް ރާއްޖޭގެ ގިނަ  ބިރުވެރިކަން ލިބިގެންދިޔަ ކަމަކަށެވެ. އަދި މިހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ގެ މަގުތަކުގައި ހިންގާލުމެއް ވަނީ މާލޭ ން މާހައުލަކަށް އެދި އަޑު އުފުލައި،ނޫސްވެރިންނާއި ބައިވެރިވެ، ނޫސްވެރިންނަށް އަމާ

ބައްދަލުކޮށް ނޫސްވެރިންގެ  ންނާބޭފުޅުސާރވިސްގެ އިސް  އަދި މިިހނގާުލމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ބާއްވާފައެވެ.
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އްެޖ ގެ ފަހުކޮޅު ރ3102ާރައްކާތެރިކަމާއި އެމީހުން ހިމާޔަތްކޮށް ދިނުަމށް ފުލުުހންގެ ފަާރތުން ވަނީ އެިދފައެވެ. މީގެ އިުތރުން 

 . އެހެންކަމުންޓީވީ ހިންގާ އިމާރާތަށް ބަޔަކު ވަދެ ރޯކޮށްލުން ވެގެންދިޔައީ މުޅި ގައުމަށް ސިހުން ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަކަށެވެ

 ކުރިމަތިާލންޖެހުން އަހަރެކެވެ.  ގިނަ ގޮންެޖހުންތަކާއި ބިރުވެރިކަމާ ވަނަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް 3102

ކަށަވަރުކޮށްޭދ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަްށ ހުރަސްއަޅާ ނޫސްވެރިންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދާ އެ ޤާނޫނޫ އަސާސީން 

މީހުންނަށް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާކުރުމަކީ ނުހަނު ހިތާމަހުރި އަދި އެހާމެ ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. މި ފަދަ 

އް ކަމުން މި ފަދަ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށާއި މިފަދަ އަނިޔާކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު އަނިޔާތައް ލިބުމަކީ ސީރިއަސް މައްސަލައެ

. މުންނެވެއިލްތިމާސް ކުރަެގްނދަނީ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް 

ގެ ތެރޭގައި ަވނީ ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓެއް  3102ކޮިމޝަނުން  ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ުހރި ތްރެޓްސް ދެނެގަތުމަށް

 އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފަށާފައެވެ.

ލާ މި ވަުއދުގައި ދައުލަތުގެ ތިްނ ބާރާއި، ނުކުާތގެ ވަޢުދެއް އެކުލަވާ 1މީގެ އިތުރުން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް 

އޮފީސްތަކުން ސޮއިކުރުވުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި ަމސައްކަތްތަކަކީ ވެސް މިނިވަން  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު

 ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރި މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 

ވަނަ އަހަރު  3102، ާއިރާއާ ގުޅޭ ޤަވާއިދާއި ސިޔާސަތު އަދި އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދ

 ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރިމަތިވާރީބްރޯ

  ވަނީ އިސްލާހުތައްކޮށް މި ހުމާއްދާތައް އިސްލާ ހުރަސްތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ

 ގެޒެޓްކޮށްފައެވެ. 

ހަދަްނ ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް 3102/0ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤަނޫނު )ނަމްބަރު 

 3102 ގުޅޭގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ކޮމިޝަނުން ވަނީ ލާޒިމްކޮށްފައިވާ އެއްވުމާ

 ނޫސްވެރިން ވަނީ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައެވެ. 31ވަނަ އަހަރު މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން  3102ގެޒެޓްކޮށްފައެވެ. އަދި އެޕްރީލްގައި 

ސިޔާސީ އޮއިވަރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެމީހުންގެ ޒިންމާއާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް އަދާކުރުމަްށ  ގެޤައުމު

އިނެއް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކުލަވާލާ އާޢްމުކޮށްފައެވެ. އެއީ މުޒާހަރާ މަގުދައްކާ ދިނުމުގެ ގޮތުން ވޭުތވެދިޔަ އަހަރު ދެ ގައިޑްލަ
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ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ގެއާއި ހަލަބޮލި ހާލަްތތައް ކަވަރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިނާއި އިންތިޚާބު

 ގައިޑްލައިނެވެ. 

ނޑައަޅާ މި  އްމަުކރުމާއި ޢާއްމުކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއި އުސޫލުތަމަޢުލޫމާތު ހާ ންގެމީގެ އިތުރުން، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަ ކަ

 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކޮމިޝަނުން ތަންީފޒުކުރަން ފަށާފައެވެ.  3102ސިޔާސަތާއި އުސޫލު 

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  3102ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކުރި ބުރަ އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ގެ 3102ތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާގެ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. އިން

ބޭއްވި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކަމަށްވުމާއިއެކު  ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ މި ކޮމިޝަން ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ފަހުން

 ،ކަންކަމުގައި ވީހިނދު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންއިން ބަލަމުން ގެންދާ ގުޅޭ ކަންކަމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ

ކޮމިޝަނުން ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގައި ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަުކގެ "ޑިރެކްޓް އެކްސަސް"ގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ވަގުތާއި ޖުމްަލ 

އަދި އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުން ކުރި މި ސްޓޭޝަނެއްގެ "ޕްރައިމް ޓައިމް" ވަނީ މޮނިޓަރކޮށްފައެވެ.  ޓީވ01ީ

 .  ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެމަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓު 

ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުޙިއްމު ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކަން  3102

ނޑަެއޅުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޤަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަށް ކަ

ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ  ގެސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން

 ކޮމިޓީއެކެވެ. 

ވަނަ އަހަރަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ  3102ދިޔަ މިހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާއިރު، ނިމިގެން 

ވަނަ އަހަރަށް ކޮމިޝަންގެ ތަސައްވަރަކީ ޒިންމާދާރު ޤާބިލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންތަކެއް  3101އަހަރެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

 ންދިއުމެވެ. ޤައުމުގައި އުފެދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ިލބިގެ
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ނޑުގެ އުއްމީދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ފުޅާވެ  އަދި އަޅުގަ

ރާއްޖޭގައި ހަރުދަނާ ޑިމޮކްރަސީއެއް ޤާއިމްވުމެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންނަށް އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މިނިވަން 

ނޑުމެން އެންމެން ިމކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް ރާއްޖޭގައި އޮތުމަ ވެއްޓެށް هللا ށެވެ. ައދި މި ކަންކަން ާހޞިލްކުރުމަށްަޓކައި އަޅުގަ

  ސުބުހާނާހޫ ވަތައަލާ ބަރަކާތް ަލއްވާށިއެވެ!

   

 3101ފެބްރުވަރީ  33 

 މުޙައްމަދު ޝަހީބު 

 ކޮމިޝަންގެ ރައީސް     
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 ތަޢާރަފް . 2

ވަަނ  2)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  3101/03މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު ނަްމބަރ:  

ގައި އުފެދިފައިވާ ިމނިވަން މުއައްސަސާއެކެވެ. މި ކޮމިޝަން އުފެއްދުމުެގ   3100ޕްރިްލ އޭ 11މާއްދާގެ ދަށުން، 

ތައް އުޞޫލުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި، ޤަވާއިދުތަކާއި މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކު

ނޑައެޅުމާ އާލާކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ އެންމެ ފުޅާ  އި ތަންފީޒްކުރުމާއި، ޑިމޮކްރަސީ ކަ

ދާއިރާއެއްގައި އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ ބްޯރޑްކާސްޓަރުން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަްނ 

ރުވައިދިނުމަށާއި އޭެގ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  މިކަންކަމުެގ އަލީގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފޯ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރެވޭނޭ މަގުފަހިކޮްށދިނުމާއި، އެފަދަ ނިޒާމްތައް ެއކުލަވާލާ ޤާއިމުކުރުން 

 .ހިމެނެއެވެ

 އޭޕްރިލް  11ން ޢައްޔަން ކުރެއްވީ މެންބަރންގެ މައްޗަށް އެުކލެވޭ މި ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރހަތް 

 .ގައެވެ 3100

ގައި ވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުންނާިއ  3103ޖޫން  39ކޮމިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ބަދުރުއްނަސީރު 

 ރައީސްކަމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައެވެ.

ނޑިއަށް މެންބަރަކު އައްޔަނުކުރުން ކޮ  2.1   މިޝަނުގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮ
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން، މުޙައްމަދު އަސްލަމް ،އާލިޔާ/ ދިއްދޫހއ. ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް  

 ރިއްޔާ ހަވާލުކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫ ކަމުގެ ފަތްކޮޅު މެންަބރޢައްޔަނުކުރައްވާ  މަޤާމަށް މިއެބޭފުޅާ  އިންތިޚާބުކުރުމުން،

ކަމުގެ މަޤާމަްށ މެންބަރމުޙައްމަދު އަސްލަމް މިމަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ، ހުސްވެފައިވާ އެވެ. ގަ 3102މާޗް  02

 . ފަރާތުގެ ތެރެއިންނެވެ 01ކުރިމަތިލި 
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 ށްކުރި މަސައްކަތްތައް ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަ  3102. 2
 ކުރުން މުރާޖަޢާ އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން  1ކޮމިޝަންގެ   2.0 
ބަަދލުތަކެއް  ވަނަ އަހަރު 3102ވަނީ  ށް ގެ ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނައަހަރު ދުވަހު 1ކޮމިޝަނުގެ   

ތަކާއި ގުޅުންހުރި ސްޓްރެޓަޖީ މި ޕްލޭނަށްވަނީ އައު އިތުރު ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލާ އެކަމާ. ގެނެސްފައެވެ

 ކުރެވުނު ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައެވެ. މުރާޖަޢާވަނީ  އެކްޝަންތައް

ނޑިތަކާއި ަމސައްކަތްތަ ކޮމިޝަނުްނ ހާސިލްޮކށްފައިވާމި ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ްޕލޭންގައި  ނޑުދަ  އްލަ

އްޒަފުން ކުރިއެރުވުމަްށ ކުރަން އަށާއި ކޮމިަޝނުގެ މުވަބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ އަޕްޑޭޓްކޮށް އަދި

ނޑުަދނޑިތަށް ގަސްދުކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހާސިލް   ހިމާނާފައިވާނެއެވެ. ކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

 ތިރީގައ މިވަނީ މުރާޖަޢާކުރެވިފައިވާ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ޕޮލިސީތަކެވެ؛ 

 ވަނަ އަހަރު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިވާ ޕޮލިސީ  3102 –ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން 
 : ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވޭނެނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުން 0ޕޮލިސީ 

 : ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ފައިދާއާއި މަންފާ  އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުން.3ޕޮލިސީ 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް މި ސިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ހަލުވިކުރުން : 2ޕޮލިސީ 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް އަތްފޯރާފަށުގައި ދެމެހެއްޓުން :1ޕޮލިސީ 

 ދެމެހެއްޓުން.ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިނާޢަތުގައިއިންސާފުވެރި ވާދަވެރި މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށް  :1ޕޮލިސީ 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުން  :3ޕޮލިސީ 

 ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުން  މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ  :3ޕޮލިސީ 

 

 : ކޮމިޝަންގެ ސްްޓރެޓެޖިކް އެކްަޝން ޕްލޭން(1)އެޕެންޑިކްސް  

ނޑައަޅާ  މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން  2.3   ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ސިޔާސަތު ކަ

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުްނ މަޢުލޫމާތު ހަމާކުރުމާއި މަޢުލޫާމތު ޢާއްމުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލާ ިމ  3102  

ތަކާ ގުޭޅ ޚިދުމަތްސަތު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިއީ ކޮމިޝަުނގެ މަސައްކަތްތަކާއި ދޭ ސިޔާ

މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބިދެޭވނެ ގޮތަށް އެްނމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޝާއިއުކުރުމާއި 

ޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރުމާއި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައުލޫމާތަކަށް އެދިއްޖެނަމަ މަ ޢާއްމު
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މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އެއްެވސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮުތގެ މަތިން، 

އެއްވެސް ފަރުދަކަށް އަދި ފަރާތަކަށް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ިމނިވަންކަމާ އެކު ހާމަކުރުމުގެ ބޭނުމުގަިއ 

 .ރަމުންދާ ސިޔާސަތަކެވެކުޢަމަލުއެކުލަވާލާ 

ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި  މަޢުލޫމާތުވަނަ އަހަރު އެކިފަރާތްތަކަށް ވަނީ  3102މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން 

 ކޮށްފައެވެ.ޢާއްމުނިންމުންތައް ވަނީ  މުޙިއްމުކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި 

 ހޯދާ ލިިބގަތުުމގެ ސިާޔސަތު( މަޢުލޫމާތު :2 )އެޕެންޑިކްސް

 ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކުރުމުގެ އުޞޫލެއް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުން   2.2 

ވަނަ އަހަރަ ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްތަކުގެ ތެރެއިން ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތް 3103  

ލައިސަންސަށް ގެނެވުމަށްޓަކައި ބަދަލުކުރުމަށްވަނީ ދެ ފަރާތަކުްނ އެދިފައެވެ. މި ފަދަ ބޮޑެތި ބަދަލެއް 

ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ލިޔެކިޔުންތަްއ  ލައިސަންސް ބަދަލު ކުރެވޭ  އިއިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ލަ

ނޑައަޅާފައެވެ. އަދި މި ނިންމުމުގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮްށ  ވަނީ ކޮމިޝަންގެ ބައްަދލުވުެމއްގައި ކަ

 ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ." ބަޔާންުކރާ ކަރުދާހެއްއުޞޫލުރުމުގެ "ލައިސަންސެއް އެހެންފަރާތަކަށް ބަދަލުކު

 ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި ބެހޭ ކަރުދާސް   2.1 

ހޯދުމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  މަޢުލޫމާތުރާއްޖޭގައި ލައިސަންސްނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ   

ކޮމިޝަނުން، ރަށު ކައުންސިްލ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާކަމެކެވެ. އަދި 

ފުރިހަމައަށް ސާފުވުމުން، ކޮމިޝަނުްނ  މަޢުލޫމާތުމިގޮތަށް ލައިސަންސްނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ 

އެއްގޮތަވާގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަމުންގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް  ޤަވާޢިދާ ޤާނޫނާއެފަރާތާއި މެދު 

އަދި ކޮމިަޝންގެ ބަޖެޓުގައި ރަށްރަށަްށ ގޮސް ލައިސަންސް  ލިބުމުގެ ދަތިކަމުންނާ މަޢުލޫމާތުރަށްރަށުން 

ކާސްޓްކުރާ ލައިސަންސްނެތި ރީބްރޯޑްދެނެގަނެވޭނެހާ ފައިސާނެުތމުން،  ކުރާ ފަރާތްތައްނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓް

 ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރުމުގެ ގޮތުން ާޤއިމު އުޞޫލެއްފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ 

  ވަނީ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.ވަނަ އަހަރު 3103

ބަަދުލ ވަނަ އަހަރު 3102ކޮށް މުރާޖަޢާކަރުދާސް މި  ،ޓަކައިޮކށް ހިންގުމަށް އިތުރަށް ފުރިހަމަ އުޞޫލުމި 

ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުގައި މިފަދަ އޮޕަރޭޝަނެއް ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ކަންކޮުޅ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އިވެގެނެސްފަ
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ފަދަ އޮޕަރޭޝަެނއް އެންމެ ތަކުގައި ހިންގުމަށް ފައިސާނެތުުމން، ކަރުދާހަށް ިއތުރު ބަަދލު ަތކެއް ގެނެސް މި

އެއްބާރުލުމެއް އޮވެގެންކަްނ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  އަިދ ތަންީފޒު ކުރެވޭނީ އެދެވޭގޮތުގައި ހިންގާ

މަޝްވަާރ ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސްއާއި އެކު ަވނަ އަހަރު 3102ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށް 

 ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްާވފައެވެ.

ނޑައެޅުން  ޕްރޮސީޖަރރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ލައިސަންސްދޫކުރުމުގެ އިންޓަރނަލް   2.1   ކަ
 ގޮތަކަށް ދާޢިމީ މަކީ ހުަށހެޅު އެދި އަށްީރބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްވަކި ވަކި ރަށްރަށަށް   

މަށްޓަކައި ހަރުދަާނ ދޫކުރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްރީާވއިރު ފުރުޞަތަކަށްހުޅުވާލެވިފައިވާ 

  ވީމާކަން ޮކމިޝަނަށް ވަީނ ފާހަގަވެފަެއވެ. މުޙިއްމުއޮތުމުގެ  ޕްރޮސީޖަރއެއްއިންޓަރނަލް 

ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތަކަށް ޤަވާއިދު އިޤާނޫނާލައިސަންސް ދިނުމުގާ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ގައި ކަ

ކޮމިޝަންެގ ވަނީ އެކުލަވާލާފަ އެވެ. އަދި މި ޑްރާފްޓް ވަނީ  އެއްޕްރޮސީޖަރޑްރާފްޓް ކުރުމަށްފަހު ރިޢާޔަތް

އަށް އެދި ފާސްވުމުން ލައިސަންސް ޕްރޮސީޖަރއެއްފަދަ ކުރެވިފައެވެ. މި ޙިއްޞާ ހޯދުމަށް ކޮމެންޓްމޭޒުން 

އިތުރަްށ ފުރިހަމަެވ  މަރުޙަލާޝަރުތުތައް ހަމަވޭޯތ ބެލުމުގެ  ގެލައިަސންސް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި

 .ކުރެވޭނެއެވެޙައްލުދޫކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް  ލައިސަންސް

ނޑައަޅާ   2.3   ކުރުން ޢާއްމުޝަކުވާ ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޖުރާތެއް ކަ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ުހށަހަޅާ ޝަކުވާ ަބލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޖުރާތު ކޮމިޝަނުން ަވނީ މިއަހަުރ   

ނޑައަޅާ  ަފރާތްތަކުްނ އެވެ. މިއީ ލައިސަންސް ދޫކޮްށފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެ ޢާއްމުކޮށްފަތެރޭގައި ކަ

މުގެ އި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުޤަވާޢިދާގުޅިގެން، ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި  ޓަކާއިބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެން

ވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި، އެ ފަރާތަަކށް ފިޔަވަުޅ ޚިލާފު ކުބްރޯޑްކާސްޓަރައެ   ކޯޑް އޮޕް ޕްރެކްޓިސާ

ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ އުޞޫލުވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާން ކުރާ  11އެޅުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވުން ޚިލާފުމަތިން އެކުލަވާލާފައިވާ އިޖުރާެތކެވެ. މި އިޖުރާތު ކަރުދާހުގައި ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. އުޞޫލުއި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ތަކާއެޅޭނެ ފިޔަވަޅު ،ދަރަޖަކޮށް
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 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ޕްރޮސެސް މުރާޖަޢާ ކުރުން  2.3 

ނޑައަޅާފައިވާ  ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ   ގުޅޭ ޝަކުވާ ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ކަ

ކޮށްފައެވެ. މިއީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި މުރާޖަޢާޕްރޮސެސް ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު 

އަށް ދިއުމަށް މަގުދައްކައިދިނުމަށާިއ މަރުޙަލާއެއް މަރުހަލާއިން އަނެއް  ފިޔަވަޅު އެޅުން އަވަސް ކުރުމަށާއި

ހެޅޭ ޝަކުވާއާއިގުޅޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާުތ ތެރިާވ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހުށަ ޙަރަކާތްޝަކުވާބެލުމުގައި 

ކޮމްޕްެލއިންޓްްސ  މީގެ ސަބަބުން ފިޔަވަޅަކަށް ވެގެން ދިޔައެވެ.ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަްށ އެޅުނު މުޙިއްމު 

އެކު  ޓީއާން މި ކޮމިމެންބަރކޮމިޝަންގެ  ވެ،.ސީ( މެންޑޭޓް އިތުރަށް ފުރިހަމައެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީގެ )ސީ.އޭ

 އިނގިފައެވެ.ވަނީ  މަރުޙަލާތައްންާނނޭ ނިންމުމަށް އިށީ މައްސަލަ

ނޑައަޅާ އުޞޫލު  ޢާއްމު މޮނިޓަރ ކުރާނެ ގޮތުގެ   2.3   ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން ތައް ކަ

ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލައި  3103 ކަރުދާހެއްގެ "ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް މޮިނަޓރ ކުރުމުގެ ޢާއްމު އުޞޫލު"  

އެުކލަވާލުމުގެ  އުޞޫލުވަީނ ފަށާފައެވެ. މި  ޢަމަލުކުރަންވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަުނން ފާސްކޮށް  3102

ކޮމިޝަނުން ެއންގުމުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮްނޓެންްޓ މޮނިޓަރިްނ  ޙާލަތްތަކެއްގައިކީ ވަކި މަޤްޞަދަ

 ޓެންޓު ޕްރޮސެސްކުރުމެވެ. ންޖެހޭ ކޮންޓެންޓެއް ވާަނމަ އެ ކޮސެކްޝަނުން ބަލާ އަދި ޕްރޮސެސްކުރަން 

ޓުގަިއ ޖެވަނީ ކޮމިަޝންގެ ބަފެށިގެން  އިން 3100ކޮމިޝަނަށް ބޭުނންވާ މޮނިޓަރިްނގ ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް 

ތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހިމަނާ މިހާަތނަށްވެސް ފަިއސާ ނުލިބިފައެވެ. އަިދ ކޮމިޝަނުން އެކި ފަރާ 

މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ކޮމިޝަންގައި މިހާތަަންށ   ދާޢިމީގެންވެސް އެހީނުލިބުމުެގ ސަބަބުން ހުށަހަޅައި

 ނުކުރެވިއެވެ.   ޤާއިމްވަނީ 

 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން މޮނިޓަރ ކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ރިކުއެސްޓް ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް އެއަށް   2.9 

 މަޤުޞަދުގައި ކޮންޓެންޓް މޮިނޓަރކުރުމުގެއެކު ފަސޭހަކަމާ އިއިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ފުރިހަމަކަމާ  

އިން ބިުއރޯ ނުމަށް ކޮމިޝަނަރުންގެ ބޭ  ދިޔައީމި ފޯމު ،ފޯމެްއ ތައްޔާރުކޮށް "ކޮންޓެންޓް ރިކުއެސްޓް"

ގުޅުންހުރި  ން އިންތިޚާބާ ގެ ދުަވސްވަރު ކޮމިޝަނުއިންތިޚާބުަވނަ އަހަރުގެ  3102. އަދި ނެވެފުރަމުން

ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓްގެ މަްއސަލަތައް އަވަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް އެމަސައްކަތްތަްއ 

 ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައިގެންނެވެ. ޚާއްޞަކުރަމުން ގެންދިޔައީ 
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 ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން "ސީ.އޭ.ސީ ސްޕެޝަލް" ޚާއްޞަ ބްރޯޑްކާސްޓް މައްސަލަ ބެލުމަށް   2.01 
ޑިއިރު ތެރޭގައި ބެލުމަށްޓަކަިއ ގަ 13ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަަލތައް  އިންތިޚާބުގެރިޔާސީ   

 ޮކންޓެްނޓާ ދުވަސްވަރު ފޮނުވާ  އިންތިޚާބުކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލިއެވެ. މި ކޮމިޓީއިން  "ސީ.އޭ.ސީ ސްޕެޝަލް"

ހިމެނެީނ  ގައިާޒމް ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ކޮމިޓީގަޑީއިރު ތެރޭގައި ބަލާގޮތަށް ަވނީ އިންތި 13ބެހޭ މައްސަލަތައް 

ކޮމިޝަންެގ  ،ރަލާޖިނިއަރިނގް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެމޮިނޓަރިން އެންޑް އިން ،ންނާމެންބަރކޮމިޝަން 

 ހުށަހެޅޭ އެހެން މަްއސަލަތަކާ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮަތެށވެ. އަދި ދެކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސެކްޝަނުގެ 

ަމއްސަލައެއް  މުޙިއްމުގުޅުންހުރި  އިްނތިޚާބާވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  3102މި ކޮމިޓީއަްށ  ޚިލާފަށް

 ޮގތަށް ވަނީ ހަމަެޖހިފައެވެ.ށާނަމަ އެކަން ވަގުތުން ބަލަން ފަފާހަގަކުރެވިއްޖެ

 ނިންމުން  ބާއްވާގޮތަށް  މަހަކު  ކޮންމެ  ބައްދަލުވުމެއް  ކޮމިޓީގެ  ރީ ޒައެޑްވައި  ބްރޯޑްކާސްޓް   2.00 

ނޑައެޅުމުގައުޞޫލުރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި    އި ތަްއ ކަ

ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާއި ހޯލްޑަރުންގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ސްޓޭކް

މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް، ކޮމިޝަންެގ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެއް 

އްވުމަްށ ކަމުގައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ހޯމަ ދުވަހު ބޭ

  .ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ

ކުރާ ތަމްޞީލުކުރާ ަފރާތްތަކާއި ކޮމާޝަލް ރޭޑިއޯ ތަމްޞީލުމި ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ ކޮާމޝަލް ޓީވީ 

ފޯރުކޮށްޭދ  ޚިދުމަތްފަރާތްތަކާ، ޕަބްލިކް ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ، މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ިމ ދާއިރާގެ  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއިފަރާތްތަކާއި އަތޮޅުތެރެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

 ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި މި ދާއިރާގެ ތަޖްރިބާކާރެކެވެ.

ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓް ފާސްކޮށް އަދި އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭގޮަތްށ  3103

 ގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮންމެ މަހަކުން ހޮވާފައެވެ. އަދި މިކޮމިޓީމެންބަރވަނަ އަހަރު ވަނީ ކޮމިޓީއަށް  3102

ގެ ވެ. މި ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްވުމެއް ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެބީ.އޭ.ސީ ކޮމިޓީ ބައްދަލު

 .އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮމިޝަނުން ބަަލހައްޓާކަންކަމެވެ
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ނޑައަޅާ ޢަމަލުކުރަން ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ އިންޓަރނަލް   2.03   ފެށުން  ޕްރޮސީޖަރ ކަ

އެއްވުމާ ގުޅޭ  ،އިން (3102/10އެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު )ނަމްބަރު ޞުލްޙަވެރިކަމާ  

ކޮމިޝަާނ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  މަސްޢޫލިއްޔަތުތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްގޮތުން 

ތެރިވާ ނޫސްވެރިން ޙަރަކާތްއެއްވުމާގުޅޭގޮތުން  އެކުލަވާލާ ޤަވާއިދުކޮމިޝަނުން މި  ،ހަވާލުކުރުމުން

ގެޒެޓްކޮްށ ގައި ވަނީ  3102އޭޕްރިލް  01( R-27/2013އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު )ނަމްބަރު: 

ތެރިވާއިރު މި ފަރާތްތައް އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތް ތަކެއްނޫސްވެރިން އެވެ. ރާއްޖޭގައި ގިނަޢާއްމުކޮށްފަ

ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިެޔކިޔުންތަކުެގ  ،މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި

ނޑައަޅާ އުޞޫލެއްޗެކްލިސްޓާއި   ފަށާފައެވެ.ޢަމަލުކުރަންވަނީ  ގައ3102ިކަ

ނަްށ މަތިން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަްށ އެކްރެޑިޓްކުރަން ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ނޫްސވެރިންއަދި މިގޮތުގެ 

ހަށް ދުވަސް އަދި އެކްރެޑިޓްކުރެވިފައިވާ ނޫސްވެރިންނާއި އެކްރެޑިޓޭޝަން ފާ ދިނުމާ  ޚިދުމަތެއްއަވަސް 

 ވެ.ޝާޢިުއކޮށްފައިވާނެއެކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި  މަޢުލޫމާތުތާރީޚުގެ ހަމަވާ 

 ނުކުތާގެ ވައުދެއް ތައްޔާރުކުރުން  1ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް   2.02 
މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެްއޓުމަށް ފަސް ނުކުތާގެ ވަޢުދެްއ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކުލަވާާލފައެވެ. މި   

މާއްދާއިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިާވ ވަނަ  33ވަޢުދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ެދމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ އަސާސްތައް ޢަމަލީގޮތުްނ 

ދަމަހައްޓައި މިކަމުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ވާގިވެރިވެ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގައި 

 .މިތިބުަމށް ކުރެވޭ އިޤުރާރެކެވެތެދުވެރިކަންމަތީ ދެ

ސަރުކާރު އޮފީސް އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް،  އިދަޢުލަތުގެ ތިން ބާރާގައި ސޮއި ކުރުމަށް ވަޢުދުމި 

 ދަޢުވަތު ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އަދި ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން 

ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގައި ސޮއި ވަޢުދުއެވެ. މި ފައަރުވާ

 .އެވެގަ 3102މެއި  2ސް ފާހަގަކުރާ ދުވަ

މި އިވެންޓްގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމެއްގެ ގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކޯޑް އޮފް 

ސްވެރިކަމެއް ކުރުމަށް އިޤުރާރުވެ ސޮއި ށާއި ޒިންމާދާރު މިނިވަން ނޫޢަމަލުކުރުމަޕްރެކްޓިސްއަށް 
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ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މި އިވެންޓް ވަީނ މޫސުން ތަން ނުދިނުމުެގ ސަބަބުްނ 

 ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

 (ނުކުތާގެ ވަުޢދު 1: މިނިވަން ޫނސްެވރިަކން ދެމެެހއްޓުން: 3 )އެޕެންޑިކްސް

ދަތުރުގައި ދާނެ ފަރާތެއް ހޮވާނެ ކްރައިޓީރިއާ  ޙައްޖު ސަރުކާރުން ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ދޭ  ސަޢޫދީ   2.01 
ނޑައެޅުން   ކަ

ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ރޭޑިއޯ/ޓެލެވިޜަންގެ ޒަރީޢާއިން ގެނެސްދިނުމަށްޓަކަިއ ރާއްޖޭެގ   

ޙައްޖު ދަތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ހޮވުްނ ގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޢަރަބިއްޔާބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސަޢޫދީ 

ރޒް އިން  ވަނަ އަހަރު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  3102މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ

ަކމާއި އެކު ހަމަހަމަ ށްއްކަތް އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރައްވައިފައެވެ. އެހެންކަމުން މި މަސަ

ވަނަ އަހަރެވެ. އަދި މި  3102ރައިޓީރިއާ ކަރުދާހެއް ކޮމިޝަނުން ޑްރާފްޓް ކުރީ ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކް

ކަރުދާސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ކަރުދާހަށް ކޮމެންްޓ ހުށަހެޅުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ 

 ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.   

 ކްރައިޓީރިއާ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރު ކުރުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެވޯޑްދޭނެ   2.01 

ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންެތރިކަން އިތުރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ުމއްސަނދި  ،ޑިމޮކްރެސީ އާލާކުރުމާ އިޤައުމު ބިނާކުރުމާ  

ދައުރުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމާއި، މި ސިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީއަށް  މުޙިއްމު ކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދާކުރާ 

 ަވނަ ދުވަހަކީ  1ރު މަހުގެ އޮކްޓޫބަ ކޮންެމ މީލާދީ އަަހރެއްގެ މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިަޝނުން ވަނީ

އަހަރުގެ  1ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި ކޮމިޝަންގެ  ގެ"ސްބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަ"

ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ދުވަހުގެ އެންމެހައި ކަންތައް އިންތިޒާްމ 

ންަންށ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހެއްވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރު

 ދޭނެއެވޯޑު ރުންނަށްދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓަދާހުގެ މި ކޮންސެޕްޓް ކަރު އަދިއެވެ. ވަނީ ނިންމާފަ އެވޯޑްދިނުމަށް

ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު  ވެސް ކްރައިޓީރިއާ ކަރުދާހެއް

ކުރިން  ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދޭނެގޮތުގެ މިކަރުދާސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުމުގެ  ޙައްޤުވަޒަންކޮށް 

 ރީ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔަކަށް މިހާރު ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.ޒަވައިބްރޯޑްކާސްޓް އެޑް
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 ކޮމިޝަންގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް ތައްޔާރުކުރުން   2.03 

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ާޤބިލު އަދި ަފންނީ ޮގތުންނާއި ތަޢުލީމީ ގޮުތން ކުރިއަރާފައިވާ ބަޔަަކްށ   

 ހިމެނޭ އްމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޯސްތައެންމެ ބޭުނންވާ ތަ ކޮމިޝަނަށް  މަޤުޞަދުގައިހެދުމުގެ 

ނޑު  ޓްރެއިނިންގ ތަމްރީން  03ރިކުއަރމަންޓް ކަރުދާހެއް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. މައިގަ

ވެލް ރީ ލެރިކުއަރމަންޓްގައި ސެޓްފިކެްޓ ލެވެލް، ޑިޕްލޮމާ ލެވެްލ، ޑިގް  ރޮގްރާމް ހިމެނޭ މި ޓްރެއިނިްނގޕް

 ގެ ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ.އަދި މާސްޓާރސް ލެވެލް

 (: ޓްރޭނިްނގ ރިުކައޔަރމަންޓ1ް )އެޕެންޑިކްސް 

 ހޯދުން އެސޯސިއޭޓެއް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާދޭނެ ލީގަލް   2.03 

ން ޤާޫނީނ ލަފާދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަްށ ނިންމުނީ، ކޮމިޝަންގެ މަަސއްކަތްތަކަށް އުޞޫލުކޮންޓްރެކްޓް   

މަޤާމަށް ުމވައްޒަފުން ކުރުމުންވެސް އިުޢލާނު ކޮށް ކުރާރުތަބޭނުންވާ ާޤނޫނީ ލަފާޭދނޭ މުވައްޒަފެއް ހޯދުމަށް 

ދެފަހަރު މަިތްނ އިޢުލާުނ ޤާނޫނީ ަލފާ ދެއްވާނޭ ޯލ ާފރމެއް ހޯދުމަށް  އެވެ. އަދި ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ

އަދި ދެވަނަ ފަަހރު އެއްމެ  ،ތަކުންކުރުމުންވެސް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ދެ ފަރާ

  ނެވެ.ންތަކުފަރާ

ކޮމިޝަްނގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ ޤާނޫނީ ލަފާދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ކޮމިޝަނުގައި ނެތުމުން، 

ވަނަ އަހަރުގެ ދަުޢލަތުެގ ބަޖެޓުްނ  3102ގިނަުގަނ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިާވތީ ދިއުމަށް ކުރިއަށް ގެން

ނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުން ކޮންޓްރެކްޓް  ން ލޯ ފާރމެއްގެ ޚިދުމަތް އުޞޫލުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ކަ

ށް ކޮމިޝަނުްނ ހޯދުމައަހަރު ދުވަހަށް ވަގުތީގޮުތން ލީގަލް ޮއފިސަރެއް ވަޒީފާއަށް  0ހޯދެން ނެތްކަމުްނ، 

ވެ. އަިދ ަގއެ 3102 އޭޕްރިލް ުގޅިފައި ވަނީ ސިއޭޓް ކޮމިޝަނާގުޅިގެންނެވެ. ލީގަލް އެސޯ ނިންމި ިނންމުމާ

 ޤާނޫީނ ލަފާ ދެއްވާަފއިވެއެވެ.ކަމަާކ ގުޅޭގޮތުން  33ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  3102ޑިސެމްބަރ  20 އެފަރާތުން

އަދި ރާއްޖެ ޓީވީ އިން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލައިގައި 

 ވެއެވެ.ފަރާތުން ވަކާލާތު ުކރައްވާފައި ކޮމިޝަންގެ

 ލަފާ ހޯދާފަިއވާ ގޮުތގެ ތަފްޞީލް( ޤާޫނނީ: 1 )އެޕެންޑިކްސް
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 އިތުރު މުވައްޒަފަކު ހޯދުން ކޮމިޝަންގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް   2.03 
ށް މަޤާމަ ހުސްވުމުން އެ މަޤާމުކޯޑިނޭޓަރގެ ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކޮމިޝަންގެ އެކައުންޓްސް  3102  

އި ގުޅިގެން ެއކައުންޓްސް އިޢުލާނާފައެވެ. އަދި ކުެރވުނު ކޮށްއިޢުލާނު  ވަނީސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި

މަސްދުވަހު މަސައްކަތްކުރުމަްށ  އެއްަފރާތެއް ހޮވާ އެފަރާތުން ކޮމިަޝންގައި  ާޤބިލް މަޤާމަށްކޯޑިނޭޓަރގެ 

 ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. އަދި މީގެ ފަހުން ަތކުރާރުކޮށް ފާފަހު އެހެން ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހުުމން ކޮމިޝަންގެ ވަޒީ

ރޑިނޭޓައެކައުންޓް  އެއް ކުރިމަތީލާފައް އެއްވެސް ފަރާތެހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އެކަށީެގންވާ  އްރެސް ކޯ

ރޑިނޭޓަރެއެކައުްނޓްކޮމިޝަންގެ  .ވެއެވެނު ކޮށްފަިއ އިޢުލާުނ ފަހަރު  ފަސްމަޤާމަށް ޖުމްލަ ގެ އްސް ކޯ

އެކު  ސް މިނިސްޓްރީގެ ުހއްދައާަވނީ ފިނޭންމަޤާމްވެއެވެ. އަދި މީގެ ފަހުން އެަކއުންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރގެ 

ެގ ފަހުކޮޅު  3102 ބަރއޮކްޓޫ ކޮށއިުޢލާން މަޤާމަށްއެށް ބަދަލުކޮށް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަ

 މުވައްޒަފަކު ހޯދާފައެވެ. 

ގޮތުން ަބަލހައްޓަން މިހާތަނާ ެޖހެންދެންެވސް ހުރީ  ޢަމަލީކޮމިޝަންގައި ފައިސާގެ އެންމެހައި ކަންކަން 

ްށ ފައިސާ ދުވަހުން ދުވަހަ ަވނީ ދިމާވެަފއެވެ. އަދި  ޒަފެއްކަމުން ގިަނގުނަ ދަތިތަކާއެންމެ މުވައް

 މަތި ލާންޖެހިފަެއވެ.ދަތިތަކެއް ކުރިގަތުމާއި، ޖަމާކުރުމަށް ވަީނ ބަލައި

 ގެ ދުވަސްވަރު އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން އިންތިޚާބު  2.09 

ކޮމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތްތަކުެގ  ޚާއްޞަކޮށްގެންވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް  3102  

ތެރެއިން ޕްރައިމް ޓައިމް ޓީ.ވީ ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންެގ 

ދަްނ ގެންމިޝަނުން ކުރިއަށްމަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކޮ ޚާއްޞަ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާީތއާއި މިއީ 

ކަމުގައިވާ އޯގަސްޓް އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ގެ 3102ކަތެއްކަމުން މަސައް ގަސްދުކޮށްފައިވާ

 ސެޕްޓެމްބަރ މަހު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވެން ނޯންނާނޭ ވާހަކަ ަވނީ  

ދި މެމޯއިން އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ދަންނަވާފަެއވެ. އަ ކޮމިޝަން ގެ 3102އޭޕްރިލް  13

މިދުވަސްވަރު އަހަރީ ޗުއްޓީގެ އިތުރުން އެހެން އެއްވެސް ޗުއްޓީއަކަށް ވެސް އެދި ހުށަނޭޅުމަކީ ކޮމިޝަންެގ 

 އެދުމެއްކަމުގައި އެމެމޯގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   24 

 

 

 ގެ ދުވަސްވަރު ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑިއަށް ބަދަލުގެނައުން އިންތިޚާބު  2.31 

ގެ ދުވަސްވަރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންްޓ މޮނިޓަރ އިންތިޚާބުވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  3102  

ހުށަހެޅޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބެުލމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،ކުރުމަށާއި

ގުޅޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް  އިންތިޚާބާއަދި  ންކުެރވެންދެއިންތިޚާބުބޭފުޅަކު  މަޤާމަށް

 އިން ފެށިގެްނ ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑިއަކީ 3102އޯގަސްޓް  00ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި  

މިކަން ވަީނ  ގައި 3102އޯގަސްޓް  3ށް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ  1:11ން ހަވީރު  3:11ހެދުނުގެ 

ން  3:11ދުނުގެ ނ. އަދި ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑި އަނބުރާ ހެއިޢުލާނުކޮށްފައެވެ ޢާއްމުކޮށް

 ގައެވެ.3102 އޮކްޓޫބަރު 10ރީ ކުށް ބަދަލު 2:11ހަވީރު 

 ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުން   2.30 
ގަ ބޭއްވި ޙާއްޞަ ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ދުވަހު ކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންއްމުވައްޒަފުންގެ މަސަ  

 3103ނީ ދީފައިވަ  ދީފައެވެ. ޖުމްލަކޮށް އެވޯޑްތައް ވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް އެކި އެކި އެވޯޑްޙަފްލާއެއްގައި 

ގަޅު ވަނަ އަހަރު އެންމެ ރަނ 3103މާރކްސް ހޯދި މުވައްޒަފުންނަށާއި މަތީ  ންއަހަރުގެ އެޕްރައިޒަލު ވަނަ

ާދއިރާއަކަށް  ފަސް ުފންގެ މެދުގައި ވޯޓު ލައިގެން މުވައްޒަ . އަދިނަށެވެހެއްޓި މުވައްޒަފުންޙާޟިރީއެއް ދެމެ

 ކަމަށް މުވައްޒަފުން ދެކޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް ވަނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައެވެ.ޤާބިލްއެންމެ 

ކުރި  ކޮމިޝަުނން ޚާއްޞަކޮށްގެންވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް  3102މީގެ އިތުރުން 

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރ ކުރުން، ކޮންޓެންޓް އެޖުޑިކޭޓް ކުރުން އަދި ރިޕޯޓް 

ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ަމސައްކަތް ބަލައިގަނެ، އެކަމުގެ ައގުވަޒަން 

 ލިޔުން ދެއްވާފަެއވެ. ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީ

 އް އެކުލަވާލުން ކޮމިޝަންގެ ޕްރޮމޯޝަން ގްރިޑެ  2.33 
ެހްނ އުޞޫލާއި، މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން އެނގޭނެކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވޭ   

ގައި ބޭއްިވ 3102ޑިސެމްބަރ  11ކޮށް، އެޗް.އާރ ޕެނަލުން ވަނީ ޝަން ގްރިޑް" އެއްގެ މަސައްކަތް"ޕްރޮމޯ



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   25 

 

ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ބައްދަލުވުމުގަިއ ނިްނމި ގޮތަށް މި ގްރިޑް ފާސް ުކރުމަށްޓަކަިއ 

 ގައެވެ. 3102ޑިސެމްބަރ  01ކޮމިޝަނަރުންގެ މޭޒަށް ފޮނުވާަފއިވަނީ 

ވާނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އުޞޫލުމި ގްރިޑްގައި މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ 

ނޑު ގޮތެއްގައި ގްރޭޑްގެ ޕްރޮމޯޝަން ކޮންމެ ދެ ގެ ނަތީޖާއަށާއި މުވައްޒަފުގެ ރެއްގެ އެޕްރައިޒަލްހައަ މައިގަ

ތަށް އޮްތަނމަވެސް، އެއް މަޤާމުން އަނެްއ މަޤާމަށް ޙާޟިރީއަށް އިތުރަށް ބެލުމަްށފަުހ ދިނުމަށް ހުަށހެޅޭގޮ

ކުރިއެރުން ލިބޭނީ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމެއް އޮތުމުން އެކަނި ކަމުގައި ވާނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އަިދ އަހަރަކު 

އަހަރުގެ ވަޒީފާެގ އެ މުވައްޒަފެއް އެ، މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީއަށް އަރައިފިނަމަ " ދުވަސްނާންނަ" ދެޖުމްލަ 

 ގޮތަށް ަވީނ ނިންމާފައެވެ. ން ނުލިބޭނޭއެރުކުރި

 ބަދަލު ގެނައުން  އުޞޫލަށް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ   2.32 

 033ެގ ޤަވާއިދުހިންގާ  އުޞޫލަށްކޮމިޝަންގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީ ނެުގމުގެ   

ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކު މުސާރަ  ، ގައެވެ. އެގޮތުން 3102މާއްދާއަށް ބަދަލު ގެނެވުނީ 

 0)ހައެއް( ަމސްދުވަހެވެ. އަދި  ގިނަވެގެން ވީއްލޭނީ  3ނުލިބޭގޮަތށް ވީއްލޭެނ އެންމެ ުކރު މުއްދަތަކީ، 

ކޮމިޝަނަކީ މަދު މުވައްޒަފުންކޮޅެއް  ،ކީޤްޞަދަތަށެވެ. މިހެން ހެދުމުގެ މަ)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަ 

ވެއްޖެ ނަމަ ދިމާ ގޮތްމަސައްކަތަށް ނުނުކުމެވޭ އްމުވައްޒަފެ އެއްވެސް މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކަށް ވެފައި، 

ބޭ ޗުއްޓީގައި މުވައްޒަފަކު ކިޔެވުމަށް އެދި މުސާރަ ނުލި. އަރާތީއެވެންގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫކޮމިޝަ

މިގެނައި ބަދަލުގަިއ އް ނުަވތަ ާގނޫނުން މުވައްޒަފަކަށް ޭދން ާލޒިމްކުރާ ޗުއްޓީތަކެއް ހެޅުމެހުށަ ހުށަހަޅާ

 ނުހިމެނެއެވެ.

 ސާރވާރއެއް ހޯދުން  އު ށް އަ ކޮމިޝަނަ   2.31 
އެއްގައި، ކޮމިޝަނުގެ ޑޭާޓ ތުގެ ކަރަންޓަށް ދިމާވި މައްސަލަމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ޢިމާރާ  

ގޮތް ހަލާކުވެ ޑޭޓާތައް ރިކަވަރ ކުރެވޭ ސާރވަރބްރޭންޑް  "ޑެލް"ރައްކާ ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ 

ރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަްނ ޓަކައި ނެޝެނަލް ސެންޓަރުމަށްކުޙައްލުރ އަށް ޖެހުނު މައްސަލަ ވަރނުވުމުން، ސާ

ކަމަށް ވުުމްނ  އެއްސާރވަރރ އަކީ ވަރަށް ކުރީގެ ރވައެަތނުން އެންގީ އެ ސާއުމުން އަށް ގެންދި ޓެކްނޮލޮޖީ

  .ތައް ރިކަވަރ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެސާރވަރގެ ޑޭޓާ
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ނެތި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ދަތި ަކމަކަށް ވެފައިވާތީ އާއި ިމހާރުްނ މިހާރަްށ  ސާރވަރއެއްކޮމިޝަނުގައި 

ރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންާވ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުއެއް ހޯދުމަކީ މަސައްކަތަށާއި ރައްކާ ސާރވަރ

 .އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ ގައިބަރއޮކްޓޫ 03ހޯދުމަށް  ސާރވަރއެއް އިޕްމަންޓަކަށްވާތީ، އިކު

 ލިބިފައިނުވާތީ އިޢުލާން ބާިތލްޮކށް އެކަމަށް އިޢުލާނަށް އެދެވޭ އިޖާބައެއްމި  ނަމަވެސް

އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ގައި އަލުންނޮވެމްބަރު 0

ގައި  3102އެޕްރީލް އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ފަރާތާއި މިކޮމިޝަނާއި ެދމެދު އެއްބަސްވެވި 

   އްއްކަތްތަދިޔައީ ކޮމިޝަންގެ މަސަ ރއެއް ހޯދުނެވެ. އަދި މިކަްނ ވެެގން ސާރވަ އުކޮމިޝަނަށް އަ

 ކުރުމަށް ލިބިގެންދިޔަ ފަސޭހަކަމަކަށެވެ.ޙިއްޞާ  މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައިކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް އަރުޝީފު

 ކަރުދާސް އިސްރާފްނުކުރާ އޮފީހަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން   2.31 
 މަުޤޞަދުގައިވަނަ އަހަރުން ެފށިގެްނ ކޮމިޝަނަކީ ކަރުދާސް އިސްރާފު ނުކުރާ އޮފީހަކަށް ހެދުމުެގ   3102  

ނޑަށް ބަދަލުެގނަވުނެވެ. އެގޮތުން، ސްޓާފުްނަނށް ނެރޭ  ކޮމިޝަނުގެ އިންޓަރނަލް ކޮމިުއނިކޭޝަން އޮނިގަ

ނާއި ކޮމިޝަނުެގ ޒަރީޢާއިންގެ ކޮށް އީމެއިލްން ފަދަ ލިޔުންތައް ސްކޭންމެމޯ، ނޯޓިސް އަދި އެންގު

ފެށުނެވެ. އަދި،  ޢަމަލުކުރަންމެދުވެރިކޮށް "ސޮފްޓް" ކޮޕީ ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއަޅައި އެގޮތަށް  ސާރވަރއެއް

ތެރޭގައާއި އެއް ޑިޕާޓްމަންޓުން އަނެއް ޑިޕާޓްމަންަޓށް ލިޔުމުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެްއ  ޑިޕާޓްމަންޓް

ކުރަމުންގެންދިޔައެވެ. ކޮމިޝަނުން ބޭރަށް ފޮނުވާ ސިޓީ، ރިޕޯޓް އަދި ލިޔުންތަކުެގ  ޒަރީޢާއިންއީމެއިލްގެ 

ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އީމެއިލްއިން ސޮފްޓް ކޮޕީ ޙިއްޞާކޮށްގެން ރިންގެ އެޕްރޫވަލްއަށް ޕްރިންޓްޑްރާފްޓް ކޮޕީ ވެ

ނޑު ބޭނުންކުރަން ެފށުނެވެ. ކޮންމެެހން ޕްރިންޓް ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަ  ތެއްގައި އެއް ފަރާތް ބޭނުންކޮށްަފއިވާ ގަ

ޔޫސް" ކޮށް، އަދި ކޮމިޝަނަށް ބޭރުން އަްނނަ ލިޔުންތަްއ އިތުރަށް ކޮޕީ ހައްދައި އެންޓްރީ ކުރުމުގެ -"ރީ

 ބަދަލުގައި ސްކޭންކޮށް ބޭުނންކުރަންފެށުނެވެ.

 ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން މުވައްޒަފުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމަށް   2.33 
ްށ ބުމަ ތެއްގައި ތިޙައްސިކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއްަބއިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމަށާއި ދުޅަހެޔޮ   

މިނެޓުގެ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ  21ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގެ ބްރޭކް ގަޑީގައި 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބާއްވާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ުމވައްޒަފުން 
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 ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެެވ.

 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މުޙިއްމު . 1
 މަސައްކަތް 

 މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް  ޤަވާއިދު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ   1.0 

 03/3101( އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަުރ -3103/00R)ނަންބަރު: ޤަވާއިދުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ   

ުމރާޖަޢާކުރުމުގެ  ޤަވާއިދު)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުންނެވެ. މި 

ކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީގޮތުްނ އިޞްލާޙު ޤަވާޢިުދތައްމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮމިޝަނުްނ 

އަދި ނައިުބ  މުޤައްރިރުން މެންބަރޑައެޅުއްވި ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. ކޮމިޓީއެކުލަވާލާފައިވަނީ ކޮމިޝަުނގެ ދެ ނކަ

ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މުއައްޒަފުންނެވެ.  އިމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލާކޮމުޤައްރިރުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައި 

ގެަނއުމަށްފަހު  ޤަވާއިދަށްބްރޯޑްކާސްޓިންގ  އިޞްލާޙުތައްމި ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ 

 ޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ މޭޒަށް މިހާރު ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.ފާސްކުރުމަށް

 ތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލާ ޢާއްމުކުރުން ޙަރަކާތް އެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން   1.3 
( R-27/3102ެތރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު )ނަްނބަރު:ޙަރަކާތްއެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން   

އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުެގ  ޞުލްޙަެވރިކަމާއެކު އެއްވެ (10/3102އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ޤާޫނނު )ަނންބަރު 

 ނެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން 11ޤާނޫނުގެ 

ނާއި ބައެއް މުއައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް މެންބަރމި ޤަވާއިދު ހެދުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ 

އްޔާރުކޮށް އޭރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އެކުލަވާލިއެވެ. އަދި ޤަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް މި ކޮމިޓީއިން ތަ

ންނަާށއި ހުރިހާ މެންބަރކޮމެންޓު ހޯދުމަށްޓަކައި ހުރިހާ  ލަފަޔާއިއެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ )ބީ.އޭ.ސީ(ގެ 

ެގ ކޮެމންޓާއި ލަާފ ޢާއްމުންޮފނުވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން  ކުރަން ފަށާފައިވާ ފަރާތްތަކަށްބްރޯޑްކާސްޓް

ލަާފ  ހުޅުވާލިއެވެ. ކޮމެންޓު ކުރިފަރާްތތަކުގެ ފުރުޞަތުްބސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުެގ ވެ

ހުށަހަޅާ ފޯމާއި އެކްރެޑިޓޭޝަން އެއްކޮށް ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމަށް ޤަވާޢިދާ، ށްކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮ

 ގައެވެ. 3102އޭޕްރީލް  01ގެޒެޓުކޮށްފައިވަނީ ކަރުދާސް ކޮށް މި ފާސްކޮމިޝަނުގެ މޭޒުން ކާޑުގެ ނަމޫނާ 
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އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން އެކުލަވާލައި  1.2 
 ޢާއްމުކުރުން 

"އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން" އަކީ އިންތިހާާބ ބެޭހ   

ކަންތައްތަކުގައި ޞައްޙަ އަދި ތެދު މަޢުލޫމާތު ހަމަހަމަކަމާއެކު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ަޝނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މަގު ދައްކައިދިނުމުގެ ގޮތުން އިންޓަރނޭ

އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިނެކެވެ. މި ގައިޑްލައިން އެކުލަވައިލާފައި ވަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި އެމެރިކާގެ 

 ގެ އެހީގަ އެވެ. ޓެރީ އަންޒޫރުފަންނީ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމުގައިވާ 

މާއްދާގެ މައްޗަށް ެއކުލެވޭ މި ގައިޑްލައިން މިހާރު ަވނީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އިތުރުން ކަމާ ގުޅުން  01ޖުމްލަ 

 ހުރި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. 

 31ފައިވަނީ ކޮށް ުކރުމަށްފަހު ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއު މި ގައިޑްލައިން ކޮމިޝަނުން ާފސްކޮށް ދިވެހިބަހަްށ ތަރުޖަމާ

 ގައެވެ.  3102އޯގަސްޓް 

    :  އިންތިާޚުބގެ ުދަވސްަވރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ްބރޯޑްާކްސޓްކުރުމުގެ ގަިއޑްލައިން(13 ޕެންޑިކްސް)އެ

 އެކުލަވާލާ ޢާއްމުކުރުން   ކަވަރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން  އް ހާލަތްތަ  މުޒާހަރާތަކާއި ހަލަބޮލި   1.1 
ވާލާ ކޮމިޝަނުްނ އެކުލަ ގގައިޑްލައިނެއް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކަވަރުކުރުމުގެ އްހާލަްތތަ  ބޮލިމުޒާހަރާތަކާއި ހަލަ  

 އެވެ.  ޢާއްމުކޮށްފައަހަރު  ވަނަ 3102އާއި މި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގަ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ުމޒަހަރާތަކާއި ބޭނުމަކީ  މުޒަހަރާތަކާއި ހަލަބޮލި ހާލަތްަތްށ ކަވަރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންގެ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  ވީ ގޮތްތަކަށްޢަމަލުކުރަންކަވަރުކޮށްދިުނމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންކަމާއި  ހަލަބޮލި ހާލަްތތައް

 ގޮތުގެ މަގު ދައްކައިދިނުމެވެ. ކުރާނެޢަމަލުހޭލުންތެރިކޮށް މި ފަދަ ހާަލތްތަުކގައި 

ފުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއަކުން އެކުލަވާލި މި ގައިޑްލައިންގައި މައިގަނޑު ހަތަރު ކޮމިޝަން މެންބަރުންނާއި މުވަްއޒަ

  މާއްދާ އެކުލެވިގެންވެއެވެ.

 :  މުޒާހަާރތަކާއި ަހލަބޮލިހާލަތްތަށް ކަވަރުުކރުުމގެ ަގއިޑްަލިއން(13 ޕެންޑިކްސް)އެ
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 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން  އެއަށް  ކޮށް ޤާއިމް ރާތެއް އިޖު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  ބްޜޯޑްކާސްޓަރުންނަށް   1.1 
ދިނުމުގެ ލައިސަންސެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާ، ޚިދުމަތްބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ   

ކާ، ނުވަތަ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނުްނ ވަތަ ލައިސެންސް ދިނުމުގެ ޝަރުޠަނު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން 11ބްރޯޑްކާސްްޓކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ނިންމައިފިނަމަ،  

ވަނަ 11ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅު ތަކެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  މާއްދާގެ )ހ(އިން ދީފައިވެއެވެ.  އެހެން ކަމުން ކޮމިޝަނުގެ މި ޤާނޫނީ ޒިންމާ

ނޑައެޅި އޭގެ އަލީގައި މިކަން  އަދާ ކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނޭ އިޖުރާތެއް ކަ

ތަންފީޒު ކުރުމަކީ މިކަމުގައި ަނޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުން މި މަސައްކަތް ކުުރމަށް އިތުރު 

 .ލިގަދަ ދަންމަރަކަށެވެހިތްވަރެއް ލިބިގެންާދނޭ އަ

ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ  ޤަވާޢިދާމި އިޖުރާތަކީ، ޤާނޫނާއި 

ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކަށައަޅާފައިވާ މަފްޫހމެކެވެ. މިއީ، ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިާވ  ޤާއިމް އުޞޫލެއް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅިގެން، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެ ފަރާތްތަކުން 

އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ޚިލާފުވޭތޯ އާއި އެ ޚިލާފުވާ  ޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސާއި ބްރޯޑްކާސްޤަވާޢިދާ

ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މިންވަރެއް ދެނެގަތުމަށާިއ، ޚިާލފުވާ ހާލަތްތަކުގަިއ އެ ފަރާަތކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ބްރޯ

ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކުލަވާލަިއފައިވާ އިޖުރާތެވެ. އުޞޫލުވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ  11ޤާނޫނުގެ 

އި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޚިލާފުވާ ޤަވާޢިދާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި، 

ޑަ ބޮޑުމިން ޖަކުރުމަކީ، އެ ކުރާ ކުށެއްގެ ކުޓަރުން ކުރާ ކުށްތައް ގިންތިކޮށް ދަރަކަންކަން ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސް

ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނޭ ކަމެކެެވ. މިގޮތުން މި އިޖުރާތުގައި، ޮކންޓެންޓް ޮފނުވުމުގައި ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް 

ރެކްޓިސްގެ ހުރިހާ ހަމަތަކާިއ އާ ޚިލާފުވާ ޚިލާފުވުން ގިންިތކޮށް ދަރަޖަކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ކޯޑް އޮފް ޕް

އަްށ  (A, B, C) ކެޓެގަރީ 2ކޮށް، އެ މިންގަޑުތަކާ ޚިލާފުވާ ޚިލާފުވުން މައިގަޑު ރިޢާޔަތްމިންގަޑުތަކަށް 

އަކީ އެންމެ ސީރިއަސް ކަމަށް ބެލެވޭ ބައެވެ.  ކޮންމެ ކެޓެގަރީ  A ބަހާލާފައި ވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ކެޓެގަރީ

ްނ 0އެ ޚިލާފުވާކަމަށް ބެލެވޭ ކުޑަ ބޮޑު މިަނށް ބަލާ މައްސަލަ އެޖުޑިކޭޓްކުރުމުގައި އެއްގެ ޚިލާފުވުމެއް ވެސް 

  .ވަނަ ދަރަޖައަކީ އެންމެ ސީރިއަސް ދަރަޖައެވެ  0ށް ދަރަޖަކުރަން ވާނެވެ. މިގޮތުން 1



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   30 

 

މި އިޖުރާތުގެ ދަށުްނ، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އެޖުޑިކޭޓްކުރުމަށް ފަހު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެްނޓެއް ޚިލާުފ 

ނޑައަޅާނެއެވެ. އަދި މި އިޖުރާތުގައި  ވެފައިވަނީ ކޮން ކެޓެގަރީގެ ޮކްނ ދަރަޖައެއްގައިކަން ކޮމިޝަނުްނ ކަ

ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ލިސްޓެއްވެސް ހިމަނާފައި  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެޅިދާނޭ ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް

ވާނެއެވެ. ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަްއ އެޖުޑިކޭޓްކުރުމަށް ފަހު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓެއް ޚިލާުފ ވެފައިވަނީ 

ނޑައެޅުމުން، އެ ޚިލާފުވާ ކެޓެގަރީއަކާއި  ކޮން ކެޓެގަރީއެއްގެ ކޮން ދަރަޖައެއްގައިކަން ކޮމިޝަނުން ކަ

 ދަރަޖައަކަށް ނިސްބަތްކޮށް އެ ޮކންޓެންޓް ފޮނުވި ބްރޯޑްކާސްޓަރާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. މި އިޖުރާތަކީ 

 ކުރެވޭނޭ އިޖުރާތެކެވެ. މުރާޖަޢާ)ހައެއް( މަހަކުން  3އެ އިރެއްގެ ޙާލަތަށް ބަލައި ކޮންމެ 

 ރާތު(ަޓރުންަނށް ފިޔަވަޅު ެއޅުުމގެ ިއޖު:  ކޮންޓެންޓާ ގުޅުްނުހރި މަްއސަލަތަކުަގއި ްބޜޯޑްކާސ9ް ޕެންޑިކްސް)އެ

 ސޮއިކުރުން  ގައި ""ފަސް ނުކުތާގެ ވަޢުދު މާއި "ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް" ފާހަގަކުރު   1.3 

 ދަޢުލަތުގެ ، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ފަސް ނުކުތާގެ ވަޢުދެއް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައި  

ތަކުން އެ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހު ބާއްާވ މުއައްސަސާ

 .ގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖެއްސެިވއެވެ

ނުކުތާގެ ވަޢުދު"ގައި  1ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސައިފައި ވަނީ "މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުން: 

ގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގަިއ  1:21ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު  3102މެއި  12 ޙަރަކާތްސޮއިކުރުމުގެ 

ތިްނ ބާރު ކަމަށްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި  ދަޢުލަތުގެބޭއްވުމަށެވެ. މި ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ގޮތުން، 

ނޑިޔާރަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި މިނިސްޓް ރީތަކާއި އުއްތަމަފަ

އެރުވުނެވެ. "މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދަޢުވަތުމިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް 

ނުކުތާގެ ވަޢުުދ"ގައި ސޮއިކުރެއްވުން ހިނގަމުންދާ ވަގުތު، "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް  1ދެމެހެއްޓުން: 

ގޮތަށް ވެސް ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. ކޮމިޝަނުން  ޕްރެކްޓިސް" ގައި ހުރިހާ ްބރޯޑްކާސްޓަރުން ސޮއިކުރާ

އެކުލަވާލައި، ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް"ގައި 

ތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާްތތަކަށް ހުޅުވާލުމަށް ޙަރަކާތް ބްޯރޑްކާސްޓް މީޑިއާގައި  ފުރުޞަތުސޮއިކުރުމުގެ 

ނުކުތާގެ ވަޢުދު"ގައި ޮސއިކުރެއްވުމުގެ  1ވުނެވެ. "މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްުޓން: އިންތިޒާމުވެސް ކުރެ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއެކު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި  ޙަރަކާތް



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   31 

 

 ވަނަ ދުވަހުއޭޕްރީލް   31އެކު ކޮމިޝަނުން  އިސްފަރާތްތަކާބްރޯޑްކާސްޓިން ސްޓޭޝަން ަތކުގެ 

  .މަޝްވަރާ ބައްދަުލވުމެއްވެސް ބޭއްވުނެވެ ކޮމިޝަންގައި

 ޙަރަކާތްކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންގެ ފުރިަހމަ އެއްބާރުލުމާއި ފޯރިއާއެކު މި ހަރަކާތައް ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮްށ، 

 ޙަރަކާތް ކުރުމުގެ ވަޢުދުގައި ސޮއި 1ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ދުވަހު މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން 

 ވަނީ ކެންސަލްކުރެވިފައެވެ. 

ކުރަންވީ ގައިޑްލައިން   ޢަމަލު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް   1.3 
 އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން 

ބަޖެްޓ އެކަށީެގންވާ ފަާރތަކާ ހަވާލުޮކށްގެން ތަރުޖަމާކުރުމަށް ގެ މި ގައިޑްލައިން ތަރުޖަމާކުރުމަްށޓަކައި، ބޭރު  

 ނިންމާފައެވެ. މިހާރު މި ވަނީ މި ގައިޑްލައިން ތަރުޖަމާކުރުމަށް  ކޮމިޝަންެގ ތެރެއިންނެތުމުގެ ސަބަބުްނ، 

އިޑްލައިްނ ފައެވެ. އަދި މި ގަށްރެވި ެވބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކޮވަނީ އިނގިރޭސި ަބހަށް ތަރުޖަމާ ކުގައިޑްލައިން 

 ފޯރުޮކށްެދވިފައެވެ.ވަނީ އިވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ލިންކްގެ ކޮޕީއަކަށް އެދިފަ

ިގޭރިސ އިނ -ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގައި ައންހެނުްނގެ ަޙއްުޤތައް ހިމާޔަްތކުރުމަށް ޢަމަލު ކުރަްނވީ ަގއިޑްލަިއން : 01ޕްންޑިކްސް )އެ

 (ތަރުަޖމާ

އިނގިރޭސި ބަހަށް  ޤަވާއިދު ތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތް އެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން   1.3 
 ތަރުޖަމާކުރުން 

ވަނަ  11)ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤަނޫނު( ެގ  0/3102މިއީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު   

ތެރިވާ ނޫސްވެރިން ޙަރަކާތްމާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަަނށް އެުކލަވާލުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ އެއްުވމާއި ގުޅޭގޮތުން 

 ވެ. ކެއެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދެ

ބަެޖްޓ އެކަށީެގންވާ ފަާރތަކާ ހަވާލުކޮްށގެން ތަރުޖަމާކުރުމަށް ގެ ޖަމާކުރުމަށްޓަަކއި، ބޭރުތަރުޤަވާއިދު މި 

 ނިންމާފައެވެ. މިހާރު މި ވަނީ މި ޤަވާޢިދު ތަރުަޖމާކުރުމަށް  ކޮމިޝަންެގ ތެރެއިންނެތުމުގެ ސަބަުބން، 

 ފައެވެ.ށްރެވި ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކޮވަނީ އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުޤަވާޢިދު

 (ިގރޭސި ަތުރޖަމާއިނ - ޤަާވިއދުެތރިވާ ޫންސވެރިން އެކްރެިޑޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްއެްއުވމާއި ގުޭޅގޮުތން : 00ޕްންޑިކްސް )އެ
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 ގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން ނސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އި   1.9 
ބަެޖޓް ނެތުމުގެ އެކަށީގެންވާ ހަވާލުކޮށްގެން ަތރުޖަމާކުރުމަށް  ގެ ފަރާތަކާއެކްޝަން ޕްލޭން ބޭރު ސްޓްރެޓީޖިކް  

ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންުމނެވެ. މިގޮތުން، ިމ  ކޮމިޝަން މަރުޙަލާސަބަބުން، ތަރުޖަމާކުރުމުގެ 

ރިސަރޗް  އެންޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ސްޓްރެޓީޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ތަރުޖަމާ

ޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންވަނީ އިނގިރޭސި ލޭަޝންސް ސެކްޝަނުންނެވެ. ސްޓްރެއަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ރި

 ޝާޢިއުކޮށްފައެވެ.ެވބްސައިޓްގައި ކޮށް ބަހަށް ތަރުޖަމާ

ވެ. ވަނަ ައހަރުގެ ޖުލަިއ މަހުގައެ 3102ފައިަވނީ ށްޕްލޭން އެންމެ ފަހުން މުރާޖަޢާކޮ  ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން

މި މުރާޖަޢާކުރުމުގައި މިހާތަަނށް ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަްނ ޕްލޭން ހާޞިލްކުރެވިފައިާވ މަސައްކަތްތަކަްށ 

އަޕްޑޭޓްކޮށް، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންެގ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި އައު އެކްޝަންސްތަކެއް 

 ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

ނޑައެޅުން  ޚިދުމަތް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ   1.01   ދޭން ފަށާ ތާރީޚެއް ކަ
 ޚިދުމަތް ތާރީޚަކީ ހަމަވާ މަސް  03 ،ފެށިގެން ތާރީޚުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  

ނޑައަޅާ ފެށުމަށް  ބްރޯޑްާކސްޓްކުރަން  ފަހުން  ދުވަހުގެ މަސް 03 ހިނގާ އިތުރަށް މީގެ އަދި ތާރީޚްކަމަށާ  ކަ

 ނިންމުން މި. ނިންމާފައެވެ ގައ3102ި ކޮމިޝަުނންަވނީ މި ާބތިލްވާނެކަން ލައިސަންސް ފަށާފައިނުވާނަމަ

 ޢާއްމު ދިނުމުގެ ލައިސަންސް  ގައި(ރ) މާއްދާގެ ވަނ9ަ ގެޤަވާއިދު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ނިންމާފައިވަނީ

ނޑައަޅާފައިވާ ފެށުމަށް ޚިދުމަތް ލައިސަންސްގައި ދޫކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން  ޝަރުތުތަކުގައި  ތާރީޚުން ކަ

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއެވެ ފަށަންވާނެކަން ޚިދުމަތެއް އެ ތެރޭގައި މަސްދުވަުހގެ( ބާރަ) 03 ފެށިގެން

 ދޭން ފަށާ ތާީރޚެއް ަކނަޑއެުޅމަށް ކުރި އިޢުލާން( ިޚުދމަތް:  ބްރޯޑްާކސްޓްކުުރމުގެ 03އެޕެންޑިކްސް )
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 ޢައްޔަންކުރުން ން މެންބަރއެކުލަވާލައި  ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ   1.00

ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަކީ ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ބަޔާންކުރާ، ރާއްޖޭގައި   

ނޑައެޅުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އުޞޫލުތައް  ކަ

އެފަރާތްތައް ތަމްޞީލްކުރުމަށްޓަކައި އެުކލަވާލާފައިވާ  ށާއިރުކުރުމަކްހޯލްޑަރުންގެ ބައިވެރިވުްނ އިތުސްޓޭ

 .ކޮމިޓީއެކެވެ

 މިކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ކޮމިޓީގެ ދައުރާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

ސޯސް ޓީމް ބަޔާންކުރާ މެންޑޭޓްއެއްވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. މި މެންޑޭޓަކީ ބްޯރޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ރި

 .މެންޑޭޓެކެވެ ފައިވާށްފާސް ކޮ ކޮމިޝަންގެ މޭޒުން، މަޝްވަރާކޮށް އެކުލަވަލާ

 މި މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭނީ އަންަނނިވި ބައިތަކެވެ؛

  ްކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާގޮތ 

 ްމުޤައްރިރު ހޮވުނ  

 ްކޯރަމް އެކުލަވާލުނ  

 ްއެޖެންޑާކުރުނ 

 ާކޮމިޓީގެ ލަފ 

 ްސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުނ 

  ްކޮމިޓީގެ ރިސޯސް ގުރޫޕ 

 ްސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ މަސައްކަތްތައ 

ންގެ ެމންބަރ 03ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން ކޮިމޓީ އެކުލެވިގެންވާންާވނީ  1ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓްގައި 

މައްޗަށެވެ. އެއީ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ، ކޮމަރޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރ )ޓީވީ/ރޭޑިއޯ(، މުޅި 

ންގެ ހޯލްޑަރުން އަދި ކޮމިޝަސްޓޭކް ކާއިބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަރާއްޖެ އަދި ވަކި ސަރަހައްދުތަކަށް ރީ

  ވެ.ން ހިމަނައިގެްނނެމެންބަރ

ވަނަ ދުވަހު 'ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ' އަށް ޓީ.ވީ ޗެނަލްތަކުން  3102އޯގަސްޓް  1މިގޮތުން، 

ފަރާތެއް ވަީނ ހޮވާފައެވެ.  12ގައި ކޮމަރޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އިްނތިޚާބުން ހޮވުމަށް ބޭއްވި މެންބަރ
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ފަރާތެއް ވަީނ  13މަރޝަލް ރޭޑިއޯގެ ަގއި ކޮއިންތިޚާބުަވނަ ދުވަހު ބޭއްުވނު  3102އޯގަސްޓް  30އަދި 

ހޯލްޑަރުންނަށްވަީނ މި ކޮމިޓީގެ ރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ އަދި ސްޓޭކްހޮވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން، ޕަބްިލކް ސަ

 ކަށް ހޮވިފައިވާކަމަށް މަުޢލޫމާތު އަރުވާފައެވެ.މެންބަރ

އި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގަ"ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ"ގެ ނިޔަލަށް  3102 ތިރީގައި މިވަނީ 
 ންނެެވ؛މެންބަރ

 
  ނަން  ނަން އޮފީސް/ސްޓޭޝަންގެ

 ކޮމާރޝަލް ޓީވީ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  އައިލަންޑް

  ކޮމްޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 ޙަސަން ލަޠީފް މާދު ޢި އަލްފާޟިލް

 هللاބްދުޢަމަރު ޢު އަލްފާޟިލް ލިލް ޙައްޖު ވަލް ޢުމްރާ  މީޤާތު

  އްޔިބު މުޙައްމަދުޠަ އަލްފާޟިލް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރާސްޓް

 ރޭޑިއޯ  ކޮމާރޝަލް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  އައިލަންޑް

  ކޮމްޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  މުޙައްމަދު އިކްރާމް އަލްފާޟިލް

އިމޭޖް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް  ބިޒްނަސް
  ލިމިޓެޑް

  ލްޢިސްމާއިފައްޔާޒް  ސްތާޛްއުއަލް

 ބްރޯޑްކާސްޓަރ ސަރވިސް ޕަބްލިކް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  މޯލްޑިވްސް
  ކޯޕަރޭޝަން

  މަރު މަނިކުޢުއިބްރާހިމް  އަލްފާޟިލް

 ވައިޑް ނޭޝަން ރީބްރޯޑްކާސްޓަރ
ގުޅުން ޕްރައިވެޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

  ލިމިޓެޑް
  އާތިފާ ޢަލީ އަލްފާޟިލާ

 ކުރާ ރީބްރޯޑްކާސްޓް އަތޮޅުތަކަށް

  އަޙްމަދު ޝާހިޤު އަލްފާޟިލް ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް  މީޑިއާނެޓް

 ހޯލްޑަރ ސްޓޭކް
  ބަދުރުއްނަޞީރު އަލްފާޟިލް  

  އާޒިމް ޒާހިރު އަލްފާޟިލް  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 
ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށާ، ނަމަވެސް 
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހެނިހެން 

 ގޮތްގޮތުން އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށް ބުނުން 

 ނަން ލިބިފައެއް ނުވޭ  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 

 ނަވާޒް هللا ބްދުޢައޮފް ޕޮލިސް  ސުޕަރިންޓެންޑެންޓް  ޕޮލިސް ސަރވިސް މޯލްޑިވްސް

އޮތޯރިޓީ އޮފް  ކޮމިއުނިކޭޝަން
  މޯލްޑިވްސް

 މުސްތާޤް ފިރާޤް  އަލްފާޟިލް

އޮފް އިސްލާމިކް  މިނިސްޓްރީ
  އެފެއަރޒް

  އިންބްދުލްއަޒީޒް ޙުސަޢަ އަލްފާޟިލް

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް  ލޯކަލް
  މޯލްޑިވްސް

 ރު ޞީމުޙައްމަދު ނަ  އަލްފާޟިލް

ބިއުރޯ އޮފް  ނެޝަނަލް
  ކްލެސިފިކޭޝަން

  މަހުދީ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް
 

 ތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުން ޙަރަކާތް އެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން   1.03 
 ތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަުރ ޙަރަކާތްއެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން   

3102/R-27ްއެވެ. މީގެ ތެރެއިން  ށްފައެކްރެޑިޓްކޮ ވަނީ ގައިވަނަ އަހަރު 3102 ނޫސްވެރިން 31 ގެ ދަށުނ

ޖޭގެ މީޑިއާ ކީ ރާއްކަތަތް ފަރާތަކީ ފްރީލާންްސ ނޫސްވެރިން ކަމުގައިވީއިރު ދެން ހުރިހާފަރާހަތަރު 

 ކަށް ނިސްަބތްާވ ފަރާތްތަކެވެ.އޯގަނައިޒޭޝަންތަ

 މަޢުލޫމާތު( ޫނސްެވިރންވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކްެރޑިޓްވެަފއިވާ  3102: 02)އެޕެންޑިކްސް 

ދަށުގައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފްރީކުއުންސީތައް ކޮމިޝަނަށް  ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބެލުމުގެ   1.02 
 ބަދަލުކުރުން 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދޫކޮށްފައިާވ  3113  

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފްރިކުއެންސީގެ ރަޖިސްޓްރީތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ 

ފްރިކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ. ނަމަވެސް މި  ކުރުމަށްބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްޓެރެސްޓްރިއަލް

)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  3101/03 ނަމްބަރު ދެއް ކަމުގައިވާތީއާ ޤާނޫނުޤަވާޢިދަކީ މިހާރު އުވާލާފައިވާ ޤަވާޢި

( ގެ ަދށުން، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް ލިބިަފއިވާ ނުވަތަ ލައިސަންސް ޯހދުމަށް އެދޭ ޤާނޫނު
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ކުރުމަށް ފްރިކްއެންސީ ހޯދަން އެދޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްތްތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭަގއި ޓެރެސްޓްރިއަލްފަރާ

ޑު އުޞޫލުތައް ނބެހޭގޮތުން މިާހރު ޢަމަލުކުރަންވީ މައިގަ ފްރިކްއެންީސތައް ދޫކުރުމާ ފަރާތްތަކަށް، އެ

 ސީ ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ބަޔާންކުރާ ޤަވާއިދަކީ ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ފްރިކުއެން

ކޮމިޝަނުކަން ފާަހގަކޮށް އެ ކަމާއި އެ ޤަވާއިދު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތަކީ މި   (R10-3103)ނަމްބަރު 

ނޑައަޅާފައިވާތީ  ަމސްޢޫލިއްޔަތުގެ ދަށުްނ މި ކޮިމޝަނުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދުޢިޤަވާ ގެ ގޮތުގައި ކަ

ށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފްރިކުއެންސީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދޫކޮ

ގައި ވަނީ  އެކިފަހަރު މަތީން އެފަރާތާއެކު 3102 ށް އެދިކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރުމަ ރަޖިސްޓްރީތައް މި

ގޮތުން މި އޮތޯރިޓީއިން ފްރީކުއުންސީ ދޫކޮށްފައިވާ ފައެވެ.  މިއްވާރުމުގެ ބައްދަލުވުންަތކެއް ބާމަޝްވަރާކު

ގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ފްރީކުއެންސީ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ 3103ކޮމިޝަުނން  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

އޮތޯރިޓީއިން ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީތައް ބާތިލްކޮށް އެފަރާތްތަކަށް އަންގާ، މިކޮމިޝަނުްނ މިހާތަނަށް 

ޑިސެމްބަރ  33ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަލުން ފްރީކުއެންސީ ދޫނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފްރީކުއެންސީ ރެޖިސްޓްރީތައް 

 ގައެވެ.3102

 އިޢުލާނު( މުގެބްރޯޑްާކސްޓްކުުރމުގެ ފްރީުކއުްނސީތައް ކޮިމޝަނަށް ަބަދލުކުރު : 01އެޕެންޑިކްސް )

ލައިވް ފީޑް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ލިބުމުގެ ދަތިކަން  ގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް 1.01 
 ން ކުރު ޙައްލު 

ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު  ލައިވްފީޑް ލިބުމުގެ ދަތިކަން ފާހަގަކޮށް ދެގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް  

 މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނެސްފައިވާތީ ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިހަށް މި 

މި އެވެ. އްާވފަބާ ބައްދަލުވުމެއް ާހއެކު ވަނީގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީ ކުރުމުގެޙައްލުކޮށް މިކަން ޙިއްޞާ

 މި، ކުރަމުންދާކަމަށާޙުލާޞްދު އިޢިކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާބައްދަލުވުމުގައި މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާތައް ލައިވް

  ފަެއވެ.ދެއްވާއެަފރާތުންވަނީ ކަށަވަރު ކޮށް ދެއްވާނެކަންބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޝަން ލާގައި ކޮމިޙަމަރު

 ން ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް ބާރުއެޅު  ހަރީ ސްޓަރުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަ ބްރޯޑްކާ  1.01 
ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ  ޢާއްމުގައި ލައިސަންސްދިނުމުގެ ޤަވާއިދުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ   

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްަތކުން ފާއިތުވި އަހަރު ސްޓޭޝަން ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ވިދިގެން 

މި  އެހެންކަމުން، ވެ.ބަޔާންކޮށްފައެ ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް
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ން ހުށަހެޅުމަށް ދެފަހަރެްއގެ މަތި ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ3103ްން ހަމަވުމުގެ ކުރި ތުމުއްދަ

ފަެއވެ. ރިޕޯޓް ހަރީ ރިޕޯޓު ފޮނުވުމަށް އަންގާބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ވާނީ އަސަރކިއުލަރއަކުން ހުރިހާ 

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވީއިރުވެސް ބައެއް ބްރޯޑްކާސް ޓަރުން ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާީތ ހުށަހަޅަން ކަ

އްދަތު މި ފަރާތްތަކަށްވާނީ އިތުރު މުއްދަތު ދީފައެވެ. އެކި ފަހަރު މަތީން އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް މު

 ،ނަލް ކަމުގައިވާ އެޯޓލް ޓީވީއާއެޓޯލް ިއންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިިމޓެޑްގެ ޗެ ،އިތުރުކޮށްފައިވީއިރު

ނުވާީތ  ހުށަހަޅާފައި ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 1މިޓެޑްގެ ޗެނަލްކަމުގައި ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލި 1ޓީވީ  

ވަީނ  ުހށަހެޅަމަށް ގެ ދަުށން އިންޒާރުދީ މި ރިޕޯޓް 3 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(11ގެ ޤާނޫނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ކޮށްފައިނުވާތީ މިދެ ފަރާތާ މެދު ޢަމަލު އެންގުމަށްނަމަވެސް މި  އަންގާފައެވެ.

 3102ނޮވެމްބަރ  33ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކޮމިޝަނުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން  11

ގޮތުން އެޓޯލް އިންވެސްޓްމަންްޓ ޕްރައިވެޓް  ކުރުމުގެ މި ނިންމުން ތަންފީޒު ފައެވެ. އަދިގައި ވަނީ ނިންމާ

 އެދި  ވާ ކޮށްދެއްވުންޢުމަންތެރިވިކަމުގެ ދައަމުރަށް ނުކިޔަގެ މައްޗަށް ލިމިޓެޑު ޕްރައިވެޓް 1ލިމިޓެޑް އަދި ޓީވީ

 ހުށަހަޅާފައެވެ. ވަނީގައި 3102ޑިސެމްބަރ  10 ހަށްޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ

 ިދން އިްނޒާރު(ށް އެޓޯލް އިްނވެސްްޓމެްނޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ އަދި  ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑް 1ޓީވީ  : 01އެޕެންޑިކްސް )

 ކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް ސަމާލުވުމަށް އެންގުން އިޝްތިހާރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި   1.03 
ކުރާ ބާވަތެއްގެ  އިޝްތިހާރުހިމަނާ،  ޖުމެސެ ޚިލާފު  ހަޤީޤަތާކުރުމުގައި އިޝްތިހާރުތައް ޚިދުމަތްމުދަލާއި   

ކުރަމުންދާތީ އިޝްތިހާރުބްރޯޑްކާސްޓަރުން  ށް ގޮތަ ޚިުދމަތަކަށް ގެއްލުންވާފަދަ އެހެން މުދަލެއް ނުވަތަ 

 ޑިވެލޮޕްމެންޓުން މިނިްސޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ންމިކަ ރުމުން،ވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުވިޔަފާރި

މިކަން  ެއވެ.ފަސަމާލުކަމަށްގެނެސް ގެކޮިމޝަނު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ 3102ފެބްރުއަރީ  31 

މާލުވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުްނ ކޮށް، ސަޙިއްޞާޓަކައި ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މި މައްސަލަ ކުރުމަށްޙައްލު

ނޑަށް ސަމާލުވެ އެމިްނގަޑާއެއްގޮތަށް އިޝްތިހާރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓްުކރުމުގައި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ މިންގަ

ގާފައެވެ. މި ސަރކިއުލަރގައި ށް އެދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށްވަީނ ސަރކިއުލަރ އަކުން އަންޢަމަލުކުރުމަ

ނޑާ އިޝްތިހާރުތިހާރަކީ ޝްބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އި ތިހާރެއްތޯ ބެލުމަށް ޝްއި ވާޚިލާފުކުރުމު މިންގަ

ށް ޢަަމލުކުރުމަތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި މި މިންގަޑާއެއްގޮތަށް އިޝްތިހާރުބްރޯޑްކާސްޓަރުން ސަމާލުވެ، 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   38 

 

 އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

 މަސައްކަތް ކުރި އެމް.ބީ.ސީއިން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދުމަށް   1.03 

)އެމް.ބީ.ސީ(  ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނާއިއެކު 3103ފެބްރުއަރީ  9  

ގައި އަހަރީ ލައިސަންސް ފީ "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމަށް ެވވޭ އިޤްރާރު"ސޮއިކުރެވުނު 

  ފައެވެ.އެއްބަްސވެދެ ފަރާތުން  ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރޗް މަހުގެ ކުރިން ދައްކަން ޖެހޭނެކަންވަނީ ބަޔާންކޮށް

 ޗެނެލްގެ  ދެ ގައިއަދި މި މުއްދަތު ދުވަސް ފަހުން ކަމަށާ 11އިވަނީ ދައްކާފަލައިސަންސް ފީ އެމް.ބީ.ސީއިން 

ރ )އެއްލައްކަ 031،111/-ވާ ކަމަށްޖޫރިމަނާ ފައިސާރާއްޖޭގެ އަޑު( ލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި)ޓެ

ވަނަ އަަހރުގެ އޮޑިޓް  3103ވުމުން ޮކމިޝަނުގެ ނުފައި ނަގާކޮމިޝަނުން  ފަސްދޮޅަސް ހާސް ރުފިޔާ(

ގައިވާ ގޮތުެގ ޤަވާއިދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ޙުލާޞްއި ކަންމި އަދިރިޕޯޓްގައި މިކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. 

ހޯދުމަށާއި މި ފައިސާ  އެމް.ބީ.ސީއިންދައްކާ ދުވަސްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖުރިމަނާގެ ފައިސާ މަތިން ފައިސާ ނު

 ވަނީ ލަާފދެއްވާފައެވެ. ކޮންސޮލިޑޭޓް ރެވެނިުއ ފަންޑަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަޢުލަތުގެ

ނަވާފައެވެ. ދަންމި ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެމް.ބީ.ސީއަށް އެކި ފަހަރުމަތީން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ވަނީ  އާއެކު އެކިފަހަރު މަތީން ބައްދަލުވުންތަކެްއވެސް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމް.ބީ.ސީޙައްލުއިތުރުން މިކަން މީގެ

 އެވެ. އްވާފަބާ

މި ފައިސާ ނުދެއްކި ލަސްވެފައިވަނީ މި ފީ ދެއްކުމަށްޓަކައި މާރޗްމަހުގެ ކުރީކޮޅު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ފައިސާ ނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން އެމް.ބީ.ސީއަށް ފިއަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ފޮނުވާފައިވާއިރު ރީޜައެންޑް ޓްރެ

ކަމުގައި  ލަސްވީ ކުންގައިވާތީ މި ދެ ޗެނަލް ގެ ފީ ދެއްވަނަ ދުވަހުކަމ3103ުމެއި  3ދޫކޮށްފައިވާނީ 

ޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނުވައި ނޭންސް މިނިސްއެމް.ބީ.ސީއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ. އޮޑިޓް އޮފީހަށާއި ފި

ހާުރ އެދިފައެވެ. އަދި ކޮމިޝަނާއި އެމް.ބީ.ސީގެ ވަނީ މިކޮމިޝަނުން ގޮތުގެ ލަފަޔަކަށް  ކުރާނެޙައްލުމައްސަލަ 

 ކުރާގޮތަށް މިހާރު ވަނީ ޙައްލުސީދާ ބައްދަލުކޮށް މައްސަލަ  އްދަލުކޮށް ފިނޭްނސް މިނިސްޓަރާވެރިން ބައިސް

 ވެފައެވެ. އެއްބަސް

 ހޯދުމަްށކުރި މަަސއްކަތުގެ ތަްފޞީލް(  އެމް.ބީ.ީސއިން ދައްކަްނޖެހޭ ޫޖރިމަނާ ަފއިސާ  : 03އެޕެންޑިކްސް ) 
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 އެކުލަވާލުން  ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓު   1.03 
އަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި  މަސްޢޫލިއްޔަތުމިނިވަންކަމާ އެކު   

ނުރައްކާތައް ފާހަގަކޮށް "ތްެރޓް އެނެލެސިސް ރިޕޯޓް" އެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން މިކަމަށް 

  .ގައެވެ  3102މާރޗް  އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީން ފަށާފަިއވަނީ 

ވަނަ  33ކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ މަޤްޞަދަ" އެއް އެކުލަވާލުމުގެ ތްރެޓް އެނެލެސިސް ރިޕޯޓް"

މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްުޓމަށްޓަކައި، ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ަމސައްކަތްކުރާ 

އި އޭގެ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ ިމ މާޙައުލުގައި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ދީފައިވާ ގެއްލުންތަކާ

 .ކުރުމަށް އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން ހޯދުމެވެޙައްލުކަންކަން 

 ނޫސްވެރިންނަށާއި  މުދަލަށް، ޢިމާރާތާއި ޗެނަލްތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި، ރިޕޯޓް މި މިގޮތުން

ތަަންށ ލިބިފައިވާ މިހާ ފެށިގެން އިން 3100 ޖެނުއަރީ ގޮތަށް އެޅޭ ހުރަސް މިނިވަންކަމަށް މީޑިއާގެ އަދި

ގެއްލުންތަކުގެ ތަފްސީލު  ހޯުދމަށް ވަނީ ހަމަޖެިހފައެވެ. މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ 

ގޮތުން، ކޮމިަޝންގެ ޓީމެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަންތަކަްށ ޒިޔާރަތްކޮށް، އިސްވެރިންާނ ބައްދަލުކޮށް، 

  ؛މަޢުލޫމާތު ވަނީ ހޯދާފައެވެ. މިގޮތުން ަބއްދަލުކުރެވުނު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަކީ މުޙިއްމުބޭނުންވާ ރިޕޯޓަށް 

  ،ީއެމް.ބީ.ސ 

  ،ީދި ޓީވ 

  ،ީރާއްޖެ ޓީވ 

  ،ާވީ މީޑިއ 

 ި؛އެމް.ވީ. ޓީވީ އަދ 

  .ެރޭޑިއޯ އެޓޯލްއެވ 

ލާއަށް ބޭނުންވާ ނޫސްވެިރންގެ ސުވާލު ޙައިވާ ކޮމިޓީން ވަނީ ދެވަނަ މަރުއަދި މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް ހޮވާފަ

ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ  މަސައްކަތްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. މި ރިޕޯޓްގެ 

 މުންނެވެ.މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރަ "ތްރެޓް އެނަލިސިސް ޓީމް" އިން

 : ތްރެޓް އެނާަލސިްސ ރިޕޯޓްގެ ސަރވޭ ފޯމް(03އެޕެންޑިކްސް )
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 އެސް އެޓޭޗްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހުޅުވާލުން .ބީ.ތައި ޕީ   1.09 
ގައި ރާއްޖޭގެ )ތައި.ޕީ.ބީ.އެސް(ގެ އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު ތައިލޭންޑްގެ ޕަބްލިކް ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ  

ލިބުމާ ގުޅިގެން، ކޮމިޝަނުން ވަނީ  ފުރުޞަތުބައިވެރިވުމުގެ ގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލާފައެވެ. މި އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭގޮތުން 

ގައި 3102ޖޫން  31ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޝަންގެ ފާން މާލަމްގައި 

ބްރޯޑްކާސްޓް އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންަންށ  ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

އަމާޒުކޮށްގެން ތައި.ޕީ.ބީ.އެސްގެ ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތަކާ އެކު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ހޯދުމަްށ ހިންގުމަްށ 

ނޑައެޅިފައިވަނީ ދުވަހެވެ. އަދި ޕްރޮގްރާމް ހިން 01ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތަކީ  ގުމަށް ކަ

ތެރޭގައެވެ. މި އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހުނު ދުވަސްވަރަީކ ރާއްޖޭގެ  ވަނަ އަހަރުގެ 3102

ދަތިކަން  ވީއްލުމުގެ މުވައްޒަފުން ސްޓޭޝަންތަކަށްރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރުކަމުން، ބްރޯޑްކާސްޓް 

 ހުރުމުގެ ސަބަބުން މި ޕްރޮގްރާމަށް ވަނީ އެންމެ އެދެވިގެންވާ ތަުރހީބު ނުލިިބފައެވެ.

ނޑައަޅައި  ތައް އުޞޫލު  ސިޔާސަތުތަކާއި ޢާންމުކުރުމުގެ  ހާމަކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތު   1.31   ތަންފީޒުކުރުން  ކަ
ތައް އެކުލަވާލައި މި އުޞޫލުކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއި ޢާއްމުކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި   

ގައެވެ. ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ  3102މެއި  1 ފަށާފައިވަނީ ޢަމަލުކުރަންސިޔާސަތަށް ކޮމިޝަނުން 

ނޑު ދެ ބައެކެވެ.ޢާއްމުހާމަކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތު"  ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު" ގައި ވަނީ މައިގަ

ތަކާއި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޙަރަކާތްނެގުމާ އެކު، ކޮމިޝަނުގެ އެއީ ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްލަ އިސް 

ރުމާއި، ކުޢާއްމުއުކުރުމާއި ޢިރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ލިިބދެވޭނެ ގޮތަށް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޝާ

ދަށުން މަޢުލޫމާތު  ލޫމާަތކަށް އެދިއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު ާހމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެޢުއެއްވެސް ފަރާތަކުން މަ

ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ިމނިވަންކަމަށް އެއްވެސް އުނިކަެމއް ނާންނާނެ ޮގތުގެ މަތިްނ، ކޮމިޝަނުން 

ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި، ފޯރުވަިއދޭ ޚިދުމަތަތްތަކާއި، ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި މިކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ 

 ދި ފަރާތަކަށް ތަފާތު ކުރުމެއްެނތި މިނިވަންކަމާ އެކު ހާމަކުރުމެވެ.ތު އެއްވެސް ފަރުދަކަށް އަލޫމާޢުމަ

ތަކެއް ވަނީ އުޫޞލުކުރުން ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތުގެ ޢާއްމުމި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި 

ނޑައަޅާފައެވެ. މިގޮތުން އެއްވެސް  އެދެންވާނީ ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން މައުލޫމާތެއް  ޚާއްޞަކަ
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ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ތަންފީޒުކުަރންފެށި މި  3102"މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް" މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ވަނީ  ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދެ ފަރާތަކުން ވަނީ "މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ ފޯމް" ހުށަހަޅާފައެވެ. މި ފޯމްތަށް

 އެވެ.ފަމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީޕްރޮސެސްކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް 

 "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަސް" ފާހަގަކުރުން   1.30 
 

 
ޑިމޮކްރެސީ އާލާކުރުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި  ،ޤައުމު ބިނާކުރުމާއި

މި ސިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީއަށް  ،ދައުރުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމާއި މުޙިއްމުކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދާކުރާ 

ބްރޯޑްކާސްޓް ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު،   މަޤުޞަދުގައިމަގުފަހިކުރުމުގެ 

 ފައެވެ.ކޮށްޙިއްޞާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ "ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ"އާ 

އެކުގައި ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް ރައްޔިތުން  އެ ފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާ

ހޭލުންތެރިވުމުގެ އިތުރުން ރާއްޭޖގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް އެޅޭ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި 

"ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހު"ގެ ގޮތުގަިއ ާފހަގަކުރުމަށް  ކީ ރައޮކްޓޯބަ 1ކޮމިޝަނުން ދެކި ޮކންމެ އަހަެރއްގެ 

އޮކްޓޯބަރ އަކީ "ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް" ކަމުގައި ހަމަޖައްސަން ކޮމިޝަނުން  1ނިންމެވިއެވެ. 

ށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަްށ ބްރޯޑްކާސްޓް ސިގްނަލެއް ފޮނުވި ދުަވހަކީ އެއީ ކަމަ ނިންމާފައިވަނީ އެއީ 

 .ންތަކުން ދައްކާތީ އެވެޔުލި ގެތާރީޚު

ކީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރެވުނު ވަނަ އަހަރަ 3102މިގޮތުން 

ސް ނިޔާ ކިޔުމުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ ރައީމެަހއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ތަޙުއަހަރެވެ. ކޮމިޝަނުން އެން

 ބެއް ދެއްވާފައެވެ. ޚިޠާވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހާ ގުޅިގެން 

 : ބްޯރޑްކާސްޓިްނގ ދުވަުހގެ ުމނާަސބަތުަގއި ކޮމިަޝނުގެ ަރއީސް ެދްއވި ހިޡާބް(03އެޕެންޑިކްސް )

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން   1.33 
 ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުންކުގެ އަގު ވަރު ދީ އެ ފަރާތްތަތްށް އެފަރާތުގެ މަސައްކަތަށް ހިބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަ  

މިޝަނުގެ އެންމެހައި ކޮިމޝަނަރުންނާއި މުވައްޒަފުންެގ ނަމުގައި ސްޓޭޝަންތަކުެގ މެނޭޖްމަންޓާއި ކޮ

އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ވަނަ 3102މުވައްޒަފުންނަށް އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރަކުބާދު ވަނީ 

 ކޮށްފައެވެ.ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީދުވަހުގަިއ އަރިސް



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   42 

 

 ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވުން ޙިމާޔަތް ނޫސްވެރިންނަށް   1.32 

 ހޯދައިދިނުމަްށ ގޮވާލާ  ޙިމާޔަތްނޫސްވެރިންނަށް ދޭ ހަމަާލަތއް ކުށްވެރިކޮށް ނޫސްވެރިންނަށް   

 ވަނީ މުވައްޒަފުން ބައިެވރިވެފެބްރުއަރީގައި އޮތް ހިނގާލުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި  32

އެވެ. މިއީ ތަކުރާރުކޮށް ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ އެކި ވަރުގެ ހަމަލާދީ، އަދި ރާއްޖެ ޓީވީ ގެ ފުލާފައަޑުއު

ނިއުސް ހެޑް ކަމަށް ވާ އިބްރާހިމް ވަހީދު )އަސްވާޑު( އަށް ބަޔަކު މަރުގެ ހަމަލާއެއް ދީ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ދިނުމަށް ގޮވާލާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން  ފުރުޞަތުކޮށްލުމާ ގުޅިގެން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ޒަޚަމް

ތްކުރާ ކައި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި މަސައްގާުލމުގައްިވ ހިނގާލުމެކެވެ. އަދި މި ހިނއިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭ

 ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ އިސްވެރިންނާ އީގިނަފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިވި ިއރު މި ހިންގާލުން ނިމިގެން ދިޔަ

 ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ުހށަހެޅުން ތަކަކާއި އެކުއެވެ. ޙިމާޔަތްކޮށްބައްދަލުކޮށް ނޫސްވެރިން 

 3101 -3103ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ އިންޓަރގްރޭޓަޑް ގަވަރނަންސް ޕްރޮގްރާމް   1.31 
 2.2ޕްރޮގްރާމް ) އައި.ޖީ.ޕީ( ގެ ރިޒަލްޓް އޭރިއާ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ އިންޓަރގްރޭޓަޑް ގަވަރނަންސް   

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

ކޮްށ ތަރައްޤީކު ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވައެވެ. ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގައި މީޑިއާ މެންބަރކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 

ނެ ރޯލާއި މެދު ދާރު ކުރުވުމަށާއި މުޖުތަަމޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި އެއްބައިަވންތަ ކަމަށް މީޑިއާއިން އަދާ ކުރެވޭޒިންމާ

ގަޅު ނރޮގްރާމްތައް ރާވައެވެ. އަދި އައި.ޖީ.ޕީ ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިތުރަށް ރަމަޝްވަރާކޮށް ޕް

 ން ކޮމިޝަން މި ކޮމިޓީގައި ލަފާދެއެވެ.ކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ފަރާތު
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ދެމެދު  އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމުގެ  މިޝަނާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮ   1.31 
 މަސައްކަތް 

ބުތަާކ ޚާއިންތި ،އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓް ރިޔާސީ  ގެވަނަ އަހަރު 3102  

ން މޮނިަޓރކުރުމުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތި 21ގެ (3113/00 :ާޤނޫނު ނަްމބަރު) ޢާއްމު ޤާނޫނު ބެހޭ

މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުްނ  ދެ ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން މި

މި ބައްދަުލވުންތަކުގަިއ  އެވެ.ވަނީ ބާއްވާފަ ބައްދަލުވުމެއްމަޝްވަރާ ޝަނާއެކު ތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓް މޮިނޓަރކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދެ ، މަޝްވަރާކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ އަލީގައި

އެއް އެމް.އޯ.ޔޫކޮމިޝަންގެ ދައުރު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދާނޭ ޮގތާ ެބހޭ ގޮުތން 

 މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނުެފްނނަކަމަށް އެ ،ނަމަވެސްވެ. ވުނެލެއެކުލަވާ

 ފައިވާީތ، މި.އެމް.އޯ.ޔޫގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިަފއެވެ.އްވާކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދެ

 މަސައްކަތްތައް  ޚާއްޞަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުން ކުރި   1.33 

 މްވީ ޗެނަލްތަކުގެ ޕްރައިމް ޓައިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ހުރިހާ ޓީ އިންތިޚާބުގެރިޔާސީ  

ނޑު  ކޮށް ރިޕޯޓެްއ ނެރުމަށް ކޮމިޝަނުން ަވނީ ިނންމާފައެވެ. ށް މޮނިޓަރ 00:11ން  3:11ކަމުގައި ވާ ރޭގަ

ެގ ގޮތުގެ ަމތިން ޮމނިޓަރިންގ ބުރޫނާރާނެކޮށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަްށ ޢާއްމުކޮމިޝަނުން  ،ވީމާ

ބްރޯޑްކާސްޓް ޮމނިޓަރިންގ  އިންތިޚާބުގެބަޔަކަށް ބަހާލެވިެގން ރިޔާސީ  ތިން މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި 

 މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.  ޚާއްޞަ

ޓީވީ ޗެނަލް  01ގެ ނިޔަލަށް  3102ސެޕްޓެމްަބރ  3އިން ފެށިގެން  3102އޯގަސްޓް  3ގޮތުން މި

 ކީ؛ތަކަޗެނަލް  ޮކށްފައިވާމޮނިޓަރމިގޮތުން، . މޮނިޓަރ ކުރަމުންގެންދިޔައެވެ

 )ީޓީވީއެމް )އެމް.ބީ.ސ 
 ީރާއްޖެޓީވ 
 ީދި ޓީވ 
 ީވީޓީވ 
  ްދި އެފްއެމް ޕްލަސ 
  ްސަން އެފްއެމް ޕްލަސ 
  ް02ޗެނަލ 
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  ް0ޗެނަލ 
 ީޖަޒީރާ ޓީވ 
 ީޔެލް ޓީވ 

 

. ބަހާާލފައިވެއެވެ ތިްނ ބަޔަކަށްމަސައްކަތްކުުރމަށްޓަކައި  މޮނިޓަރިންގގެވަރު ދުވަސް އިންތިޚާބުގެރިޔާސީ 

 މިގޮތުން ބަހާާލފައިވަނީ؛

  : ްދަށުން ަވކި  މޮނިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި "ޗީފް މޮނިޓަރ"އެއްގެ ބެލުމުގެ ށްދުވަހުން ދުވަހަމޮނިޓަރުނ

 ޓަަކއި އަހުލުވެރިކުމަށްށް މުވައްޒަފުން ތަދިޔައެވެ. މި މަސައްކަމޮނިޓަރކުރަމުން ތަކެއްމުއައްޒަފުން

 ހުގެ ތަމްރީނެއް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންުގނެވެ. އެއް ދުވަ

  ްދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޭޅ  އިންތިޚާބުގެ ރިޔާސީ  އެޖުޑިކޭޓަރުން : –ފާސްޓް ޓްރެކ

ޓްރެކް އެޖުޑިކޭޝަން" ކޮމިޓީއެއް  ބެލުމަށް "ފާސްޓް  ގަޑިއިރު ތެރޭ 13މައްސަލަތައް 

ގަމުން ދިޔައީ " ޗީފް އެޖުޑިކޭޓަރ"އެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަންެގ ނއެކުލަވާލިއެވެ. މި ކޮމިޓީ ހި

 .އެކުއެވެ ނާންމެންބަރކޮމިޝަނުގެ  މުވައްޒަފުންނާއި ދެކޮޕްލެއިންޓްސް ސެކްޝަނުގެ 

 : ްއެދުވަހެއްގެ ބިނާވެގެންދިޔައީ މޮނިޓަރުން  ރިޕޯޓު އެޑިޓަރުންގެ މަސައްކަތް ރިޕޯޓް އެޑިޓަރސ

ދުވަހުން ދުަވހަށް މަޢުޫލމާތުތައް އެއްކޮށް އިލެކްޝަްނސް ުމމުން ންކޮށް ނިކޮންޓެންޓް ޮމނިޓަރ

 އެޑިޓަރުންމޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓަށް ބޭުނންވާ ތަފާސްހިސާބު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. 

 .ދަށުންނެވެ" އެޑިޓަރެއްގެ ޗީފް" ދިޔައީ މަސަކަތްކުރަމުން

އެވެ. މިގޮތުން ޕްރަިއމް ޓައިމްގެ  ރސްއަިދ ފިލާ ބަރު، ޕްރޮގްރާމްގައި މޮނިޓަރކޮްށފައިވަނީ ޚަޕްރައިމް ޓައިމް

ނޑު   ނިޔަލަށެވެ.  32:11އިން  31:11ގޮތުގައި ބަލާފައިވާނީ ރޭގަ

ން ގެނެސްދީފައިވާ މިގޮތުން، މޮނިޓަރިންގގެ ަމސައްކަތް ބިނާވެފައިވަނީ އަންނަނިވި ހަ ފަރާތާގުޅޭގޮތު

 ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ ގޮތުްނނެވެ؛

 ްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ސަރުކާރު ރައީސުލ 

 ްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ 
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 ީމްޤާސިމް އިބްރާހ 

 ުސަން މަނިކުޙަ ދު ޙީއްމަދު ވަ ޙަޑރ. މ 

 ަޤައްޔޫމް ބްދުލްޢަޔާމީން هللا ބްދުޢ 

 ުއްމަދު ނަޝީދުޙަމ 

އެކު މި އެން.ޑީ.ޕީގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކާމޯލްޑިވްސް އަދި ޔޫ.މި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

ކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކުގެ ޙިއްޞާަވނީ  މަޢުލޫާމތުމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ގޮތުގެ 

 ގެނެސްފައެވެ. ބަދަލުވަނީ ފޯރމް އަދި ޕްރޮސެސްއަށް  ގމަޝްވަރާއާއި ހުށަހެޅުންތަކަށް ިބނާކޮށް މޮނިޓަރިން

 ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުން   1.33 

އޯގަސްޓުން  3ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދިޔަ ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލްތައް  އިންތިޚާބުގެރިޔާސީ   

ކޮށްފައި ވަނީ ކޮންމެ ތުން މޮނިޓަރގޮމި ފައެވެ. އަދި ށްނިޓަރ ކޮސެޕްޓެމްބަރަށް ވަނީ މޮ 3ފެށިގެން 

އަށް ފޮނުވާފައިވާ ޮކންޓެްނެޓވެ. އަދި މިގޮތުން އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުގެ  32:11އިން  09:11ޗެނަލްއެއްގެ 

 މައްޗައް ބިނާކޮށް ރިޕޯޓެއް  ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. 

 ނުވަ ޗެނަލްގެ ތެރެއިން ކޮންޓެންޓު ފޮނުވަުމންެގންދިޔަ  01މި ރިޕޯޓުގައި މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހަމަޖެއްސި 

ނަގައި ރިޕޯޓުގައި ދެ ބަޔަކަށް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ވާނީ ތަފާސްހިސާބު ޗެނަލްގެ 

ނޑަާއޅާފައިވާ ހަ ތަފާސްހިސާުބ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މޮކޮންމެ ޗަނެލެއްގެ  ނިަޓރކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަ

ކަވަރު ކޮށްފައިވާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުން(  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ސަރުކާރުފަރާތް )

މި ކު އަނެގެޓިވް( އަދި ކޮންމެ ަހފްތާ މިންވަރާއި، ކަވަރުކޮށްފައިވާ ޓޯން )ޕޮޒިޓިވް، ނިއުޓްރަލް ނުަވތަ

އެ ޗެނަލަކުން ަވގުތު ދީފައިވާ ވަރެވެ. ރިޕޯޓުގެ ދެވަނަ ބައިގައި ހިމަނާފައިާވނީ ހުރިހާ  ފަރާތްތަކަށް

ކަވަރު ކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި، ކަވަރުކޮށްފައިވާ ޓޯން )ޕޮޒިޓިވް،  މި ފަރާތްތައްޗެނަލްތަކެއް އެއްކޮށް 

 ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެެގޓިވް( އެެވ. 

ދުވަސްވަރަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ  ގެއިންތިޚާބުރިޕޯޓުގައި  ،އިތުރުންމީގެ

މަސައްކަތްތަކާއި، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވައިަފއިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ކޮމިޝަނަްށ 

ލު ކުރުކޮށް ކޮންޓެންޓާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީ އިންތިޚާބުގެހުށަހެޅި އަދި ބަލާ ނިންމާފައިވާ 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   46 

 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

މެޓް އޮފީހުގެ ޑިޒާސްޓަރ ވޯރނިންގ ފުރަތަމަ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން   1.33 
 ހިމެނުން 

ރޓް ނުވަތަ ވޯނިންގ މިހާރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންގެންާދ ތަކުގެ އެލާކާރިޘާ ޤުދުރަތީރާއްޖެއަށް ދިމާވާ   

ޑިވްސް މީިޓއޮރޮލޮޖިކަލް އެންމެ އަވަސް ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި މި ކޮމިޝަނާއި މޯލްޗެނަލްތަކަށް ވީ 

 ފައެވެ. މި އެލާރޓް ފޮނުވާނެ ފޯން، ފެކްސް، އަދި ށްގައި މަސައްކަތްކ3102ޮންވަނީ ގުޅިގެ ންޓަރާސެ

 މަޢުލޫމާތު ޗެނަލެއްގެ  ފަސްޑައަޅާ ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މެއިލް އެޑްރެސްއެއް ކަނ-އީ

 ކުރެވިފައެވެ. ޙިއްޞާވަނީ  ންޓަރާވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެގައި މޯލްޑ3102ިއޯގަސްޓް  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   47 

 

 ފައިވާ މުޙިއްމު މަސައްކަތް ށް ކުރިއެރުވުމަށް ކޮ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ   .1

 އިދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާ   1.0 

 03/3101( އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ޤާޫނނު ނަްނބަރު R-20/2012 )ނަންބަރު: ޤަވާއިދުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ   

މުރާޖަޢާކުރުމުގެ  ޤަވާއިދު)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުންނެވެ. މި 

ކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީގޮތުން އިޞްލާޙު ުދތައްޤަވާޢިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮމިޝަނުން 

އަދި ނައިުބ  މުޤައްރިރުން މެންބަރކަޑައެޅުއްވި ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. ކޮމިޓީއެކުލަވާލާފައިވަނީ ކޮމިޝަުނގެ ދެ 

ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައި އަދި ކޮމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަދި ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މުޤައްރިރު

 އިޞްލާޙުތައް މުއައްޒަފުންނާއި އެކުގައެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޓީއަށް ފެްނނަ 

ކޮމިޝަނުގެ މޭޒަށް ނިންމައި އެންޑޯޒު ކުރުމަށްޓަކައި މަރުޙަލާގެނައުމުގެ  ޤަވާއިދަށްރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

 ފޮނުވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަެޖހިފައެވެ.

 ލައިސަންސް ފީގެ ތާވަލަށް ބައެއް އިސްލާޙު ގެނައުން  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ރީ   1.3 
)ހަތަރު  111،111/-އެއް ކަމުގައި ގެ ފީވަނަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމ3102ު  

)ނުވަހާސް( ރުފިޔާ  -/9000ދެމެދުގެ އާބާދީގެ ފީ ކަމުގައި   20,000 – 5,001ލައްކަ(ރުފިޔާއާއި، 

ނޑައަޅާ   އެވެ.ޢާއްމުކޮށްފަގައި 3102ޖެނުއަރީ  30ކަމުގައި ކަ

 ޤާއިމްކުރުން  އުޞޫލެއް  ކުރާނެ ޢަމަލު އެމް.އެމް.ޑީ.އެސް ފްރިކުއެންސީތަކާމެދު   1.2 

އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މެސްކޯއަށް، އަދި މިހާރު މީޑިއާނެޓަށް ވަނަ އަހަރު ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ 3113  

މެދު .އެމް.ޑީ.އެސް ފްރިކުއެންސީތަކާޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަްނތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް  ދޫޮކށްަފއިވާ އެމް

އޮތޯރިޓީއާއެކު ވަނީ އެކިފަހަރު މަތީން މަޝްވަރާ  އެކުރުމަށްޓަކައި  ޤާއިމް އުޞޫލެއްކުރާނޭ  ޢަމަލު

ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ުހސްކުރުމަށް  މިހާރު އެ ގަިއ ާބއްވާފައެވެ. މިގޮތުނ3102ްތައް ބައްދަލުވުން

 3102)ބޭނުންކުރުން ހުްއޓާލުމަށް( ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދިނުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް ކަމެއްކަމަށާއި ޖޫން 

ނެގުމަށް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފްރިކުއެްނސީ ޞަރަޙައްދަށްްނ އެ ފްރިކުއެންީސ އަށް ވެސް މާލެ އިން ފެށިގެ

ނޑައެޅިފައިވާ އަގު ކަމުގައިވާ.  )އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( އޮތުމަީކ -/150,000 ކަ
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އްބަސްވެ މި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން އެ ޝަނުްނ މަޝްވަރާކޮށް މިކަމަށްފެންނަކަމެއްކަމުގައި ކޮމި

 ގައެވެ.3102އޯގަސްޓް  10ނީ ރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އަންގާފައިވަނިންމުން މީޑިއާ ނެޓް ޕް

ނޑައަޅާނެ އާބާދީއެއް ހަމަޖެއްސުން   1.1   ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފީ ކަ
ނޑައަޅާނީ  3102ޖަނަވަރީ  01   އިން ފެށިގެން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްފީ ނެގުމުގައި  އާބާދީ  ކަ

ގެ 3103ިއވާ ސްޓެޓިސްޓިކަލް އަހަރީ ފޮތް ޢާއްމުކޮށްފަޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަްލ ޕްލޭނިންގއިން 

ރޑް ޕޮޕިއުލޭޝަން ޖުލައި  ނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުން 3103ރެޖިސްޓަ ގައި 3102ޖެނުއަީރ  01ވަނީ ކަމުގައި ކަ

 ަފށާފައެެވ.ޢަމަލުކުރަން އިޢުލާނުކޮށް

 ކުރުން ޙައްލު މީޑިއާނެޓް ލޯގޯ އަރުވާތީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަން ދިމާވާ ދަތިތައް   1.1 
 LCM/PRIV/2013/76-427މީޑިއާ ނެޓްގެ ލޯގޯ ނެގުމަށް އަންގާ ފޮނުވާފައިވާ މިކޮމިޝަންެގ ނަންބަރު:   

( ސިޓީާއ ގުޅިގެން މީޑިއާ ނެޓުން އެޯލގޯ ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަަމްށ ބަޔާންކޮށް 3102ޖެނުއަރީ  01)

ދުވަސް ވީއިރުވެސް އެކަން  01ސިޓީ މިކޮމިޝަނަށް ފޮނުވިތާ  MDN/ADM/GOV0006/13ނަންބަރު: 

ފެބްރުއަރީ  1ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  11ކޮށްފައިނުވާތީ، ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ އިޞްލާޙު

އިދާރާއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލްތަކަށް އަރުވާފައިވާ މީޑިއާ ނެޓްގެ  ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެ 3102

ނުޮކށްފިނަމަ ރީބްރޯްޑކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ޢަމަލުލޯގޯ ނެގުމަށް އަންގައި އަދި މިޮގތަށް 

މި އެންގުމަށް އިޖާބަ ނުދީފިނަަމ  އެވެ.ށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށް ނިންމިކަ އަންގައި އެފަރާތަފިޔަވަޅު އަޅާނެ ވާހަ

ނާ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަ 3111/-ން ދަށު ގ3ެގެ 3ވަނަ މާއްދާގެ ޖަދުވަުލ  21ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 

ފޮހެލަްނ ބޭުނންވާ ކަސްޓަަމރުންނަށް އެ އަދި މީގެ ފަހުން މީޑިއާެނޓުން ލޯގޯ  އެވެ.ކުރުމަށް އެންގުމަށް ިނންމި

 .ސްފައެވެނެގެ ޙައްލެއްއޮޕްޝަން އޮންނަގޮތަށް ލޯގޯގެ ަމއްސަލައަށް ވަނީ 

 ހޯދުމަށް އެންގުން  ރިސޯޓްތަކުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ލައިސަންސް   1.3 
ދެވޭ  ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކުގައިން ( ގައި ވާގޮތR-20ު/3103) ޤަވާއިދު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ   

 ،އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައިވެފައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ 

. ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ ޝަކުވާ ކުރާކަމުގެންސްނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގައި ލައިސަ 

ދޭކަމުގައި  ޚިދުމަތްއި  ހުރިހާ ރިސޯޓްތަކަށް އެ ރިސޯޓްގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކުރުމަށްޓަކަޙައްލުމިކަން 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   49 

 

ން ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިޤަވާއިދުވާނަމަ އެކަން މި ކޮމިޝަނަށް އަންގަވައި އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 ގައި 3102ނޮވެމްބަރ  1އެއް ވަނީ ދަންނަވާ ސަރކިއުލަރ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ލައިސަންސް

 ޢާއްމުކޮށްފައެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   50 

 

 ސްޓިންގ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ކުރި މަސައްކަތް ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާ . 3
ވަނަ އަހަރު  3103އެކު ޕްރޮގްރާމުގެ ފައިސާގެ އެހީއާ ގެ އިންޓަރގްރޭޓަޑް ގަވަރނަންސްޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ  

ކުރުމަށް ރިސާރޗެއް ރަފުޢާކޮމިއުނިޓީ ްބރޯޑްކާސްޓިންގ ތަ އެހީގައިކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ ކޮންސަލްޓަްނޓެއްގެ 

ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދު ހަދާފައިވެއެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ގައި  3102ކޮންސަލްޓަންސީ އާއި މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް 

މެއް ހިންގުމަށް ބަޖެޓް ގައި އެއްވެސް ޕްރޮގްރާ 3102ކޮމިޝަނުގެ  ،ކުރިއަތް ގެންދިއުމަށް ރޭވިއެވެ. ނަމަވެސް

އެކު އަދި  ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ މި ޕްރޮގްރާމަށް ފައިސާގެ އެހީ ދެއްވާ ފަރާތުން އެހީ ނުލިބުުމގެ ސަބަބުން ނެތުމާ

ގޮތް ވޭގެންދެށް ރާމްތައް ވަނީ ކުރިއަންގއަށް ރޭިވ ޕްރޮގްވަނަ އަހަރު ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓި 3102

 ނުވެފައެވެ.

ވުމުގެ ފޯރަމެއްގައި ބައިވެރި ދެވާމީ ޤުބަިއނަލްއަބެހޭ  ކޮމިއުނިީޓ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާ ވަނަ އަހަރ3102ު

ްށ  03ން  03ޖެނުއަރީ މަހު   ގައިވަނީ ކޮމިަޝނަށް ލިިބފައެވެ. އިންޑިއާގެ ވެރި ރަށް ިނއުދިއްލީ ފުރުޞަތު

ން ސައުތް އޭޝިއާ" އަދި "ވޮއިސަސް ފޯ ޗޭންޖް އެންޑް ޕީސް: ޓޭކިން ސްޓޮކް އޮފް ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ އި

ލްްޑ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ ވޯ ށް، 3ން  3ލް ކަތުމަންޑޫގައި ސެޕްޓެމްބަރު ނޭޕާ

. އައި. ސީ( އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރސް )އަމާރކް( އަދި ސާކް އިންފޮމޭޝަން ސެންަޓރ )އެސް

"ސެމިނަރ އޮން އެންހޭންސިންގ ދަ ރޯލް އޮފް ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ އެންޑް ޕްރޮމޯޓިންގ ޕޮސިޓިވް ސޯޝަލް 

މަށް ކުރުރަފުޢާ ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަ ވެސް ރާއްޖޭގައިފޯރަމްގައި ދެ ވި މި ޗޭންޖް" ގެ ނަމުގައި ބޭއް

ކުރުމަށް ރަފުޢާކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަ އުމެއްގައިޤައަދި ރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ  މަސައްކަތްތަކާކުރަމުންދާ 

މްތަކުގައި ފައެވެ. މި ަފދަ ޯފރަހުށަހަޅާދީއް ނެަވނީ މަޝްވަރާކޮށް ޕްރެސެންޓޭޝަ ބެހޭގޮުތން  ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ

 ބްރޯޑްާކސްޓިންގގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާގޮތާއިގައި ކޮމިއުނިޓީ ތަކުއުމުޤަބައިވެރިވެ ރާއްޖެއާ ކައިރި 

ރަދެއްކޮށްގެން ކުރެވޭނެ ޚަ އެކު ކުޑަ ޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފަސޭހަކާމާޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކޮށްެގން ކޮމިއުނި

 .ވަނީ ލިބިފައެވެ ފުރުޞަތުގޮތްތައް ދެނެގަތުމުގެ 

ވަނަ އަހަރު  3102މުވައްޒަފަކު  އަދި ްނނާމެންބަރ ހަތަރުވަތަކަށް ކޮމިޝަންގެ ޢުއިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ދަ



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   51 

 

ގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ކަންކަން އިންޑިއާ  ތަޖުރިބާ ދަތުރުގައިދިއްލީއަށް ކުރި އިންޑިއާގެ ނިއު

 ހަރު ޔޫ.އެންގެ އެީހގައި ޑރ.މަރީ ވަނަ އަ 3103ވަނީ ހޯދާފައެވެ. އަދި  ވެސްމަޢުލޫާމތު ގެންދާ ގޮތުގެ ކުރަމުން

ބެހޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓަށް ބަލައި  ސްޓިންގ ފެށުމާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާގްރީ

 ކުރަމުންނެވެ.  ޝަނުން ގެްނދަނީ މަސައްކަތްއެކުލަވާލުމަށް ކޮމި ޤަވާއިދުކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓް 

ސައްކަތްކުރާ އެންމެ އިސް ކުރިއަރުވަން މަ ގންއްދުގެ ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިޙަރަޞަމި ،މިގޮތުން

 ޤަވާއިދު އެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓް  ށްމުގައިވާ "އަމާރކް" އާ މަޝްވަރާކޮތްކަޢަޖަމާ

ނީ ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުމަށް އެދި ކޮމިޝަނުން ވަ

ނ ކޮމިއުނިީޓ  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް  3101އަދި  3102 ،3103  ވާޑައަޅާފައިކޮމިޝަނަށް ކަ

ހިންގަން ފައިސާ ވަނީ ނުލިބިއެވެ. އެހެންކަމުްނ ކޮމިޝަނުން ޙަރަކާތްތައް ގުޅުންހުރި  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާ

ވަނަ  3101އެކުލަވާާލ  ޤަވާއިދު ގންކޮމިއުނިޓީ ބްޯރޑްކާސްޓިއެކު ރަމުން ގެންދަނީ ޭބރުގެ އެހީއާމަސައްކަތްކު

 ށެވެ.ޢަމަލުކުރުމަކޮށް ޢާއްމުއަހަރު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   52 

 

 ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ފޯރަމް، މަޢުލޫމާތު ދިނުން، ވާރކްޝޮޕްތައް  . 3
 "އެންހާންސިންގ ދަ ރޯލް އޮފް މީޑިއާ އިން އިލެކްޝަން ކަވަރޭޖް ޓްރޭނިންގ"  3.0 

އަށް  "އެންހާންސިންގ ަދ ރޯލް އޮފް  21ްނ  33ކޮމިޝަނުން ގުޅިގެން ޖެނުއަރީ  އެމެރިކާ ސަރުކާރާއި  

މީޑިއާ އިން އިލެކްޝަންސް ކަވަރޭޖް" ވާރކްޝޮޕް ނަލަހިޔާ ހޮޓެލްގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ފަސް ދުވަހުގެ 

ރިބާ ލިބިފައިވާ އަހަރުގެ ތަޖު  21މުއްދަތައް ބޭއްވުނު މި ވާރކްޝޮޕްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ނޫސްވެރިކަމުގެ 

އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޓެރީ އަންޒޫރެވެ.  އިންތިޚާބު ކަވަރު ކުރުމުގައި މީޑީއާ އަދާކުރާ ރޯލާއި، 

އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ވޯޓުލާ މީހުން ހޭލުްނތެރިކުރުމަށް މީޑިއާ އަދާކުރަންޖެހޭ ރޯލާއި އިންތިޚާބުތަްއ 

ރުކުރުމަށާއި ނުފޫޒުން އެއްކިބާވާ ޮގަތށް ރިޕޯޓްކުރާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭޮގތުން ޓެރީ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ކަވަ

އަންޒޫރު ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދެްއވާފައެވެ. މި ވާރކްޝޮޕްގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަންތަކުންާނއި ދުވަހު 

ފަރާތްތަކުްނ  ނޫސްތަކާ އަދި އޮންލައިން ޫނސްތަކުގެ އެޑިޓަރުންނާއި ނޫސްވެރިންނާ އަދި ކަމާގުޅޭ އެހެން 

 ލްކުރިއެވެ.ޞިހާފަރާތުން ސެޓްިފކެޓް  01ރިވެ ބައިވެ

 "ޑިމޮކްރަސީ އައުޓް ލައުޑް" މީޑިއާ އީވްނިންގ  3.3 

އައުޓްލައުޑް ވިތް  އިންތިޚާބުތައް ކަވަރުކުރުމުގައި މީޑިއާގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން "ޑިމޮކްރަސީ  

ޖެނުއަރީ  32ކޮމިޝަނުން އިްނތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާފައިވަނީ މި ޓޭރީ އަންޒޫރ" ގެ ނަމުގައި މީޑިއާ ހަވީރެއް 

 21ގައެވެ. ނަސަންދުރާ ޕެަލސް ހޮޓެލްގައި އޮތް  މި ހަވީުރގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްީވ ނޫސްވެރިކަމުގެ 3102

ނޫސްވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޓެރީ އަންޒޫރެވެ.  މި ހަވީރުގައި ޓެރީ  އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ެއމެރިކާގެ

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

ޙިއްސާކުރައްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޢާސިމް 

ފްލާގައި ބައިވެރިންގެ ޙަޅުއްވާފަެއވެ. އަދި މި ހަސް ވަނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަދުއްސައްތާރުވެޢަބް

ސުވާލުތަކަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުންނާއި ޓެރީ އަންޒޫރު ވަނީ ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. މި ހަވީރުގައި މީޑިއާގެ 

ޔުނިވަރސިޓީގައި ޖާރނަލިޒަމް ކޯސް އިތުރުން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ، ޓްރާްނސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް، ޤައުމީ 

 ހަދަމުންގެންދާ ދަރިވަރުންގެ އިުތރުން ކަމާ ގުޅޭ އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
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 އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ސްޓޭޝަން ވިސިޓްސް   3.2 

، މަޢުލޫމާތުތަކާ ބެޭހ އުޞޫލުކުރަމުން އަންނަ ޢަމަލުދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި  އިންތިޚާބުތައް ކަވަރުކުރުމުގައި  

އަށް، އިންތިޚާބުތަްއ  33 ން 33ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކަށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ޖެނުއަރީ 

އެކު ކަމާ ބެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަްށ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވައިލުމާ ކަވަރުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ

އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޓްރެއިނަރ ޓެރީ އަންޒޫރާއި ކޮމިޝަނުގެ 

 ޓީމަކުން ކޮށްފައެވެ. 

 މިގޮތުން، ދެ ދުވަސް މަތިްނ، އެމް.ބީ.ސީ، ދި ޓީވީ، ވީ.ީޓ.ވީ، ރާއްޖެ ޓީވީ އަދި ސަން މީޑިއާގެ

ނޫސްވެރިންނާއި އެޑިޓަރުންނާ ަބއްދަލުކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮުޑ ޑިމޮކްރަސީ ކަމުގައިވާ އެމެރިކާ ނަމޫނާއެއް 

ކަމުގައި ބަލައިގެން އިންތިޚާބު ކަވަރު ކުރުމުގައި މީޑީއާ އަދާކުރާ ރޯލާއި، އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ވޯޓުލާ 

އެވެ. އަދި އިވެ އި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާފަމައްޗަށް އަލިއަޅުވާލަ މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މީޑިއާގެ ރޯލް

އަހަރު ބާއްާވ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ކަވަރުކުރުމަށާއި ނުފޫުޒން އެއްކިބާާވ ވަނަ  3102

 ފައެވެ.ކޮށްޙިއްޞާތަކުގައި މި ސެޝަންވެސް ވަނީ  މަޢުޫލމާތުގޮތުގެ ގޮތަށް ރިޕޯޓްކުރާނެ 

 "ނިންގއި ކްރިއޭޓިވް ކޮންޓެންޓް ޕްރޮޑަކްޝަން ޓްރެ"  3.1 
އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑެވެލޮޕްމަންޓް )އޭ.އައި.ބީ.ޑީ(އާއި ކެނަލް ފްރާންސް   

އިންޓަރނޭޝަނަލް )ސީ.އެފް.އައި(އާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން "ކްރިއޭޓިްވ ކޮންޓެންްޓ 

ގުޅޭގޮތުން  ތްތަކާލަޞީދި ޤުދުރަތީ ވައަ ވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ސަޤާފަތާޕްރޮޑަކްޝަން" ނަމުގައި ދި

ށް ބާއްވާފައެވެ. މި  3ން  2ޕްރޮގްރާމާއި ޑޮކިއުމެންޓްރީ ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ވާރކްޝޮޕެއް ވަނީ ފެބްރުއަރީ 

އް ކަމުގައިވާ މިސް ފްރާންސްގެ ރައްޔިތެ ވާރކްޝޮޕްގައި ތަމްރީން ދެއްާވފައިވަނީ މި ދާއިރާގެ ތަޖުިރބާާކރު

 ންސޮނުއަރ އެވެ. ކްރިސްޓަލް ލަ

ޑޮކިއުމެންޓަރީ ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ވާރކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިންނާއެކު ކްރިސްޓަލް ލަންސޮނުއަރ ވަނީ ރިޕޯޓާއި 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް މާލޭގެ ތަފާތު ސަރަޙައްދުތަކާއި ތިލަފުށްޓައްވެސް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. އެޑިޓިންގެ 

ތަކުގައެވެ. ކު އެ ސްޓޭޝަންގެ އެޑިޓިންގ ބޫތު އެއްބާރުލުމާއެ އިގެންގޮސްފައިވަނީ އެމް.ބީ.ސީ ެގ އެހީތެރިކަމާ

ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަންތަކުގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ސްކްރިޕްޓް ރައިޓަރުންނާ އަދި ވީޑިއޯ 
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ރާއްޖޭގެ ސް ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށްގެންދެވުނު މި ވާރކްޝޮޕްގައި އެޑިޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަ

 ވަނީ ސެޓްފިކެޓް ޙާސިލްކޮށްފައެވެ. ފަރާތެއް 01 ަބއިވެރިވެ ސްޓޭޝަންތަކުންބޮޑެތި ގިނަ 

 "ނިޓީސް އެންޑް ތްރެޓްސް ޗު ނަރ އޮން ސޯޝަލް މީޑިއާ: އޮޕޮރސާރކް ސެމި "  3.1 

މި ނަމުގައި ސާރކް  "ނިޓީސް އެންޑް ތްރެޓްސްޗުމީޑިއާ: އޮޕޮރ ސާރކް ސެމިނަރ އޮން ސޯޝަލް"  

 ކޮމިޝަން މި އަދި  ޑް ކަލްޗަރއިންފޮރމޭޝަން ސެންޓަރާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އާރޓްސް އެން

ގައި ބާއްވާފައިވާ ސެމިނަރގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ 3102ޖުލައި  33 - 30ގުޅިގެން 

މި ސެމިނަރގައި  ލާފައެވެ.ހުޅުވާވަނީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން  ފުރުޞަތުބައިވެރިވުމުގެ 

ވީޓީވީ ގެ ފަރާތުން އެ ޗެނަލްގެ އެސިސްޓަންޓް ވީޑިއޯ ޖާރނަލިސްޓް އުމެއިމާ  ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ

 . ވެޝަންސް ކޯޑިނޭޓަރ އީމާން އަންވަރެޕަބްލިކް ރިލޭ އި ކޮމިޝަނުގެރަޝީދާ

ތަކާއި ގޮންޖެހުންަތކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ މި ފަރާތްތަކުން ފުރުޞަތުރާއްޖޭގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހުރި 

ވަނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދެއްވާފައެވެ. ނަސަންދުރާ ޕެލެސް ހޮޓެލްގައި އޮތް މި ސެމިނާރގައި ރާއްޖޭގެ 

  ވެއެވެ.ޤައުމުތަކުން ބައިވެރިވެފައި މެންބަރއިތުރުން ސާރކުގެ އެހެން 

އަދި، މި ސެމިނާރގައި ކޮމިޝަނަރ އިބްރާހީމް އަޝްރަްފ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާާއ 

 ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޕްރެޒެންޭޓޝަނެއް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާފައެެވ.

ކަންތައްތަކާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މަސައްކަތުގައި މި ސެމިނަރ އިންތިޒާމް ކުރުމަށާއި ލޮޖިސްޓިކްސް 

ގެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވާ ޑިރެކްޓަރ ޕޮރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޕްލޭނިންގ ކޮމިޝަނުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް

ލީ ވަީނ ޢަމަދު އަރުޝަދު ޙުއާއިޝަތު ޝާހީން އާއި އިްނޓަރނޭޝަނަލް ރިޭލޝަންސް އޮފިސަރ އަ

 ފައެވެ.ތެރިވެޙަރަކާތްގޮތުން ޢަމަލީ

މާއި ބެހޭ އަތްމަތީ ފޮތެއް އޮފް ޕްރެކްޓިސާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާ  ޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯ   3.3 
 ކޮށް ބެހުން ޢިއު ޝާ 

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ބްރޯޑްކާސްޓް ސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ންވަނައަހަރު ޔޫއެންޑީޕީގެ ގަވަރނަ 3103  

ބެހޭ އަތްމަތީ ފޮތެއް ހެދުމަށްޓަކައި ވަނީ ަފއިސާގެ އެހީ  ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމާދި ޝަކުވާ އަ )ސުލޫކީ މިންގަޑު(

އެކު ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމަށްޓަކައި މީޑިއާ އާއި ޒިންމާދާރުކަމާ  މަޤުޞަދަކީލިބިފައެވެ. މި ޮފތް ތައްޔާރުކުރުމުގެ 
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ފޮތް ޑިޒައިންކޮށް ކޮމިޝަނުެގ ޓީމަކުން މި  މެވެ. މިގޮތުން، ކޮމިޝަނުގެރުކަން އިތުރުކުގެ ހޭލުންތެރިޢާއްމުން

ފަހު ސިޓީ/އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށާއި ސަރުކާރާއި މިނިވަން މުއައްސަސާގެ މަށްފާސްކުރުމޭޒުން 

 ފޮތް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. ށްތްތަކަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަޢަލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއިތުރުން އަމިއް

 ކޮމަންވެލްތު ބްރޯޑްކާސްޓިން އެސޯސިއޭޝަނާއި އެކު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް "ޖެންޑަރ   3.3 
 ސެންސިޓައިޒޭޝަން ފޮ މީޑިއާ" ޓްރޭނިންގ ގެ މަސައްކަތް 

ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި  ރައީސާ ގެ)ސީ.ބީ.އޭ( ވަނައަހަރު ކޮމަންވެލްތު ބްރޯޑްކާސްޓިން އެސޯސިއޭޝަން 3102  

 ގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސީ.ބީ.އޭ  ތުގެ އެދުމުގެ މަތިން ކޮމިޝަނާދަތުރުގައި އެފަރާ

ޑަރ ސެންސިޓައިޒޭޝަން" އެކު ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ޖެންހާޝްމީ އާ ޒާމޮނީ

ރާއްޖޭގެ  މަޤުޞަދާއިގެ . މި މަޝްވަރާގައި މި ޓްރޭނިންގވެވުނެމަްޝވަރާކުރެއެއް ބޭއްވުމަށް ޓްރޭނިންގ

 ޒާަކމަށް މޮނީއްވާނެދެ ރުކޮށްކުރުމަށް ސީ.ބީއޭ އިން އެހީތެރިކަން ފޯ "ޖެންޑަރ ސެންސިޓައިޒް"މީޑިއާއަށް 

ޕްރޮޕޯސަލެއް  ގޮތުން، ކޮމިަޝނާއި ސީ.ބީ.އޭ ގުޅިގެން ޔުނިެސފަށް މިހާރު ވަީނ ޓްރޭނިންގވިދާޅުވިއެވެ. މި

ކުރިއަށް  ގމި ޓްރެިއނިންގގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދެވިފައިނުވަީނ، މި ޓްރެއިިނން  އަދި، ހުށަހަޅާފައެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ   ދުވަސްވަރާ ދިމާވުމުންނެވެ. ބުގެތާރީޚާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާ ގެންދިޔުމަށް ކަ

 ކުރުން ޙިއްޞާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަރުން ތަމްރީންކުރާ   3.3 
ނޑޮސް އައިލަންޑް ރިސޯޓުގައި ހިންގާ ންއިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ލޯކަލް ަގވަރނަ   ސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ބަ

އަހަރު  ވަނަ 3102ކައުންސިލަރުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  ވެ.ކޮށްފައެޙިއްޞާފެބުރުއަރީ މަހު ވަނީ 

 ރޓިފިކެޓް އިން މެނޭޖްމަންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް"ގައި ބައިވެރިވާ ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ "ސަ

އެކުލަވާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ގައިޑްލައިނަްށ ކޮމިޝަނުްނ ދައުރާއި  ގެކޮިމޝަންބައިވެރިންނަްށ ވަނީ  31

ަބއިވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ވެސް ޮކމިޝަނުގެ  ،އިތުރުންގެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅައިފައެވެ. މީ އަލިއަޅުވާލައި

ނޑު ދީފައެވެޖަވާބު ވަނީ ފަރާތުން  . ތިން ގަޑިއިރުގެ މި ސެޝަނުގައި ބައިވެރިންގެ ސުވާލުތައް މައިގަ

ދިނުމަށް  ޚިދުމަތްގޮތެއްގައި އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ކޭބަލް ޓީވީގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ  ދާ ގޮތުގެ ކުރަމުންޢަމަލުތަކާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އުޞޫލުކަ
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 މައްޗަށެވެ.

 މުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރު ހޭލުންތެރި  ކޫލު ކުދިން ސް އަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ   3.9 
ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަކަށް ސުކޫލް ކުދިން ހޭލުންތެރިމަސައްކަތް އިކޮމިޝަންގެ ދައުރާއަށާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ  

 ދީން އްއެވެ. ިވލިމާލޭގެ މުޙްޔިފަހިންގާވަނީ ގައި ކޮމިޝަނުްނ  3102ރީލް އޭޕް  01މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް 

އި ދަރިވަރުންނަްށ އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި މި ހަރަކާތުގަ 013ގެ  01އަދި  9ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 

ތަކާއި، ޙަރަކާތްގުޅޭ  ގެ އިތުރުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާކުރުމުޙިއްޞާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއާ

މި ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވީ ންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން މި ސެޝަނުގައި ހިމެނުނެވެ. ދަރިވަރު

ކޮމިޝަނަރ އިބްރާހީމް ައޝްރަފެވެ. މީގެއިތުރުން، ިމ ސެޝަންގެ އިތުރު ބައިަތއް ކުރިއަށް 

 ގުޅިގެންނެވެ. ގެންގޮސްދެއްވާފައި ވަނީ ޕީ.އާރ އަދި ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

  އް ބައްދަލުވުންތަ ޓަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ބްރޯޑްކާސް   3.01 
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި މިނިވަްނ  ހަރުދަނާ އަދި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމަށާއި  

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  މުޢައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަްށ އެވެ. ގަ 3102ެކއް ކޮމިޝަނުން ފަށާފައިވަނީ އޭޕްރިލް މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުންތަ ބާއްވާ

އެކުގައެވެ.  ކާގެ ސެޝަނަވަނީ ޓްާރންޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ފަށާފައި ޒުކޮށްގެން ހިންގާ މި ޕްރޮްގރާމުއަމާ

ރާއްޖޭގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ނަގައި ދެއްވި ސެޝަނުގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ މަސައްކަތާއި 

 ކުރައްވާފައެވެ. ޙިއްޞާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުްނނާ  ކޮރަޕްޝަން އޮތް މިންވަރާ

ލޫމާތު ިލބިގަތުަމށާއި ސަރުކާރު މަޢު ކީ ބްޯރޑްކާސްޓަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ އިތުރުންމަޤްޞަދަސެޝަންގެ  މި

 މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި މެދު ގުޅުން ބަދަިހ ކުރުމެވެ. އޮފީސްތަކާއި މުއައްސަސާތައް އަދި

ށް ފަރާތަކަ ލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުވަކޮމިޝަނުން މިފަދަ މަޢުލޫމާުތ ބައްދަލުވުންތަކެއް ސި

ރުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ކު ޙިއްޞާމަޢުލޫމާތު  ނާބްރޯޑްކާސްޓަރުން ކޮށްބައިވެރި ދަޢުވަތުދީ

 ރައްޔިތުްނގެ މަޖްލިސް، ރައީސް އޮފީސް، ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން، އެންޓި  މިގޮތުން ޖުޑީޝަރީ،

ރީ، ޜަރެފިނޭންސް އެންޑް ޓް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް

 މޯލްޑިވްސް ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކޮމިޝަން އަދި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ ސްއިލެކްޝަން
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 އަދި ޓްރެއިނިންގތައް  ބައިވެރިވި ސެމިނަރ، ވާރކްޝޮޕް .  3

 އިންޑިއާ  –އަމާރކް ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ، ނިއު ދިއްލީ   3.0 

ޔުނެސްކޯ އިން  ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓަރސް )އަމާރކް( އަދިވޯލްޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް   

"ވޮއިސަސް ފޯ ޗޭންޖް އެންޑް ޕީސް: ޓޭކިން ސްޓޮކް އޮފް ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ އިން  އްވިނިއުދިއްލީގައި ބޭ

 ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަެއވެ.  ސައުތް އޭޝިއާ" ސެމިނަރ ގައި 

މި ސެމިނަރގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަނަރ  އަށް ބޭއްވުނު 03-03ޖެނުއަރީ މަހު 

ކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ އުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަޢާރަފުމޫމިނާ އާދަމް އެވެ. މި ސެމިނަރ ގައި ރާއްޖޭގެ ކޮމި

 ވެ.މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ވަނީ ދެއްވާފައެ

ރަފުކުރުމަށް ޢާ ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަ  ޒެންޓޭޝަންގައި ައލިއަޅުއްވާލާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައިމޫމިނާގެ ޕްރެ

ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުެގ  ރަފުކުރުމަށްޢާކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަ ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށާއި

 .މައްޗަށެވެ

 އިންޑޮނީޝިއާ  -މަނާޑޯ  "3102އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް "  3.3 

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑެވެލޮޕްމަްނޓް )އޭ.އައި.ބީ.ޑީ( ިއން އިންތިާޒމް ކޮށްގެްނ   

ވަނީ " ގައި ކޮމިަޝނުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު 3102ބޭއްވި "އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް 

  ވެ.ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެ

" އަކީ އޭޝިއާ 3102އަށް ބޭއްވުނު "ޭއޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް  20-39ޑޯގައި މެއި އިންޑޮނޭޝިއާގެ މަނާ

އެކު އްކަތްކުރައްވާ ތަޖުރިބާކާރުންނާޤައުމުތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި މަސަ ދުޙައްޞަރަ އަދި ޕެސިފިކް 

އަށް ހުރި ތަރައްޤީއަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ގެބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ

ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުުނ ޙިއްޞާރިބާ އަދި ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ތައް ދެނެަގތުމާއި ކަމާ ގުޅޭ ތަޖުގޮންޖެހުން

 .ސަމިޓެކެވެ

މި ސަމިޓުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށްދާ ވޯކްޝޮޕްތަކުގެ ތެރެއިން "ސްމޯލް ރޭޑިއޯ އެންޑް ޓީވީ ސްޓޭޝަންސް: 

ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅުއްވާ ވަނީ ސަރވިންގ ދެއާ އޯޑިއަންސް ބެޓާ؟" ގައި ކޮމިަޝނުގެ ރަީއސް 

 ދެއްވާފައެވެ.
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" ސެންސިޓިވް އިންޑިކޭޓަރސް ފޮރ މީޑިއާ  އޮން އެޕްލިކޭޝަން އޮފް ޔުނެސްކޯ ޖެންޑަރ ވާރކްޝޮޕް "  3.2 
 މެލޭޝިއާ  –ކުއާލަރ ލަމްޕޫރު 

ކޭޝަނަލް، އުންތިޒާމްކޮށްގެން ޔޫ.އެން އެޑިއޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓް ޔޫނިއަން )އޭ.ބީ.ޔޫ( އި  

ން މަހު ގެ ޖޫ 3102ސައިންޓިފިކް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އޯގަނައިޒޭޝަން )ޔުނެސްކޯ(އާ ގުޅިގެން،  

އޮްނ އެޕްލިކޭޝަން އޮފް ޔުނެސްކޯ ޖެންޑަރ  ވާރކްޝޮޕްޕޫރުގައި ބޭއްވި "މްމެލޭޝިޔާގެ ކުއަލަރ ލަ

ވަނީ ސެންސިޓިވް އިންޑިކޭޓަރސް ފޮރ މީޑިއާ" ގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަރ ޢާއިޝަުތ ޙަނާ 

 އް ހުަށހަޅާފައެވެ. ބައިވެރިވެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެ

އްދީ ފެންވަރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޙަރަޞަޕަކީ "ޖެންޑަރ އިކުއިޓީ" އަށް މި ވާރކްޝޮ

ނައްތާލުމަށާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި  ކުރުންރި ކުރުވުމާއި ޖިންސީ ތަފާތުފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހޭުލންތެ

 ޞަުދގައި ބޭއްވި ވާރކްޝޮޕެކެވެ.ގެ މަޤުކުރުމުތަރައްޤީކުރުމަށް ވިސްނުން ޤާއިމްހަމަހަމަކަން 

 ސްރީ  –"ރޯލް އޮފް މީޑިއާ އިން ކޮންފްލިކްޓް ރިޒޮލިއުޝަން އެންޑް ޕީސް ބިލްޑިންގ" ކޮލަމްބޯ   3.1 
 ލަންކާ 

އަށް  3102އޭޕްރީލް  33-31ސާކް އިންފޮމޭޝަން ސެންޓަރ )އެސް.އައި.ސީ( އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން   

ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި ބޭްއވުނު "ރޯލް އޮފް މީޑިއާ އިްނ ކޮންފްލިކްޓް ރިޒޮލިއުޝަން އެންޑް ޕީސް 

ގައި، ޚަބަރާއި ކަރަންްޓ ފުރުޞަތުބިލްޑިންގ" ކޮންފަރެންސްގައި ާރއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ހޮވުމަށް ދީފައިވާ 

ރޒްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދޭ އެންމެހައި ބްރޯ ޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަންތަކަށް ކޮމިަޝނުން ަވނީ ދަޢުވަުތ އެފެއާ

އަރުވާފައެވެ. މި ކޮންފަރަސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ 

 ގެ ބޭނުންކޮށްފައިވަީނ ހަމައެކަނި ފުރުޞަތުގުރުއަތުލުމަކުން ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ހޮވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު މި 

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަރާތުން ކަމުގައިވާތީ އެފަރާތް ވަނީ ކޮމިޝަނުން ހޮވާފައެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަރާތުން 

 މިކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެ ސްޓޭޝަންގެ ވީޑިއޯ ޖާނަލިސްޓް، އައިމިނަތު ފަރާޙް އަޙްމަދެވެ.

 

އެންޑް ކޮންފްލިކްޓް ރިޕޯޓިންގ: ދަ  "ވަޔަލަންސް  - 3102ސީނިއަރ އެޑިޓަރސް ކޮންފަރެންސް   3.1 
 އިންޑިއާ  –ނިއުދިއްލީ  ،މީޑިއާ ޑިބޭޓްސް އިޓްސް ރޯލް"

އިންޓަނޭޝަަނލް ކޮމިޓީ އޮފް ދި ރެޑް ކްރޮސް )އައި.ސީ.އާރ.ސީ( އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ނިއުދިއްލީގައި   



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   59 

 

ށް ބޭއްވުނު "ވަޔަލަންސް އެންޑް ކޮންފްލިކްޓް ރިޕޯޓިންގ: ދަ މީޑިއާ ޑިބޭޓްސް އިޓްސް  9ން  3 އޮކްޓޫބަރު

ރޯލް" ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް އައި.ސީ.އާރ.ސީން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް 

ސީނިއަރ ފޮނުވުމުްނ،  ިމ ޮކންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަްށ ބޭނުންާވ އެޑިޓަރުން ނުަވތަ ދަޢުވަތު

ކޮމިޝަނަށް  މިގެ ކުރިން  3102ޖުލައި  20ޖާރނަލިސްޓުން އެމީހުންގެ ހުިރހާ ލިޔެކިޔުމެއް ފުރިހަމަކޮށް 

 .އްމުކޮށް އިުޢލާންކޮށްފައެވެ ޢާށް ވަނީ ހުށަހެޅުމަ

ނޑައެޅިފައިވާ   ން މާކްސް ދިނުމަށްފަހު، އެންމެ އުޞޫލުމިގޮތުން ބައިވެރިވުމަށް އެދި ަހށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ކަ

ގިނަ މާކްސް ލިބިގެން، ިމ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހޮވުނީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

 ކޯޕަރޭޝަންގެ ސީނިއަރ އެޑިޓަރ ޙަސަން ޒިޔާއުއެވެ.

 ގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް ހޮވުން ޢަރަބިއްޔާސަޢޫދީ   3.3 
ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ދެއްވައިފައިވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ވަނަވަރު ުހށަހެޅުމުގެ   

ސެޕްޓެމްބަރ  03ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލް ހޮވުމަށްޓަކައި ގުރުއަތުލުްނ ފުރަތަމަ ބާއްވާފައިވަނީ  2ލިބޭ  ފުރުޞަތު

ގުރުއަތުން  ފުރުޞަތުން ސީވީ ހުށަހެޅުމުގެ ޗެނަލް ބައިވެރިވި މި ޤުރުއަތުލުމު 01ގައެވެ. ޖުމްލަ 3103

 ޙައްޖު ވަނަ އަހަރުގެ  3103ހޯދައިފައި ވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީ، ީވ.ޓީ.ވީ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑެވެ. ނަމަވެސް 

 ދަތުރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ބައިވެރި ވެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

ދީ އަދި އެ ފުރުޞަތު ގައި އެ 3102ނަްލަތކަށް ގައި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު ޗެ 3103އެހެން ވުމާއެކު 

ޗެނަލްތަކުން ބޭުނންވާ މުވައްޒަފެއްގެ ވަނަވަރު ފޮނުވުމުން، ޭއގެ ތެރެއިން ވަކި ފަރާތެއް ހޮވާފައި ވަީނ 

 .ސަރުކާރުންނެވެ ސަޢޫދީ

ގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ހިނގަމުންދާގޮތް ެގނެސްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްާކސްޓަރަކަށް 3102މިގޮތުން، 

ވީ.ޓީ.ވީގެ  ވަނީ ރަށް އެ ފަރާތުން ހޮއްވަވާފައިދަތު ގެ ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ޙައްޖުޢަރަބިއްޔާސަޢޫދީ 

 ވެ.ރ އޮފް ރޭޑިއޯ އަޙްމަދު ރަމީޒެޑިރެކްޓަ

 ލްކުރުމަށް އަޙްމަދު ރަމީޒު ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ހޮއްވަވާފައިވާތީ،ޞީޓަރުން ތަމްރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސް

 ފައެވެ.ދަންނަވާނިޔާ ޙުބާ އާއި ތަޙަނާއަށް ވަނީ މަރުގައި ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުޮކށް އ3102ޭސެޕްޓެމްބަރ  01



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   60 

 

އިމަޖަންސީ ވޯރނިންގްސް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ފޮރ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން "  3.3 
 މެލޭޝިއާ  –ކުއާލަރ ލަމްޕޫރު " ވާރކްޝޮޕް

އޭޝިއާ ބްރޯޑްކާސްޓް ޔޫނިއަން )އޭ.ބީ.ޔޫ( އިން އިންތިޒާމްކޮށްެގން، އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަްލ ކޮމިޝަން   

)އެސްކޭޕް( އަދި ޔޫ.އެން އެޑިޔުކޭޝަނަލް، ސައިންިޓފިކް އެންޑް ފޮރ އޭޝިއާ އެންޑް ދި ޕެސިފިކް 

ބޭއްވި، "ވާރކްޝޮޕް އޮން ދި ރޯލް  ގައި 3102ޖޫން  އިޒޭޝަން )ޔުނެސްކޯ(އާ ގުޅިގެންކަލްޗަރަލް އޯގަނަ

އޮފް ބްރޯޑްކާސްޓަރސް އިން އިމަޖަންސީ  ވޯރނިންގްސް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ފޮރ ޑިސާސްޓަރ 

  ވެ.ޝަން" ގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ ެސކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނޫރާ ޢަލީ އެރިސްކް ރިޑަކް

މި ވާރކްޝޮޕަކީ "އިމަޖަންސީ އާރލީ ވޯރނިންގ" )އީ. އީ. ޑަބްލިއު( އަދި "ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް 

އަދި މި  ޓަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުަމށާރިޑަކްޝަން" )ޑީ. އާރ.އާރ( އާބެހޭގޮތުން ސަރަޙައްދީ ބްރޯޑްކާސް

 ޙާލަތްތަކުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ދައުރާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ވާރކްޝޮޕެކެވެ.

މޯޓިންގ ޕޮސިޓިވް  ސެމިނަރ އޮން އެންހާންސިންގ ދި ރޯލް އޮފް ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ އެންޑް ޕްރޮ "  3.3 
 ނެޕާލް  –ކަތުމަންޑޫ  "ސޯޝަލް ޗޭންޖް 

އޮފް ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓަރސް )އަމާރކް( އަދި ސާރކް އިންފޮރމޭޝަން ވޯލްޑް އެސޯސިއޭޝަން   

ސެންޓަރ އިން އިންތިޒާމްކޮށްެގން ބޭއްވުނު "އެންާހންސިންގ ދި ރޯލް އޮފް ކޮމިއުނިޓީ ރޭޑިއޯ އެންޑް 

 .ޕްރޮމޯޓިންގ ޕޮޒިޓިވް ސޯޝަލް ޗޭންޖް" ސެމިނަރ ގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ 

އަށް ބޭއްވުނު މި ސެމިނަރަގއި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިެވރިވަޑައިގަތީ  3-3ސެޕްޓެމްބަރ މަހު  3102 

 ވެސް ކޮމިޝަނަރ މޫމިނާ އާދަމް އެވެ. މި ސެމިނަރ ގައި ކޮމިޝަނަރ މޫމިނާ ވަނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް

 ހުށަހަޅުއްވާ ދެއްވާފައެވެ.
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 އިންޑިއާއަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން   3.9 

އިންޑިއާގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ މަސްޢޫލު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކަިއ އިންޑިއާ   

ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދެއް ނިއު ދިއްލީއަްށ ވަނީ ޖޫން 

 . އަށް ދަތުރެއްކޮށްފައެވެ 3ޖުލައި މަހުގެ އިން  21މަހުގެ 

هللا މި ވަފުދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންަނވަނީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބާއި ނަިއބު ރަީއސް ޢަބްދު

ސުޖާއު އަދި ކޮމިޝަނަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމާއި، މަރިޔަމް ޝައުޤީއާއި މޫމިނާ އާދަމްއެވެ. އަދި ދަތުރުގެ 

 .ގައި ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭަޝްނސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު އަރުޝަދު ޢަލީއެވެކޯޑިނޭޓަރެއްގެ ގޮތު

މި ދަތުރުގައި ކޮމިޝަންގެ ޓީުމން އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށާއި 

 .ބައްދަލުކުރައްވާަފއެވެމިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓާރނަލް އެފެއާޒްއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އިސްވެރިންނާ ވަނީ 

އަދި އިންޑިއާގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާއަތުގެ އެންމެހާ ކަންތައްަތއް ބަލައި 

ދެނެގަތުމަށާއި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް ނިއުދިއްލާގައި ހުންނަ ދޫރްދަރްޝަން، އޯލް 

އިންޑިއަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި  އަރޓެލް، ޒީ ޗެނަލްންޑީ ޓީވީ، އެއިންޑިއާ ރޭޑިއޯ، އެ

 .ފައުންޑޭޝަނަށްވެސް ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ 

ތަކާއި ގުޅޭގޮުތން އިންޑިއާ ފުރުޞަތުމީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އޮތް ަތޢުލީމާއި ަތމްރީނުގެ 

ރޯނިކް މީޑީއާ މޮނިޓަރިން ސެންޓަރގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މާސް ކޮމިއުނިކޭޝަންސްއާއި އިލެކްޓް

އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް އިންޖިނިއަރިންގ ކޮންސަލްޓަންޓްްސ 

އިންޑިއާ ލިމިޓެޑް )ބެސިލް(ގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި، އެަފރާތުން ވަީނ 

 އް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.ންގ ސެްޓއަޕެޝަންގައި މޮނިޓަރިކޮމި

 : އިންިޑއާ ސްޓަޑީ ޓުއާރގެ ރިޕޯޓް(09 އެޕެންޑިކްސް)

 ކޯޓްހައުސް ކަވަރޭޖް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް   3.01 
ގުޅިގެން ކޯޓްހައުސް ކަވަރޭޖް  އި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އާ  

ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ ޕްރޮގްރާމްޓްރެއިނިންގ 

އިޝަތު ސުހާއެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ އާއި، ޢާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ކޯޑިނޭޓަރ ކޮމިޝަނު
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ީމޑިއާގެ އެކި  ސްވެރިްނނާއިގޮތުެގ މަޢުލޫމާތު ނޫއި، މަސައްކަތް ހިނގާޢޫލިްއޔަތާއެކި އެކި ކޯޓްތަކުގެ މަސް

 ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގެ ގޮުތން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުން ރާވާ ހިންގި ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

 "އިން މޯލްޑިވްސް  ގކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޯރަމް: ސެންސިޓައިޒޭޝަން އޮން ހިއުމަން ޓްރެފިކިން"  3.00 
ނަމުގައި  "ިއން މޯލްޑިްވސް ގކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޯރަމް: ސެންސިޓައިޒޭޝަން އޮން ހިއުަމން ޓްރެފިކިން"  

އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯަގނައިޒޭޝަން ފޯ މައިގްރޭޝަން އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

ބޭއްވި މި ފޯރަމްގައި ކޮމިޝަންގެ ގައި  3102ޖޫން  00 ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ އާއި

ނޭޝަނަލް އިްނަޓރ އިސް ކޯޑިޭނޓަރ އީމާން އަންވަރާފަރާތުން ބައިވެރިވީ ކޮމިަޝންެގ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން

ގ މި ފޯރަމްގައި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ އާއި ސްމަގްލިން ލީއެވެ.ޢަމަދު އަރުޝަދު ޙުރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ އަ

ސް ކޮމިޝަނުގައި ފައިލްކޮށްފައިވާ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ މައްސަލަތަކާއި އަކީ ކޮބާކަމާއި ހިއުމަން ރައިޓް

ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިެވއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ީމޑިއާގައި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ަމއްސަލަތަށް 

ކުރުން ހިމެނިގެްނ ޙިއްޞާތު ރިޕޯޓްކުރުމުގައި މީޑިއާގެ ހުރި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މި ފޯަރމްގައި މަޢުލޫމާ

 ދިޔައެވެ.

 ގައި ބައިވެރިވުން ގމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި އިލެކްޝަން ޓްރޭނިން  3.03 

އާއި އޭޝިޔާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަން )އޭ.ބީ.ޔޫ(  ވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން )އެމް.ބީ.ސީ(މޯލްޑި  

ދިމާކޮށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާުރ ބޭފުޅެއްގެ  ބާޚާނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިވަ 3102ގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު 

އެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި އިވެބާްއވާފަ ޝަން ޓްރޭނިންގއެއްކްމާލޭގައި އިލެ ތެރިކާމާއިއެކުއެހީ

ޕަބްލިކް  ނާއިހީންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް، ޢާއިޝަތު ޝާފަރާތުން ޑިރެކްޓަރ ޕްލޭނިންގ އެ ކޮމިޝަނުގެ

ކޯޑިނޭޓަރ އީމާން އަންވަރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. މި ޓްރޭނިންގ ގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ  ސްރިލޭޝަން

 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، މީޑިއާ ސްޓޭޝަން އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުންވެސް ބައިވެރިވެ، އެ 

 ކުެގ މަޢުލޫމާތުކަތްތަކާއި ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަމުއައްސަސާއެއް އިލެކްޝަނާ ދިމާކޮށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައް

އި ސުވާލާ ތަކުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާކުރިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓި ޙިއްޞާ

 ގެންދިޔައެވެ. ށްކުރިއަސެޝަނެއް  ޖަވާބުގެ
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 ދިރާސާތައް  ކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  އަހަރު  ވަނަ  3102. 9
 ރވޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސާ   9.0 

ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތާއި  ޢާއްމުސަރވޭއަކީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާިއރާއާ މެދު  ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް   

ޖޭގެ ޚިޔާލުތައް ދެނެގަނެ، ކޮމިޝަނުން ރާއް ޢާއްމުމިހާރު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލްތަކާމެދު 

ލަތް ދެނެގަނެ، ލިބިފައިވާ މަުޢލޫމާތުގެ އަލީގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ޙާބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ 

ރވޭ ކުރިއަށް ރވޭއެކެވެ. މި ސާމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފަިއވާ ސާއިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެުރވު

ރވޭ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. މިގޮތުން،  ލު ހޯދުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސާފަރުދުްނގެ ޚިޔާ ޢާއްމުގެންގޮސްފައިވަނީ 

 ނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.ރިޕޯޓެއްވަ ތަފާސްހިސާބު ހިމެނޭގައި ލީމަޢުލޫމާތުގެ އަލިބިފައިވާ 

ކުރުމުން މި  ފާސްރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން ޙިއްޞާމި ރިޕޯޓް ވަނީ މިހާރު ކޮމިޝަނަރުންނާއި 

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޢާއްމުރިޕޯޓް 

 ތްރެޓް އެނަލަސިސް ރިޕޯޓް   9.3 
ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ބްރޯޑްކާސްޓަރުން   

އޭގެ  ކާއިގެއްލުންތަ ގޮތަށް ދީފައިވާ  މަސައްކަތްކުރާ މާޙައުލުގައި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ

ކުރުމަށް އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން ހޯދުމަށް ަތއްޔާރުކުރާ ޙައްލުސަބަބުތައް ދެނެަގނެ މި ކަންކަްނ 

ތަކަްށ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭަޝންސް ، ަވނަ އަހަރު މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް 3102ރިޕޯޓެކެވެ. މިގޮތުން، 

ރވޭއަށް ބޭުނންވާ ަމޢުލޫމާތުވަނީ ގެ ަފރާތުން ސާިއސްވެރިންނާއި ނޫސްވެރިންތަކުގެ ޒިޔާރަތްކޮށް ސްޓޭޝަން

 ހޯދާފައެވެ.

 ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓު  އިންތިޚާބުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  3102  9.2 
ގުޅިގެން، ކޮމިޝަނުްނ ކޮށްފައިވާ  އިންތިޚާބާވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ  3102މި ރިޕޯޓަކީ   

ގެ ދުވަސްވަރު ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޕްރައިމް ޓައިމްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބުމަސައްކަތްތަކާއި 

ރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. މިގޮތުން، މި ރިޕޯޓް ތަކުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާއިންތިހަބާގުޅޭ ކޮންޓެްނޓް

އި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާުތ ހޯދާފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޕްރައިމް ތަފާސްހިސާބާ ތައްޔާރުކުމަށް ބޭނުންވާ

ގ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރުމަށް ޓައިމް އަދި ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގަޑިތަކުގެ ރިކޯޑިން
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ނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ޓީމަކުން މޮިނޓަރކުރުމަށްަފހުގައެވެ. މޮނިޓަރކު ރުމުގައި އެއްކޮށްފައިވާ ކަ

ޑިޑޭޓަކަށް ކޮންމެ ޗެނަލަކުން ދީފައިވަީނ ކިހާވަރެއްގެ ންމަޢުލޫމާތުތަގެ ތެރޭގައި، ވަިކ ރިޔާސީ ކެ

ވެސް ކޮށްތޯ ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް  ،ވަރޭޖުތަކުގެ ޓޯން ހުރީ ޕޮސިޓިވްމި ކަ، ކަވަރޭޖެއްކަމާއި

 ދިރާސާކުރިއެވެ. 

ކުރުމުްނ މި ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން ރިޕޯޓް ޙިއްޞާ ކޮމިޝަަނރުންނާޓް ވަނީ މިހާރު މި ރިޕޯ

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޢާއްމު

 ޑިޖިޓަލް މައިގްރޭޝަން "ނެޝަނަލް ރޯޑްމެޕް ޓީމް" ގެ މަސައްކަތް   9.1 
ޑިޖިޓަލް ެޓކްނޯލޮޖީއަށް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ޓެރެސްްޓރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތް އެނެލޮގް އިން   

ހިޖުރަކުރުމަށްޓަކައި މިކަން ކުާރނޭ ގޮތުގެ މަުގ ޗާޓެއް އެކުަލވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލި "ނެޝަނަލް ރޯޑްމެޕް ޓީމް" ގެ މަސައްކަތް  3103

މި މަގު ޗާޓް އެކުލަވާލުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެ ގޮތުން  ،ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން

ކަމުގެ ފަންނީ މާހިރެއް މާލެ ވަޑައިގެން ންގެ އެހީގެ ދަށުން މިއިންޓަނޭޝަަނލް ޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަން ޔޫނިއަ

 .ވެއެވެަފއިއްވާބައްދަލުވުމެއް ބާ ދެކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ފަހު އެކުލަވާލި ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމަށް 

 ކުރާ ރިޕޯޓަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކޮމެންޓް ފޮނުވާފައެވެ.އުޢިއައި.ޓީ.ޔޫ މިކަމާ ގުޅިގެން ޝާ އަދި

ނޑަށް ފެތޭތޯ   9.1   ބެލުމަށްޓަކައި ކުރި މަސައްކަތުގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓް  ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް މިންގަ
ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ވަނަ މާއްދާގައި  31ގެ ޤަވާއިދުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ   

ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންެވސް އެ ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓްގެ 

ނޑައަޅާފައެވެ. މިގޮތުން މި މާއްދާގެ  ނޑުތަކެއްވަނީ ކަ ތެރޭގައި  ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމަނަންޖެހޭ ވަކި މިންގަ

)ަފނަރަ އިންސައްތަ( ލޯކަްލ ކޮންެޓންޓް ކޮންެމ  01ގެ ނިޔަލަށް % 3103ނޮވެްމބަރ  31ށ(ގައިވާގޮުތން )

  ވެ.ލް އަކުންވެސް ހިމަނަންޖެހޭެނއެޗެނަ

 ތޯކުރޭޢަމަލުން އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތި މި މުއްދަތުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުންދިޔަ ހުރިހާ ޗެނަލަކުން މި ަމއްދާއާ

ގްރާމް ކޮންޓެްނޓްެގ ޕްރޮ ނިޔަލަށް ގ3103ެނޮވެްމބަރ  31އިން ފެށިގެން 3103ނޮވެްމބަރ  31ބެލުމަށް  

ޗެނަލެއްގެ  01 ،ފައެވެ. މިގޮތުންށްވަނީ އެނަލައިޒްކޮތައް ފޮނުވި ޝެޑިއުލް ،ޝެޑިއުލް ފޮނުވުމަށް އެންގި



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   65 

 

ގައެވެ. 3102މާރޗް  31ހަޅާފައިވަނީ ކޮމިޝަނަރުންނަށް މި ރިޕޯޓް ހުށަ މާންނި ޝެޑިއުލް އެނަލައިޒްކޮށް

 ގައިން އެފަރާތުމަތިރެއްގެ ގެ ޝެޑިއުލް ހޯދުމަށް އެތައްފަހަ"މިނިވަން 93"އެއިރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދިޔަ 

 ވުމުން މި ޗެނަލްގެ އެނަލިސިސްވަނީ ހެދޭގޮތްނުވެފައެވެ.އެދުމުންވެސް ޝެޑިއުލް ލިބޭގޮްތ ނު

 

 

 

 

 

 

 

 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   66 

 

 ލައިސަންސް .  01

 ފްރީކުއެންސީ ލައިސަންސް   01.0 
ހަތް  ދި މި. އަފަރާތަކުންނެވެ ހަތްން ފްރީކުއެންސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އުޞޫލުބިޑް  އަހަރު ވަނ3103ަ  

  ން ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންވާ ފްރީކުއަންސީ ފީ ވަނީ ދައްކާފައެވެ.ފަރާތު

ށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަލޮޖީ ބޭނުންޮކށްެގން "ޓީވީ މޯލްޑިވްސް" ޗެނެލްގެ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮ

ވަނަ އަހަރު ވަނީ 3103އެއް ިއތުރު ފްރިކުއެންސީ ރާކުރާ ުމއްދަތުގައި ބޭނުންކުރާނެލޮޖީއަށް ހިޖުމި ޓެކްނޮ

 އަށް ދޫކޮށްފައެވެ.ކޯޕަރޭޝަން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

 

 ކޮމިޝަނުން ްފރީުކއަންސީ ދޫކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަުކގެ މަޢުޫލމާތު(  :31 ޕެންޑިކްސް)އެ

 ލައިސަންސް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ   01.3 
 އެވެ.އިވެކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފަފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް 22 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުްނ ޖުމްލަ 3103  

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ހިމެނެއެވެ.  01ޓީވީ ޗެނަްލ އަދި  32މީގެ ތެރޭގައި 

 3102 ގޮތުގެ މަތިން މި ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންވާ އަހަރީ ފީ ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ދައްކާފަެއވެ.

ން ދަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގެ ޚިދުމަތް ރޭޑިއޯ ޗެނަލު 9ޓީވީ ޗެނަލް އަދި  03ނިމިގެން ދިޔައިރު ޖުމްލަ 

 ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުްނނެވެ.

 ވަނަ އަހަރު ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކެވެ؛ 3102ތިރީގައިމިވަނީ ކޮމިޝަނުން ދޫކޮްށފައިވާ ލައިސަންސްތަކަށް 

 ީޕްރައިވެޓް  އުމްރާ ވަލް ހައްޖި ލިލް މީޤާތު ކަމުގައިވާ އެމް.ވީ.ޓީވީގެ ވެރިފަރާތްޗެނަލެއް ޓީވ 

 ގައެވެ.3102 ޖޫން 11 ބަދަލުކޮށްފައިަވނީ  ށްފައުންޑޭޝަނަ މީޑިއާ ،ލިމިޓެޑުން
 

 ޯޓެލެވިޒަންއަށް  ޖަޒީރާ ،ނަން ވޭވްގެ ޗެނަލް ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރައިވެޓް މީޑިއާ ޓެކްނ 

 ގައެވެ. 3102ޖޫން  33ކޮށްފައިވަނީ  ބަދަލު
 

 ްޓީވީއިން  އޯކިޑް ،ނަން ޗެނަލްގެ ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑިޖިޓަލ 

 ގައެވެ.3102ފެބްރުއަރީ  31ބަދަލުކޮްށފައިވަީނ  ވަންއަށް ޗެނަލް
 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   67 

 

 ާއަށް 02 ޗެނަލް  ،ނަން ީޓވީގެ ފިއުޗަރ ދަށުން ހިްނގާލިމިެޓޑްގެ  ޕްރައިވެޓް ރިންގް މީޑިއ 

 ގައެވެ. 3102ޖޫން  02ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 

 (މަޢުލޫާމތު: ލައިސަްނސް ދޫކޮްށފައިވާ ބްރޯޑްާކސްޓަރުްނގެ 30 އެޕެންޑިކްސް)



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   68 

 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ލައިސަންސް   01.2 
 ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް  3102  

 
މުޅިރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޫކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި  22ގައި 3102

ވަނަ އަހރު ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގައި  3102  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް އެއްފަރާތަކަށް ލައިސަންސްދީފައިވެއެވެ.

 ދެމުން ގެންދެއެވެ.  ޚިދުމަތްފަރާތެއް ލައިސަންސް ލިބިގެން ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  31ޖުމްލަ 

 ކުގެ ތަފްޞީްލ ޓޭބަލް އެވެ؛ ތިރީގައި މިވަނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަ

 

 # ކުންފުނި  ސަރަޙައްދު 

 1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޅިރާއްޖެއަށް 

 2 ދިއްގަރު ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ދިއްގަރު 

 3 ބިޒްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ހއ. ހޯރަފުށި 

 4 ލިމިޓެޑް ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް  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 ލިމިޓެޑް ނޫރާން ޕްރައިވެޓް  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 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   69 

 

 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 ޑީ.އައި.ވީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އދ.ދިގުރަށް 

 29 އާރު ޒެޑް އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ށ.ބިލެއްފަހި 

 30 ޕަވަރއިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ށ.މާއުނގޫދޫ 

 31 އެމް.އައި.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މ.މުލި

 32 ވިޝަން އީކުއޭޓަރ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ލ.މާމެންދޫ 

  22 ސޮސައިޓީޔުނައިޓެޑް ކޯޕަރޭޓިވް  ކޭބަލް ލ.މާމެންދޫ 
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 ޝަކުވާތައް ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ  3102. 00

 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާެއއް ނުވަތަ ހިންގޭ ތަޙުޤީގެްއ ޚާއްސަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ،   

)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި، ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި  3ގިނަވެގެން 

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮޝަކުވާ ބެލުމުގެ  ކަްނ ށް އެނިންުމންތައް ހާމަުކރަންވާނެތަނިޒާމްގައި ކަ

ވަނަ 29ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 12ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ.  

އަދި  ލިިބަފއެވެ.ޝަކުވާ ވަނީ ކޮމިޝަނަށް  039ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޖުމްލަ  3102

 ވަނަ އަހަރު ބަލާފައެވެ. މީގެއިތުރުން، 3102މައްސަލަ ވަނީ  09ވަނަ އަހަރުގެ ނުނިމިހުރި  3103

 ވަނަ އަހަުރ ނިމުނުއިރު 3102އި ޝަކުވާ ކޮމިޝަނުން ބަާލ ނިންމަ 313 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ 3102

 ޝަކުވާއެއް ދަނީ ބަލަމުންެނވެ.  03

ޝަކުވާ އަކީ ކޮންޓެންޓާ  10ބަލާއިރު ފައިވާ ޝަކުވާތަކަށް ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަނަށް އަހަރު  ވަނަ 3102

 ސިންގ އާ ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާތަކެވެ. ޝަކުވާ އަކީ ލައިސަން 013އަދި  ގުޅުންހުރި ޝަކުވާތަކެވެ.

އިވާ ކޮމިޝަންގެ ިއންޓަރނަލް މޮީނޓަރިންގއިން ާފަހގަ ވެފައަދި ކޮމިޝަނަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި ުހށަހަޅާފައިވާ 

 ލު އެޕެންޑިކްސްގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީ

 ުކވާގެ ތަްފސީލް(ޝަމިޝަނަށް ހުށަަހޅާ ބަލާފަިއވާ ވަނަ އަހަުރ ކޮ 3102: 33)އެޓޭޗްމަންޓް 

 ފާސްޓް ޓްރެކް އެޖުޑިކޭޝަންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް   00.0 
ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ގުޅުންހުިރ ބްރޯޑްކާސްޓް 3102  

ކޮންޓެންޓްގެ ޝަކުވާތައް އަވަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް "ސީ.އޭ.ސީ ސްޕެޝަލް" ކިޔާ ވަގުތީ 

 ިތންްނނާއި ަކމާ ބެހޭ ެމންބަރގެ ހަތް ކޮމިޓީއެއް ކޮމިޝަނުން ަވނީ އެުކލަވާލާފައެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ކޮިމޝަން

 އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހިމެނެ އެވެ.

 ކަމަށްމައްސަލަ ހުށަނޭޅޭނެ އުކޮމިޓީއަށް އަ ޚާއްޞަބަށްޓަކައި އެކުލަވާލި މި ޚާގެ ރިޔާސީ އިންތ3102ި

މިޓީއިން ކޮ ޚާއްޞަ ވެ. އަދި މި ނިންމާފައެ ގައި ވަނީ ގެ ބައްދަލުވުމުކޮމިޝަން ބޭއްވި 3102ނޮވެމްބަރު  33
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ވާއިރު، މައްސަލައެއް ނިންމާފައި 01ލައި މައްސަލައެއް ބަ 03ގުޅުން ހުރި  އިންތިޚާބާގެ ރިޔާސީ  3102

 އެވެ.ނުނިމިވަނީ އަދި  މައްސަލަ އެއް
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 ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތައް .  03

 
 ވެބްސައިޓަށް ގެނައި ބަދަލުތައް   03.0

އެކު ލިބޭނެގޮތް ހެދުމަށް ކޮމިޝަނުެގ ނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި އާޢްމުންނަށް ބޭ  

 ވަނަ އަހަރުވެސް ގެނެސްފައެވެ. 3102ވެބްސައިޓަށް ބަދަުލތަކެއް ވަނީ 

 ކޮމިޝަން   

ނޑު"ކޮމިޝަމި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ  ވަީނ ބައެއް  ހަތަރު ން" މި ޓެުބގެ ދަށަށް މައިގަ

  .ލް ިތރީގައި މިވަނީއެވެޞީކުލަވާލި ބައިތަކާއި އޭގެ ތަފްއެ ވެ. މިގޮތުން ލާފައެއެކުލަވާ

 :ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން . 0

މޯލްޑިވްސް ވަނަ އަހަރު ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާއި އެކު  2013

އަށް ރާވައި ކުރަން ގަސްތުކޮށްފައިވާ  3101ން  3100ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން އިން 

 .ކަންތައްތަކުގެ ޕްލޭން ވަނީ ވެްބސައިޓުގައި ހިމަނާފާއެވެ
 

 :ހިންގާ ޤަވާއިދު . 3

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ހިންާގ ޤަވާިއދު "ކޮމިޝަން" މި ެޓްބ ދަށުގައި 

 ފައިވާނެއެވެ.ކުލަވާލާއެ
 

 :އޮޑިޓް ރިޕޯޓް . 2

ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް "ކޮމިޝަން" މި ޓެބްެގ ދަށުން  3103އަދި  2011 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
 

  :އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ  ބްރޮޑްކާސްޓް . 1

ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓާއި މި ކޮމިޓީެގ މެންބަރުގެ މަޢުލޫމާތު މި ބައިގައި 

 ފައިވާނެއެވެ.ކުލަވާލާއެ
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   މީޑިއާ ރޫމް   

ނޑުމި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގަިއ ހިމެނޭ "މީޑިއާރޫ ބައެއް  ިތން މް" މި ޓެބުގެ ދަަށށް މައިގަ

 .ލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެޞީަބއިތަކާއި އޭގެ ތަފްމި ވެ. މިގޮތުން ތުރުކުރެވުނެއި
 

 :ްކޮމިޝަނުގެ ފަރާުތން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަްނގާ  ގމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން އެންގުނ

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ގައި 3102އެންގުން މި ބައިގައި ހިމެނުނެވެ. 

   ވެ.ކޮށްފައިވާނެއެއެންގުމެއް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމަށްފަހު މި ބަޔަށް އަޕްލޯޑް  ދެ 
 

 :ްމި ނަމުގައި އައު ޓެބެއް އެކުލަވާލާ މި ެޓބުގެ ދަުށން ިމ  ލައިސަންސްޑް ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުނ

  ފައިވާނެއެވެ.ނާންސާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމަކޮމިޝަނުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަ
 

  ާމެދު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ބަޔާން: ނިންމިގޮތުގެ  ޝަކުވ

ގޮތުގެ ޢާޢްމުކުރުމުގެ ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާބެލުމަށްފަހު އެ ޝަކުވާ ނިންމިޮގތުގެ ބަޔާން ބް

  ވެ.ކޮށްފައިވާނެއެބޭނުމުގައި ވަކިވަކިން ފެންާނނެެހން މި ބައިގައި އަޕްލޯޑް 

 

  ފްއަރުޝީ 

ގެ ވަނަ އަހަރު 3103އަދި  3100" މި ޓެބުގެ ދަށަށް ފްވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ "އަރުޝީ މި ކޮމިޝަނުގެ

  ވެ.އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލެވުނެ

  ޚިދުމަތް

ޓެބް އިުތރުކުރެވުނުވެ.  ފަސް" މި ބަޔަށް ޚިދުމަތްމި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓަށް ެގނައި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި "

 .ލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެޞީގޮތުން އިތުރުކުރުވުނު ޓެްބތަކާ އަދި އެއާ ގުޅޭ ކުރު ތަފްމި

ނުން މިހާތަނަްށ މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މަގުދައްކައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަ :ގައިޑްލައިން 

ހޯދުމަށް ބޭުނންވާ ފަރާްތތަކަށް  އްމި މަޢުލޫމާތުތަސްޓަރުންނަށާއި ބްރޯޑްކާ އްގައިޑްލައިންތަ ވާއެކުލަވާލާފައި

 ތްކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓެބެކެވެ. މި ބައިގައި ހިމެނޭ ގައިޑްލައިންތަކަީކ؛ޢާޔަރިފަސޭހައިން 

 ާވީ ގައިޑްލައިންޢަމަލުކުރަން ގައިމަވެރި ހާދިސާތައް ކަވަރުކުރުމުތަކާއި ހިތާރިޘާޤުދުރަތީ ކ 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   74 

 

 ްވީ ގައިޑްލައިންޢަމަލުކުރަންމާޔަތްކުރުމަށް ޙިއްޤުތައް ޙަކާސްޓްކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ބްރޯޑ 

 ްވީ ގައިޑްލައިންޢަމަލުކުރަން ށްމާޔަތްކުރުމަޙިއްޤުތައް ޙަކާސްޓްކުރުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ބްރޯޑ 

 ުދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން އިންތިޚާބ 

 ިކަވަރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން  އް ލަތްތަޙާ މުޒާހަރާތަކާއި ހަލަބޮލ 
 

  :ތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުން ޙަރަކާތް އެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

 11)ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤަނޫނު( ގެ  0/3102މިއީ ޤާނޫނު ނަްމބަރު 

ތެރިވާ ޙަރަކާތްގުޅޭގޮތުން  މަށް ލާޒިމްކޮށްަފއިވާ އެއްވުމާއެކުލަވާލު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިަޝނަށް

ގުޅޭ  ން ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދެވެ. މި ޤަވާއިދުގެ ދަށު

 .މަޢުލޫމާތު މި ބައިގައި ހިމަނާފަިއވާނެއެވެ

  ްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްޙަރަކާތްއެއްވުމާގުޅޭގޮތުނ 

  ްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްވުމަށް ހުށަހަޅަންވާ ފޯމްޙަރަކާތްއެއްވުމާގުޅޭގޮތުނ 

 ްއެކްރެޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓ  

  ްއެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިންގެ ތަފްޞީލ 
 

މަކުރުމާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހާ :ޢާއްމުކުރުން  ހާމަކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތު 

ނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާއި އްޢާ އި ހިމަނާފައިވާނެއެެވ. އަިދ މި ބައިގަ  އުޞޫލު މުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަ

 .ހޯދުމަށް އެދި ހުަށހަޅަންވާ ފޯމު މި ބައިގައި ހިމަނާފަިއވާނެއެވެ ލޫމާތުޢުމަ

ން ބްރޯޑްކާސްޓްގައި ޜައެކުލަވާލާ ޓެލެވިމި ނަމުގައި އައު ޓެބެއް އަލް ކޮލިޓީ މިންގަނޑު: ޜު އޯޑިއޯ ވި   

ނޑު ހިމެނޭ ކަރުދާސް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ވާނީ ޜުއޯޑިއޯ ވި އަލް ކޮލިޓީގެ މިންގަ

 .ހިމަނާފާއެވެ 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަ ޝައުޤެއް ހިމެނޭ އިވެންްޓސް ގޮތުގައި   ލިސްޓަޑް އިވެންޓްސް:  

 މިޝަނުން ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އިވެންޓްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މި ބައިގައި ވާނީ ހިމަނާފައެވެ. އަދި ކޮ

އޭޕްރީލް ގެ ނިޔަލަށް ލިސްޓްކޮށްފައިވާ އިވެންޓް ހިމެނޭ ކަރުދާހަކާއި ލިސްޓަޑް އިވެންޓްސް  31 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   75 

 

  .މި ބައިގައި ހިމާނާފައިާވނެއެވެ މުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާންޢާއް
 

މި ބައިގައި ހިމެނޭ "ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން" މި ޓެބަށް ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ  "ޚިދުމަތް"ން މީގެ އިތުރު

 ވަނަ އިސްލާޙް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފީއަށް ދެތެރޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ގެނައި 

ގެނައި އިސްލާޙް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅެންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްިލސްޓެއް 

 ހިމެނުނެވެ.
 

 ވަނަ އަހަރު ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރި ޚަބަރުތަކުގެ ސުރުޙީތައް  3102ކޮމިޝަނުން   03.3 
 ޑިސެމްބަރ  

 3102ޑިސެމްބަރު  39

ގައި މޯލްޑިވްސް މެންބަރެއްގެ ގޮތު އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަން ) އޭބީޔޫ(ގެ އެފިލިއޭޓް

 ހިމެނިއްޖެއެވެ. ކޮމިޝަން ގބްރޯޑްކާސްޓިން

 3102ޑިސެމްބަރު  33

ހުރިހާ ކަންކޮޅެއްގައި ރާއްޖޭގެ  ގެ ހަނދާނުގައިކާރިޘާގައި ރާއްޖެއަށް ދިމާވި ސުނާމީ  3111ޑިސެމްބަރ  33

އެއް މިނެޓުެގ ސުކޫތުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ިއން ފެށިގެން ގެނައި  9:31މިއަދު ހެނދުނު 

 މެންބަރުްނާނއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް

 3102ޑިސެމްބަރު  31

އަމުރަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ޓުން ކުރެއްވިރާއްޖެ ޓީވީއިން ފޮނުވި ކޮންެޓންޓަކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯ

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވި ރާއްޖެޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިއެއްގެ  ސަރވިސްއިން ތަހުގީގުކޮށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ

އަބުރާ  ޝަރީއަތަށް ފޮނުވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ނިންމަވާ މައްސަލަ މައްސަލައެއް

 ކޮމިޝަނުން މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ. ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފޮނުވާލައްވާފައި ވާތީ އެ



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   76 

 

 3102ޑިސެމްބަރު  33

ކޯޓުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ  ރާއްޖެ ޓީވީން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމު

 ކޮށްފި އެވެ.އްޞާޙިބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ސުޕްރީމު ކޯޓާ  މޯލްޑިވްސް މަޢުލޫމާތު

 3102ޑިސެމްބަރު  01

ރާއްޖެޓީވީގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތަހުނިޔާ 

 ފޮނުވައިފިއެވެ.

 3102ޑިސެމްބަރު  3

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޢާއްމު  ވަނަ މާއްދާގައި 9ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 

އިްނވެސްޓްމަންްޓ  ހިނގައިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުެށނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ެއޓޯލް ޝަރުތެއްކަމުގައިވާ

މިއަދު   ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މެދު 1ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޓީވީ 

  ވެ.ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވައިފިއެ މޯލްޑިވްސް

ނޑު  13:11ހެނދުނު  ކޮންޓެންޓަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އާ ދެމެދު 19:11އާއި ރޭގަ

 އުމުރުފުރައަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ ކޮންޓެްނޓްކަމުގައި ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ހުރިހާޤަވާއިދު

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ަހނދާންކޮށްދީފިއެވެ.

 3102ޑިސެމްބަރު  0

މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް  ޚިލާަފށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާ ޤާނޫނާލައިސަންސް ނެތި 

އެ ކަން ަތންފީޒުކޮްށދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނިންމައި،

 ފަށައިފި އެވެ. ހުށަހަޅަން



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   77 

 

ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ"ގެ އިފްތިތާޙީ ބައްދަލުވުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގައި " 

 މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

 ނޮވެމްބަރު 

 3102ނޮވެމްބަރު  03

އަހަރީ ރިޕޯޓް މިހާތަނަށް ުހަށނާޅާ ދެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަްށ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚް 

 އެވެ.ދީފި

 3102ނޮވެމްބަރު  03

ނޑިޑޭޓަށާއި އެ ޕާޓީގެ މެނިފެސްޯޓއާ ގުޅުވައި  އަންދަލުސް" ދަރުސް އަކީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ" ކެ

ކޮމިޝަނުްނ  ވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތުން ފާޑު ކިޔާފައިވާ ދަރުސެއް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ހަޤީޤަތާ ޚިލާފް

ގެ  13:11ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުުނ  03 ސަލަ ބަލައި ނިމެންެދން، ނޮވެްމަބރއެންގެވުމާ ގުޅިގެން، އެ މައް

 ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މޯލްޑިވްސް  ކުރިން "އަންދަލުސް" ދަރުސް 

 ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އަްނގައިފި އެވެ.

 3102ނޮވެމްބަރު  01

ަނތީޖާ އަްށަފހު ވެސް،  ގެއިންތިޚާބުޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އަންނަ ހޮިނހިރު ދުވަހު ާބއްވަން ހަމަ

ނޑުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އެންމަހައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަ

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް

 3102ނޮވެމްބަރު  02

ނުކުރުމަށާއި އެންޓި ކެމްޕޭން ނުކުރުމަށް ހުރިހާ  އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުކުރުން މަނާ ވަގުތުގައި ކެމްޕޭނު ރިޔާސީ 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   78 

 

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް

 3102ނޮވެމްބަރު  19

ލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކަން ދި ޓީވީ ހިންގާ އިމާރާތަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާ ދީފައިވާތީ، މޯ

 ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

  

 3102ނޮވެމްބަރު  13

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ާވ ) 3101/ 16ރިސޯޓްތަކުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާނަމަ ޤާނޫނު ނަމްބަރ

 ސް ހޯދުމަށްފަހުކޮމިޝަނުން ރީބްޯރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަން ފަދައިން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

 ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން މިައދު އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

 އޮކްޓޫބަރު 

 3102އޮކްޓޯބަރ  20

ދަރަށް ގަރުމުގައި ވެސް، އެ ބޭފުޅުންގެ ކު އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އާއި އެ ފަދަ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް

އިލްތިމާސްކޮށްފި  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުންބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް  އުނިކަން ލިބޭ ގޮތަށް

 އެވެ.

 3102އޮކްޓޯބަރ  21

ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަްނ ހަމައަކަށް  ނިމި، ޤައުމުގައި މިހާރު ުއފެދިފައިވާ އިންތިޚާބުކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ 

 ކަންކަން ނުދެވޭނެ ގޮަތށް ރާއްޖެޓީވީގެ ސެކިއުރިޓީގެ  އެޅެންދެން ވެސް، އިތުރު ހަމަލާއެއް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން  ބަލަހައްޓަވައިދެއްވުން އެދި މޯްލޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި މޯލްޑިވްސް



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   79 

 

 ދަންނަވައިފި އެވެ.

 3102އޮކްޓޯބަރ  39

ބާރުވެިރކުރުވުމާއެކު ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަްށ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ޤާނޫނުތައް

މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަްށ  ނުދެއްވުމަށް  ފުުރޞަތުއެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރުމަށް  ކަމެއް ހުރަސްއެޅޭ

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސް ދަންނަވައިފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މޯލްޑިވްސް

 3102އޮކްޓޯބަރ  33

ކުރަނީ ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅޭ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހްޤީޤު 

އަދި ރައީސް އޮފީހުން  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުުވން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. ކަމަށްވާތީ

އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް  އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީގެ މައްސަލަ

 އެވެ. ފިއިލްތިމާސް ދަންނަވައި

 3102އޮކްޓޯބަރ  33

ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް  ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކޮންޓެްނޓެއްގެ ަމއްސަލައެއް ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ސުޕްރީމް  ބާތިލްކުރައްވައި އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ އަމުރު

 ދަންނަވައިފި އެވެ. ންގ ކޮމިޝަނުން މިއަދު އިލްތިާމސްމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓި ކޯޓަށް

 3102އޮކްޓޯބަރ  33

ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ާހޒިރުކުރުމަށް  ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭ ޓީވީގެ ނޫސްެވރިއަކު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

މީޑިއާ  ޝަހީބު ިމއަދު މޯލްިޑވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަްނގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޗިޓް ހަވާލުކުރުމާ ގުޅިގެން

 ބްރީފިންގެއް ބާއްވާއިފިއެވެ.



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   80 

 

 3102އޮކްޓޯބަރ  13

ރާއްޖޭ ޓީވީ ހިންގާ އިމާރާތުގައި ރޯކޮށްލުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ހަރުކަިށ އިބާރާތުްނ 

 ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

 3102އޮކްޓޯބަރ  13

މިނިސްޓްރީން އެޓާނީ ޖެނެރަލް  މިނިސްޓްރީ އާއި ހޯމް ރާއްޖެޓީވީ ހުއްޓުވަން ނިންމައިަފއި ވަނީ ޑިފެންސް

ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފަތުރަމުންދާ ޚަބަރާ މެދު މޯލްޑިވްސް  މެދުވެރިކޮށް ހޯދާ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން

ޕޮލިސް  ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް މޯލްޑިްވސް ބްރޯޑްކާސްޓިން

 ހަޅައިފި އެވެ.ސަރވިސް އަށް ހުށަ

 3102އޮކްޓޯބަރ  11

ިމއަދުދުވަހެއް ފާހަގަކުރާއިރު، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ  ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް

ނޑިވަޅުގައި، ސިޔާސީ ވެށި މި ވަނީ ގައުމުގެ  ވަރަށް ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި ކަމަށާއި މި ހުތޫރަތްތެރި ދަ

ނޑަކަށް ހެދުމުގައި، އިސްކޮށްމަސްލަހަތު  ިޒންމާދާރުކަމާ އެކު ހުރިހާ ބްރޯްޑކާސްޓަރުން  ރައްޔިތުްނ އެކަތިގަ

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު އިލްތިމާސް  މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް

 ދަންނަވައިފި އެވެ.

 ސެޕްޓެމްބަރު 

 3102ސެޕްޓެމްބަރ  21

ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ކޮމަންވެލްްތ  ޚާބުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުމަށްޓަަކއިރިޔާސީ އިންތި

ބައްދަލުކޮށް  ދައުވަަތކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަުނން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ވަފުދާ އޮބްޒާވަރުންގެ ވަފުދުގެ



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   81 

 

 ކޮށްފިއެވެ.ޙިއްޞާމަޢުލޫމާތު 

 3102ސެޕްޓެމްބަރ  39

 2ކޮމިޓީގެ އިފްތިތާހީ ބައްދަލުވުން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީމޯލްޑިވްސް 

 ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ދަޢުަވތު ފޮުނވައިފިއެވެ. ގައި ބޭއްވުމަށް  3102 އޮކްޓޫބަރު

 3102ސެޕްޓެމްބަރ  33

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިާވ  ޑްކާސްޓްކޮށްިފނަމަ،ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ބްރޯ

މޯލްޑިވްސް  ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށްޓަކަިއ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު

ޅާނެ ހާަލެތއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ އެ ފިަޔވަޅު އަ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ިލބިގެންވާ ކަމަށާއި އެ ފަދަ

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އަންގައިފި އެެވ. ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް

 3102ސެޕްޓެމްބަރ  33

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ގަދަރަށް  ތަކުގެ ވެރިންގެ ފޮޓޯ، ބައެއް ޗެނަްލތަކުންމުއައްސަސާބައެއް 

ިލެބމުންދާތީ، އެ  ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް މަސްަލހަތު ގެއްލެމުންދާ ގޮތަށް ކަަމްށ ބުނެ އުނިކަން ލިބި، ޤައުމުގެ

ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިމެންދެން މިފަދަ 

 ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް، މޯލްޑިްވސް

 3102ސެޕްޓެމްބަރ  31

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފް  ދަލުސް" ދަރުސްގައިޖަމީޢަތުއް ސަލަފުން ބޭއްވި "އަން

ރައްޔިތުންގެ  ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައި، އެކަން ކޮންޓެންޓެއް ނުހިެމނޭ

 މަޖިލީހަށް އަންގަވައިފި އެވެ.
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 3102ސެޕްޓެމްބަރ  03

ނޑިވަޅެއްގައި ގުޅިގެން ސިޔާސީ ގޮތުން ޤައުމު ހަލަބޮލިވަމުންދާ އިންތިޚާބާރިޔާސީ  އެއްވެސް ، މިފަދަ ދަ

 ނުކުރުމަށް ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް، މޯލްޑިވްސް ޢަމަލު ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެދާެނ ގޮތަށް

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ިމއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

 3102ސެޕްޓެމްބަރ  01

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސަޢޫދީ  މި އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ހިނގަމުންދާގޮތް ެގނެސްދިނުމަްށޓަކައި

ޑިރެކްޓަރ އޮފް  ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ޙައްޖުދަތުރަށް އެ ފަާރުތން ހޮއްވަވާފައިވާ ވީ.ޓީ.ވީގެ ގެ ސަރުކާރުންޢަރަބިއްޔާ

 ަބއްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ނުން މިއަދުރޭޑިއޯ އަޙްމަދު ރަމީޒާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަ

 3102ސެޕްޓެމްބަރ  11

ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތަހުނިޔާ  1  ވީޓީވީގެ

 ފޮނުވައިފިއެވެ.

 3102ސެޕްޓެމްބަރ  11

ޓީމާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ކޮމަންވެލްތްގެ އިލެކްޝަން ޮއބްޒާަވރުންގެ

 ކުރައްވައިފިއެވެ.ޙިއްޞާ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް

 3102ސެޕްޓެމްބަރ  10

ޗެނެލްތައް ވެްސ ހިމެނުމަށް  ރާއްޖޭގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ނެޓްވާކްތަކުގައި ހުރިާހ ދިވެހި

ންވާ ޗެެނލްތައް ހިމެުނމަށް ޚާއްސަ ރައްޔިތުން ބަލަން ބޭނު މަސައްކަތްކުރުމަށާއި އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ދިނުމަށް ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ސަމާލުކަމެއް



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   83 

 

 ކޮމިޝަނުން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

 އޯގަސްޓް 

 3102އޯގަސްޓް  33

އެމްބީސީން ނެރެފައިވާ ބަާޔނަކީ ކަމުގެ  ތުންސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ބްރޯޑްކާސްޓިނގ ރައިޓްސް އާއި ގުޅޭގޮ 

މޯލްޑިވްސް  އޮޅޭ ގޮތަށް އަދި މަޢުލޫމާތުރައްޔިތުންނަށް  ޢާއްމުނުަބއްލަވައި،  ބަަލންވާ ވަރަށް ހަޤީޤަތް

ބަޔާނެއްކަމުގައި މޯލްޑިވްސް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ އަގުވެއްޓޭ ގޮތަށް ޝާއިއުކޮށްފައިވާ

 ކޮމިޝަނުން ުބނެފިއެވެ.ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

 3102އޯގަސްޓް  33

ކޮންޓެންޓެއްމެ އިންތިޚާުބތަާކ ބެހޭ އާއްމު  ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ އެންމެހައި

 ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި "އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް  ޤާނޫނާއި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަްށ މޯލްޑިވްސް  ކުރުމުގެ ގައިޑްލައިނާ" އެއްގޮތަށް ބެހެއްޓުަމްށ ހުރިހާބްރޯޑްކާސްޓް

 އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން

 3102އޯގަސްޓް  33

ހުރި ޝަކުވާތައް އަވަސް  މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ގުޅުން

ން އުޞޫލުބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ނިިިންމައި، ެއ  އްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސްމައްސަލަތަކެ

 އެވެ.  ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުެނފި  އަމަލްކުރަމުން އަންނަ

 3102އޯގަސްޓް  30

ކޮމިޓީ )ބީއޭސީ( އަށް ކޮމާޝަލް ރޭޑިއޯ  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   84 

 

 މެންބަރުން މިއަދު އިންތިޚާބުކޮްށިފއެވެ. ކުރުމަށް ދެތަމްޞީލުޗެނަލްތައް 

 3102އޯގަސްޓް  09

ކޮމިޓީގައި ކޮމާޝަލް ރޭޑިއޯ ޗެނަލުން  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ

ވޯޓުލުމަްށ  އޮގޮސްޓްގައި ބޭއްުވމަށް ނިންމައި ިމ އިންތިޚާބުގައި  30ތިޚާބު އިން  މެންބަރުން ހޮވުަމށް ބާއްވާ 

 އަރުވައިފިއެވެ.ދަޢުވަތުކޮމިޝަނުން  ހުރިހާ ރޭޑިއޯ ޗެނަލަކަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

 3102އޯގަސްޓް  03

ތް މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކަވަރޭޖް

 ަފށައިފިއެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން

 3102އޯގަސްޓް  00

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  3102ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  21 ގެ (11/2008) އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނޫ 

ސް ވަގުތު" އެކްސެ ކަވަރުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދޫކުރާ "ޑިރެކްޓް އިންތިޚާބު

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަްށ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް

 އަންގައިފިއެވެ.

 3102އޯގަސްޓް  11

އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ )ބީއޭސީ( އަށް ކޮމާޝަލް ޓީވީ  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް

 ކުރުމަށް ިތްނ މެންބަރުން މިއަދު އިންތިޚާބުކޮްށފިއެވެ.ތަމްޞީލުޗެނަލްތައް 

  ޖުލައި 

 3102ޖުލައި  20



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   85 

 

އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގައި ކޮމާޝަލް ޓީީވ ޗެނަލުްނ  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް

ވޯޓުލުމަްށ  ިމ އިންތިޚާބުގައި  އޮގޮސްޓްގައި ބޭއްުވމަށް ނިންމައި 11ބާއްާވ އިްނތިޚާބު  މެންބަރުން ހޮވުަމށް

 އަރުވައިފިއެވެ.ދަޢުވަތު ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލަކަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން

 3102ޖުލައި  39

ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ގަިއ  9ޝަރުތުތަކުގެ  ގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޢާންމުޤަވާއިދުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަާރތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ 

ބްރޯޑްކާސްޓަރަރުންނަށް ރިޕޯްޓ  ފާއިތުވި އަހަރުގެ ސްޓޭޝަްނ ހިންގި ގޮތުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާ

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ދީފިއެވެ. ފުރުަޞތުހުށެހެޅުމަށް އެންމެ ފަހު 

 3102ޖުލައި  33

އައި.ސީ.އާރ.ސީ( އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އިންޑިއާގައި ) އިންޓަނޭޝަަނލް ކޮމިޓީ އޮފް ދި ރެޑް ކްރޮސް

ިދވެހިރާއްޖޭގެ  ފުރުޞަތު ހަމަޖެހިފައިވާ ސީނިައރ އެޑިޓަރސް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމުގު ބާއްވަން

 އެވެ ހުޅުވާލައިފި އެޑިޓަރުން/ ސީނިއަރ ޖާރނަލިސްޓުންނަށް

 3102ޖުލައި  31

ގައިޑްލައިނެއް މޯލްޑިވްސް  އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ

ގައިޑްލައިނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުްނ އެކުލަވައިލައި، އެ

 ފޮނުވައިފިއެވެ.

 3102ޖުލައި  32

ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުުވމުގެ ކުރީން  ރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާ ފަރާްތތަކުން ބްރޯޑްާކސްޓްރާއްޖޭގައި އަލަށް ބް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާ ތާރީްހ ލިޔުމުން އެންގުމަށް ޯމލްޑިވްސް ހުއްދައަށް އެދުމަށާއި އަދި



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   86 

 

 ކޮމިޝަނުން ހަނދާންޮކށްދީފިއެވެ.

 ތައި.ޕީ.ބީ.ެއސް( ގެ އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގައި ރާއްޖޭގެ)  ބްރޯޑްކާސްޓަރތައިލޭންޑްގެ ޕަބްލިކް ސާރވިސް 

 ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފިެއވެ. މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފުރުޞަތުބްރޯޑްކާސްޓަރުން ބައިވެރިވުމުގެ 

ކޮމިޝަނުން ވަަނ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގަިއ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  3ގެ  91.3ދި އެފް.އެމް 

 ތަހުނިޔާ ފޮނުވައިފިއެވެ.

 3102ޖުލައި  11

މޯލްޑިވްސް އަކީ އިންޑިއާގެ ޤައުމީ  ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޗެނެލެއް ކަމުގައިވާ ޓީވީ

 ނޫންކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މިއަދު ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ. ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ހުރި ޗެނެލެއް

 3102ޖުލައި  13

އިންޑިއާގެ ދޫރު ދަރްޝަންގައި ރާއްޖޭގެ  ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓީވީ ސްޓޭޝަން ކަމަށްވާ

 ަތމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޓެކްނިކަލް

 3102ޖުލައި  10

ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަަކއި އިންޑިއާ  އިންޑިއާ ގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ މަސްއޫލު

ަވފުދެއް ިނއު ދިއްލީ  ދައުވަތަކަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަުނގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސަރުކާރުގެ

  އަށް ފުރާވަޑައިގަންފިއެވެ.

  ޖޫން 

 3102 ޖޫން 21



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   87 

 

އެފެއާޒް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން  މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޓާރނަލްމިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޖަޕާނުގެ 

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް މިއަދު މރ. ޔޮޝިޓާކާ ޝިންޑޯ މޯލްޑިވްސް

 ކުރައްވައިފިއެވެ.

  މެއި 

 3102 މެއި 33

)އޭ.އައި.ބީ.ޑީ( އިްނ ބޭއްވުމަްށ ޑެވެޮލޕްމަންޓް  އެޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް

ބްރޯޑްކާސްޓިންްގ  " ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މޯލްޑިވްސ3102ްމީޑިއާ ސަމިޓް  ހަމަޖެހިފައިވާ "އޭޝިއާ

  އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ރޭ އިންޑޮނޭޝިޔާ

 3102 މެއި 33

ކުރާނެގޮތުެގ ގަިއޑްލައިނެއް ޢަމަލުބްރޯޑްކާސްޓަރުން  ަތއް ކަވަރުކުރުމުގައިމުޒަހަރާތަކާއި ހަލަބޮލި ހާލަތް

  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ގެޒެޓްކޮށްފިެއވެ. މޯލްޑިވްސް

 3102 މެއި 09

ކުރުމުގެ ާޢއްމުމަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ

  ފަށައިފިއެވެ. ޢަމަލުކުރަންއެކުލަވާލައި މި ސިޔާސަތަށް ކޮމިޝަނުން  ތައްއުޞޫލުއި ސިޔާސަތާ

 3102 މެއި 01

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެއަޑުގެ މީޑިއަމް ވޭވް ފްރިކުއެންސީ އިން

ކަމަާށއި އަދި އެ  ލިބިގަތުމުގެ ހަްއޤަށް ުއނިކަމެއް އަންނާނެ ކަމެއް މަުޢލޫމާތުލިބިދީފައިވާ  ރައްޔިތުންނަށް

އެހެން ަތނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަގުަފހިކޮށްދެއްވުމަށް  ފްރިކުއެންސީ ހުއްޓުވުމުގެ ބަަދލުގައި އެންޓަނާތައް



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   88 

 

އަށް ލަފާ  ޙަސަން  ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު މޯލްޑިވްސް

 އަރުވައިފި އެވެ.

 3102 މެއި 01

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްާކސްޓަރުންނަށް ހަނދާންޮކށްދީފިެއވެ. ހުށެހެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް

 3102 މެއި 19

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން  ވެރިކަމާ އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށންސުލްހަ

ޤަވާއިދު"  އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޚަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ " އެކުލަވާލުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ

 މިއަދު ދޫކޮށްފިއެވެ. ގެ ދަށުން ފުރަތަމަ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑު ކޮމިޝަނުން

 3102 މެއި 12

ތަހުނިޔާ ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނަށާއި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް  ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ

  ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ފޮނުއްވައިފިއެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ގައި ޖުމްހޫރީ  03:21ކޮްށގެން މިއަދު ހަވީރު  އިންތިޒާމްމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ އިން 

ތަން ދިނުމުގެ  މޫސުން ޙަރަކާތްގައި ޮސއިކުރުމުގެ ވަޢުދުހަމަެޖހިފަިއވާ ފަސް ނުކުތާގެ  މައިދާނުގައި ބާއްވަން

  ސަބަބުން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ.

 3102 މެއި 10

ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ  ބްރޯޑްކާސްޓިން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް

 އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ޙަރަކާތްތަކުން ސޮއިކުރުމުގެ މުއައްސަސާ ދަޢުަލތުގެފަސް ނުކުތާގެ ވަޢުދުގައި 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   89 

 

 ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވަން ަހމަޖައްސައިފި އެވެ.

  އޭޕްރީލް 

 3102 އޭޕްރިލް 31

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން  ދެމެެހއްޓުމުގެ ގޮތުން ފަސް ނުކުާތގެ ވަޢުދެއްމިނިވަން ނޫސްވެރިކަން 

 ގައި ސޮއިކުރުން ބައިނަލްއަގުވާމީވަޢުދުތަކުން އެ މުއައްސަސާ ދަޢުލަތުގެކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލައި، 

 ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިިފ އެވެ.

 3102 އޭޕްރިލް 01

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން  ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން

ޤަވާއިދު"  އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޚަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ " އެކުލަވާލުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ

 ފަށައިފިއެވެ. ކުރަން ޢަމަލުސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކޮށް އެ ޤަވާއިދަށް 

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި މިނިވަން  ހަރުދަނާ އަދި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމަށާއި

 ޓަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބާއްވާމަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ބްރޯޑްކާސް މުޢައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ

 ސިލްސިލާ މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުްނތަށް ފަށައިފިއެވެ.

 3102 އޭޕްރިލް 01

ކޮމިޝަންގެ ދައުރާއި މަސައްކަތްތަކަށް ސުކޫލް  ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ އަށާއި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

 އްަވއިފިއެވެ.ގޮުތން މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާ ކުދިން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ

 3102 އޭޕްރިލް 13

އޭޕްރީލްގައި ސްރީލަންކާގެ  33-31ސާކް އިންފޮމޭޝަން ސެންޓަރއިން )އެސް.އައި.ސީ( އިންތިޒާމުކޮށްގެން 
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އޮފް މީޑިއާ އިން ކޮންފްލިކްޓް ރިޒޮލިއުޝަން ެއންޑް ޕީސް  ކޮލަމްބޯގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ "ރޯލް

 އިވެރިވުމަށް ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ ޓީވީ ހޮވައިފިއެވެ.ކޮންފަރެންސްގައި ބަ  ބިލްޑިންގ"

 3102 އޭޕްރިލް 11

ގެ  ރޯްލ އޮފް މީޑިއާ އިން ކޮންފްލިކްޓް ރިޒޮލިއުޝަން އެންޑް ޕީސް ބިލްޑިންގ"" ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮމްބޯގައި،

ރާއްޖޭގެ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު  ނަމުގައި މި މަހު ބޭއްވުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮންފަރެންސްގައި

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކަށް ޯމލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި

 ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

 މާޗް 

 3102 މާޗް 33

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން  ޓީވީ މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ ތަނުެގ ވެރިންނަށް

 ވައިފި އެވެކޮމިޝަނުން ތަހުނިޔާ ފޮނު

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން  ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން

 ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު" ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން " އެކުލަވާލުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް މިއަުދ  ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރުމަށްއެކުލަވައިލައި، ފާސްކޮށް ސަރުކާރުގެ 

 ފޮނުވައިފިއެވެ.

 3102 މާޗް 02

މުޙައްމަދު ، އާލިޔާ، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ މެންަބރު ކަމަށް ހއ. ދިއްދޫ މޯލްޑިވްސް

 ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު މިއަދު  އަސްލަމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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 3102 މާޗް 03

ޤާނޫނުގެ ދަުށން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން  ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ

ންގެ ޚިޔާލު ޢާއްމު  ލާޒިމްކޮށްފައިވާ "ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު"ގެ ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލުމަށް

 ހުޅުވާލައިފިއެވެ.ހޯދުމަށް 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި  އަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުމިނިވަންކަމާ އެކު 

 އެނެލެސިސް ރިޕޯޓް" އެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް  ނުރައްކާތައް ފާހަގަކޮށް "ތްރެޓް 

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ަފށައިފިއެވެ.

 3102 މާޗް 00

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ނުކުރުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް

މި ވަނީ މި ކަމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ކޮމިޝަންނުން މިއަދު ގޮވާލަިއިފ އެވެ. ތިރީގައި

 ބަޔާނެވެ. ކޮމިޝަންނުން ނެރުނު

ލިމިޓެޑުން އެ ކުންފުނީގެ ލޯގޯ ފޮނުވަމުންާދ  ޚިލާފަށް މީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ޢިދާޤަވާރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ކޮށްފައިނުވާީތ ޙައްލު ދިނުމުން ވެސް، އެަކން ފުރުޞަތު މީޑިއާ ނެޓުން އެުދނު ގޮތަްށ  ކުރުމަށްޙައްލުމައްސަލަ 

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުްނ ނިންމައިފި މޯލްޑިްވސް  ދެ ހާސް ރުފިޔާ އިން މީޑިއާ ނެޓް ޖޫރިމަނާކުރުމަށް

 އެވެ.

 3102 މާޗް 11

ބަދުރުއްނަސީރު އިސްތިޢުާފ  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކަމުގައި ކުރިން ހުންނެވި

ކަމަްށ ހއ. ދިއްދޫ އާލިޔާ، މުޙައްމަދު އަސްލަމް މެންބަރ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، ހުސްވެފައިާވ ކޮމިޝަންގެ

 މަޖިލީހުން ހޮއްވަވައިފިއެވެ. ންގެރައްޔިތު
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 3102 މާޗް 11

ސަންގެ ނޫސްވެރިންނަށް ބަޔަކު ދިން ހަމަލާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުްނ  ވީޓީވީ އާއި

 ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

 3102 މާޗް 12

ވެލްތްގެ ތަޖުރިބާކާރު އުޅުއްވާ ކޮމަން އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫުނތައް އިސްލާޙުކުރެއްވުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުްނނާ މިއަދު ަބއްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

 ފެބުރުއަރީ 

 3102 ފެބުރުއަރީ 33

ވަނަ ދުވަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ "ބްރޯޑްކާސްޓް ދުވަސް"ގެ ގޮތުގައި  1ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 

ނޑައަޅައި އެކަން މިއަދު  ފާހަގަކުރުމަށް  ފި އެވެ.އިޢުލާނުކޮށްބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކަ

 3102 ފެބުރުއަރީ 33

ކޮމަންވެލްތް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސާ މޮނީޒާ ހާޝްމީއާ ކޮމިޝަނަރ ހަނާ 

  ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

 3102 ފެބުރުއަރީ 32

ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާާލ މިއަދު އޮތް ޙިމާޔަތްނޫސްވެރިންނަްށ  ރިކޮށްނޫސްވެރިންނަށް ދޭ ހަމަާލތަްއ ކުށްވެ

ބައިވެރިވެ  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ހިނގާލުމުގައި

 އަޑުއުފުލައިފިއެވެ.



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   93 

 

 ދަންވަުރ ހަމަލާ ދީ މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިންތަކަކަށް ބަޔަކު ރޭ  ޓީ.ވީ.އެމް އާއި ރާއްޖެ ޓީވީ ގައި

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަރަށް  ކޮށްލުން މޯލްޑިވްސްޒަޚަމްރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ނެރުއްވި ަބޔާނެވެ. ކުށްވެރިކޮށްިފއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ މިކަށް ކުށްވެރިކޮށް ކޮމިޝަނުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން

 3102 ފެބުރުއަރީ 31

ހުށަހަޅާ ފޯމެއް" ފޮނުުވން އެއީ ރައީސް  ން ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި، "ޝަުކވާއުޫޞލުންނަ ހަމަޖެހިފައި އޮ

ކަމަށް ގަބޫލް ނުކުރަްއވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހިއުމަން ރައިޓްސް  އޮފީސް އާދައިގެ ތަނަކަށް ހަދާލުން

މުހައްމަދު  ރައީސް  އަހުމަދު އިބްރާހިމް ދީދީ އަށްމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ އެމްބަސަޑަރ

 ޝަހީބު ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި ެއވެ.

 3102 ފެބުރުއަރީ 09

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، މރ. ނޮބުހީޓޯ ހޯޯބ މޯލްޑިވްސް  ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަ

 އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ިމއަދު

 3102 ފެބުރުއަރީ 01

ކޮށްދެއްވުމަށް ޤާއިމް އުޞޫލެއް  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހަމަހަމަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން

 އެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ" " ށް ަލފާ ދިނުަމށްޓަކައި ެއކުލަވާލާމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަ

 އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ކޮމާޝަލް ޓީވީ އަިދ ރޭޑިއޯ  އަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާްއވާ

ކޮމިޝަނުން ދެވަނަ ފަހަރަށް  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފުރުޞަތުސްޓޭޝަންތަކަށް ނަން ހުށަހެުޅމުގެ 

 ހުޅުވާލައިފިއެވެ.



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   94 

 

 3102 ފެބުރުއަރީ 02

ފުރުަޞތު އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްިޓޓިއުޓް ޯފ  " އަށް ކުރިމަތިލުމުގ3102ެވޯލްޑް ޓީވީ އެވޯޑްސް "

 ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އޭ.އައި.ބީ.ޑީ( އިން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަްށ މޯލްޑިވްސް  މިނިވަން ރޭޑިއޯގެ ނޫސްވެރިއަކަށް ހުރަސް އެޅިކަމަށް ބުނާ 93

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެދެފިއެވެ. ޕޮލިސް ސާރވިސްގައި

 3102 ފެބުރުއަރީ 13

( ގެ ދަުށްނ މޯލްޑިވްސް 3102/10ރު ޤާނޫނު )ނަމްބަ އި އެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެޞުލްޙަވެރިކަމާ

ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ  ކޮމިޝަނުން ހަދަންޖެހޭ "ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

  އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

 3102 ފެބުރުއަރީ 13

މާއި ޑޮކިއުމެންޓްީރ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮގްރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ސަޤާފަތާއި އަދި ޤުދުރަތީ ވަސީލާތްތަކާއި

 މިއަދު ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސާރޓިފިކެޓް ދީފިއެވެ. ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ވާރކްޝޮޕް

 3102 ފެބުރުއަރީ 12

ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮގްރާމާއި ޑޮކިއުމެންޓްީރ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ސަޤާފަތާއި އަދި ޤުދުރަތީ ވަސީލާތްތަކާއި

 މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.  ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ވާރކްޝޮޕެއް

  ޖެނުއަރީ 

 3102  ޖެނުއަރީ 21



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   95 

 

 އިންތިޚާބު ކަވަރު ކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭ ވާރކްޝޮޕް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ.

 3102  ޖެނުއަރީ 33

، މަޢުލޫމާތުތަކާ ބެޭހ އުޞޫލު ގައުމުތަކުގައި އަމަލްކުރަމުން އަންނަ  އިންތިޚާބުތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ދުނިޔޭގެ

 ފަށައިފި އެވެ. ކުރަންޙިއްޞާބެހޭ ތަޖުރިބާކާރަކު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކާއެކު  ކަމާ

 3102  ޖެނުއަރީ 33

ނޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތައް ަކވަރުކުރުމަށް  ޑިމޮކްރްރެޓިކް ވެއްޓެއްގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަ

ޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުޅިގެން ބްރޯ މޯލްޑިވްސް   ދަސްކޮށްދޭ ވާރކްޝޮޕެއް

 ފަށައިފިއެވެ.

 3102  ޖެނުއަރީ 31

ވިތް  މީޑިއާގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުުކރުމުގެ ގޮތުން "ޑިމޮކްރަސީއައުޓްލައުޑް އިންތިޚާބުތައް ކަވަރުކުރުމުގައި

 ކޮމިޝަނުން ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ޓޭރީ އަންޒޫރ" ގެ ނަމުގައި ހަފްލާއެއް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

 3102  ޖެނުއަރީ 03

ބައިނަލްއަގުވާމީ ސެމިނަރގައި މޯލްޑިވްސް  ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ގުޅޭ   އިންޑިއާގައި ބާއްވާ

 ަބއިވެރިވެއްޖެއެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން

 3102  ޖެނުއަރީ 01

އާއި  ޙިއްޞާމީޑިއާ ކައުންސިލްގެ  ވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައިނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އެކުލަ

 އެދެފިއެވެ. އެއްބާރުލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   96 

 

 3102  ޖެނުއަރީ 01

ނޑައަޅާނެ އާބާދީއަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަަނލް ޕްޭލނިންގ އިްނ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްފީ ކަ

ރޑް ޕޮޕިއުލޭޝަން ޖުލައި 3103ސްޓެޓިސްޓިކަލް އަހަރީ ފޮތް  އިވާޢާއްމުކޮށްފަ ކަމުގައި  3103ގެ ރެޖިސްޓަ

ނޑައަޅާ މި ކޮމިޝަނުންވަނީ ނިންމާފައެވެ   ކަ

 3102  ޖެނުއަރީ 13

ނޑާއި ޤަވާޢިދާބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ޖަލްާސތައް ލައިވްކުރުމުގައި އި ސުލޫކީ މިންގަ

ްބރޯޑްކާސްޓިން  ނުކުރެވޭނެ ހުރަހެއް މަޖްލިހުގެ ފަރާުތން ނެތް ކަމުގައި މޯލްޑިވްސްގެ ލުޢަމައެއްގޮތަށް 

 ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

 ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގި އެންގުން  3102  03.2 
 3102 ސެޕްޓެމްބަރު 33  

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްިފނަމަ، ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިާވ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް 

ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށްޓަކަިއ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް 

ޅު އަޅާނެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ިލބިގެންވާ ކަމަށާއި އެ ފަދަ ހާަލެތއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ އެ ފިަޔވަ

 ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެންގުން 

 

 3102ސެޕްޓެމްބަރު  33

ތަކުގެ ވެރިންގެ ފޮޓޯ، ބައެއް ޗެނަްލތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ގަދަރަށް މުއައްސަސާބައެއް 

އުނިކަން ލިބި، ޤައުމުގެ މަސްަލހަތު ގެއްލެމުންދާ ގޮތަށް ކަަމްށ ބުނެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ިލެބމުންދާތީ، އެ 

ޓް ނުކުރުމަށް މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިމެންދެން މިފަަދ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސް

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް، މޯލްޑިްވސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު އެންގުން

 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   97 

 

 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ސާރކިއުލަރ 3102  03.1 
 3102ޑިސެމްބަރު  09  

 މަޢުލޫމާތުދޭ( ފަރާތްތަކުގެ  ޚިދުމަތްރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ )ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިލާފަށް ޤަވާޢިދާރާއްޖޭގައި 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 3102ޑިސެމްބަރު  31

ނޑު  13:11ހެނދުނު  އާ ދެމެދު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ  19:11އާއި ރޭގަ

ފަރާތްތަކުން ގެނެސްދޭން ވާީނ ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

     ކޮންޓެންޓްކަން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހަނދާންޮކށްފި 

 3102ނޮވެމްބަރު  03

ގެ ކުރިން "އަންދަލުސް" ދަރުސް ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް ހުރިހާ  13:11ގެ ހެނދުނު 03ނޮވެމްބަރ 

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުން 

 3102ނޮވެމްބަރު  01

އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން، ޤައުމުގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ  ގެ ނަތީޖާއިންތިޚާބުވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ 3102 

ސިޔާސީ އޮއިވަރުގެ ތެރޭގައި އަމަންއަމާންކަން ގެއްލި، ހަމަނުެޖހުމަކަށް ހިތްވަރު ލިބި، ޙަޤީގަތް އޮޅިގެންދާ 

 ގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް 

 3102ނޮވެމްބަރު  02

 ތައް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުންޙަރަކާތްގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިން އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަ

 3102ނޮވެމްބަރު  1

 ރިސޯޓްތަކުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

 3102ސެޕްޓެމްބަރު  03

        ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްާކސްޓަރުންނަށް އިލްތިމާސްކުރުން  ޢަމަލުހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެާދނެ ގޮތަށް 

 3102ސެޕްޓެމްބަރު  0

 ރާއްޖޭގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ނެޓްވާކްތަކުގައި ދިވެހި ޗެނެލްތައް ހިެމނުން  



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   98 

 

 3102އޮގަސްޓް  33

 ވީ އުޞޫލުތަކާ ގުޅޭޢަމަލުކުރަންރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކަވަރޭޖު ގެނެސްދިނުމުގައި 

 3102އޮގަސްޓް  3

     ގުތާއި" ގުޅޭ ވަނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ދޫކުރާ "ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ވަ 3102

    3102ޖޫން  33

ތަކުގެ އެލަރޓް ނުަވތަ ވޯނިްނގ ފޮނުވާެނ ޤުދުރަތީކާިރޘާބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސްޓޭޝަންތަކަށް ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ 

ނޑައަޅާ ކޮމިޝަނަށް އެންގުން   ނަންބަރެއް ކަ

 3102ޖޫން  3

 ޙައްޖު ދަތުރަށް ފަރާތެއް ހޮވުންގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޢަރަބިއްޔާސަޢޫދީރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް 

 3102މެއި  9

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފޮނުވުން

 3102މާޗް  01

ނޑަށް ސަމާލުވެ އެމިްނގަޑާއެއްގޮތަށް އިޝްތިހާރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓްުކރުމުގައި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ މިންގަ

 ކުރުންޢަމަލު

 3102މާޗް  01

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އަހަރީފީ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ހިނގަމުންދާ މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި 

 ހަމަވުން 

 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާން  3102  03.1 
 3102ޑިސެމްބަރު  03  

  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ދޫކުރުންރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެމް.އައި.ކޭ 

   ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ވިޝަން އީކުއޭޓަރ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަށް ދޫކުރުން

      3102ޑިސެމްބަރު  01

  ދޫކުރުންރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ކޭބަލް ޔުނައިޓެޑް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަށް 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   99 

 

      3102ޑިސެމްބަރު  01

  ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޕަވަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

      3102ޑިސެމްބަރު  01

  ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނޯތްޒޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން 

 3102 ނޮވެމްބަރު 31

   ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް  3103ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން 

 3102ނޮވެމްބަރު  33

    އާރު.ޒެޑް.އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން 

  3102 އޮކްޓޫބަރު 0

 ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ 

  3102ސެޕްޓެމްބަރު  09

   : އެކައުންޓްސް އޮފިސަރފުރުޞަތުވަޒީފާގެ 

  3102ސެޕްޓެމްބަރު  03

  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވައިދާ ޚިލާފުވުމުން އެޓޯލް ޓީވީ އަށް ދެޭވ އިންޒާރު

  3102ސެޕްޓެމްބަރު  01

 އަށް ދެވޭ އިންޒާރު 1ޚިލާފުވުމުން ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވައިދާ 

   3102ސެޕްޓެމްބަރު  3

 މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް ަބދަލުގެނައުން 

  3102އޮގަސްޓް  31

   މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު 

  3102ޖުލައި  33

  .ކޮށް ހުުޅވާލަމެވެޢާއްމުމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު 

 3102ޖުލައި  33



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   100 

 

ތައިލަންޑްގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ )ތައި ޕީ.ބީ.ެއސް( ގެ އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާުމގައި ރާއްޖޭގެ 

  ޞަތު ހުޅުވާލުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރު

  3102ޖުލައި  33

 އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ހެލްތް އިްނޝުއަރެންސްގެ ދިނުމާއި ބެހޭ 

   3102ޖުލައި  01

 ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބިޒް އޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން

    3102ޖުލައި  01

 ންގެ ހެްލތް އިްނޝުއަރެންސް ދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން މެންބަރޝަން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި 

    3102ޖުލައި  01 

ދިވެހި އެޑިޓަރުން/ސީނިއަރ  ފުރުޞަތުސީނިއަރ އެޑިޓަރސް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމުގެ 

   ުހޅުވާލަން ޢާއްމުކޮށްޖާރނަލިސްޓުންނަށް 

 3102ޖޫން  31

 ލިމިޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް ބަދަލުގެނައުން އިންޓޯން މީޑިއާ ޕްރައިވޓް 

   3102ޖޫން  02

  މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް ަބދަލުގެނައުން 

  3102ޖޫން  3

   މީޤާތު ލިލް ޙައްޖި ވަލްޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް ބަދަލުގެނައުން 

 3102ން ޖޫ 1

 ރާއްޖޭގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އިރިއަންސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

          3102މެއި  30

  ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އިޖަފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން 

  3102މެއި  09

ލައިސަން ކިނބިދޫ ޒުވާނުންގެ ގުޅުން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަށް  ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   101 

 

 ދޫކުރުން

 3102މެއި  01

  ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަން ނެޓްވާރކް އެންޓަރަޓއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

 3102މެއި  01

  ރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޑިޝްނެޓް ޕް

    3102އޭޕްރީލް  00

  ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެލް.ސީ.އެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން 

  3102އޭޕްރީލް  0

  ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

  3102މާޗް  03

 : އެކައުންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރފުރުޞަތުވަޒީފާގެ 

    3102މާޗް  03

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާނެ ފަރާތެްއ ކޮންޓްރެކްޓް -ފުރުޞަތުވަޒީފާގެ 

  ން ބޭުނންވެއްޖެއުޞޫލު

  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެމް.އައި ޝިޔާމް 

   3102މާޗް  01

  ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ހައިކަނެކްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

 3102މާޗް  03

  ންގެ ކޮމެންޓަށް ުހޅުވާލުންޢާއްމުނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު" 

   3102މާޗް  00

  ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނޫރާން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

  3102މާޗް   2

  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނަްށ ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   102 

 

  3102ފެބްރުއަރީ  31

   ކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް ބަދަލުގެަނއުންޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް ދޫ

  3102ފެބުރުއަރީ  30

ނޑައެޅުން ޚިދުމަތްބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ    ފެށުމަށް ތާރީޚް ކަ

 3102ފެބުރުއަރީ  2

  ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން

 3102ފެބުރުއަރީ  2

   ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ވޭވްލެންތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުން 

 3102ޖެނުއަރީ  20

 ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދިއްގަރު ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަށް ދޫކުރުން

 3102ޖެނުއަރީ  01

ނޑައަ  ޅާނެ އާބާދީރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފީ ކަ

 ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ރޯޑްރޭސްގައި ބައިވެރިވުން   03.3 
ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް )ދިރާގު( އިން އިްނތިޒާމްކޮށްގެން  3102ޖޫން  33  

  ހަތަރުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސް"ބްރޯޑްބޭންޑް ރޯޑް ރޭ"ބޭއްވި  ންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށްކުޑަކުދި

 މުވައްޒަފުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ފަސްކޮމިޝަނަރުންނާއި 

 

 

 

 

 

 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   103 

 

 ލެވޭ ބައްދަލުވުންތައް ށް ބާއްވާފައިވާ ފާހަގަ ކޮ  ވަނަ އަހަރު 3102.  02
 ކޮމަންވެލްތް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސާ ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން   02.0 

ވަނަ  3102ފެބްރުއަރީ  33މަންވެލްތް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސާ މޮނީޒާ ހާޝްމީއާ ކޮ  

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގަިއ  ވެ.ދުވަހު ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ވަނީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެްއ ބާއްވަވާފައެ

ނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސް  ޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ދެފަރާްތ މައިގަ

 .ގުޅިގެން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަކާ މެދުއެވެ

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ކޮމަންެވލްތް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ 

ޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާެގ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވައި، ރާއް

 .ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮުތން  މޮނީޒާ ހާޝްމީ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވިެއވެ މުޙިއްމުތަރައްޤީއަށް އެންމެ 

އަދި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދެކެވި ކޮމިޝަނުގެ 

ޑްކާސްޓް އެސޯސިއޭޝަނަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށެހެޅުމަށްވެސް މި ބަްއދަލުވުމުގަިއ ފަރާތުން ކޮމަންވެލްްތ ބްރޯ

ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ކޮމަންވެލްތް ްބރޯޑްކާސްޓް 

އިންތިޒާމެއް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އިންސްޓޯލްމަންޓްތަަކށް ަބހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ 

 .ހަމަޖެއްސުމާމެދު މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ކޮމިޝަނަރ ޢާއިޝަތު ޙަނާއާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނޫރާ ޢަލީ އަދި 

 ޑިރެކްޓަރ، ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޢާއިޝަތު ޝާހީން ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

 ރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން ހައިކޮމިޝަނަ  އިންޑިއާ   02.3 
ގައި އިންޑިއާ  3102މެއި  03އިންޑިއާ ސްޓަޑީ ޓުއަރ" ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ "  

ޕްރޮޕޯސަލް ހައިކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ަހއިކޮމިޝަނަރ ރަޖީވް ޝަހާރޭއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި 

  ވެ.ހުށަހަޅާފައެ

 މި ޕްރޮޕޯޒަލްއަކީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ

ކުރިއަށްދާގޮތް ބަލާ ތަޖުިރބާ ހޯުދމަށާއި، އަދި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިންޑިއާއިން އިތުރު ތަމްރީނާިއ 

ވާއިދު އެކުލަވާލުމަްށ ޤަ ގުޅޭ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާމަށާއި ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް އެީހތެރިވެ ދިނު
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ކުރަންޖެހޭ ކޮންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯުރކޮށްދިނުމަށް އެދި އިންޑިއާ ހަިއކޮމިޝަނަްށ 

  ވެ.ސަލެއް ތައްޔާރުކުރެވި ހުށައެޅުނެޕްރޮޕޯ

ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިބައްދަލުވުމުގައި، ހައިކޮމިަޝނަރ ރަޖީވް  ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި

ޝަހާރޭ ވަނީ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްގައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރައްވާ، 

ރެއްވީ މިޝަނަރ ފާހަގަކުކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްާވފައެވެ. އަދި ހައިކޮ

މީ ކޮމިޝަންގެ ވަފުދެއް އިންޑިއާައށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާެގ ޙިއްމިވަގުތައް އެންމެ މު

ތަރައްޤީއަށް ބޭުނންވާ މަޢުލޫމާާތއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ދަތުރެއްކުުރން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ިއންޑިއާ ސަރުކާރުގެ 

މިޝަނަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމުެގ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަާވ އެހީތެރިކަމާއެކު، މި ދަތުރު ކޮ 

 ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވިއެވެ.

 ކޮމަންވެލްތް އޮބްޒަރވަރުންނާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން   02.2 
ްނ ކޮަމންވެލްތު ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި  އިންތިޚާބުގެވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  3102  

ވަނީ  ވުމެއްބައްދަލު  ދެ ކުރުމުގެ ޙިއްޞާ މަޢުލޫމާތުއި މާއޮބްޒާވަރުންގެ ޓީ ރާއްޖެއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ

 .  ބާއްވާފައެވެ

އަށް ގެންދިޔަ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުގެ ދައުރާއި ކުރި އިންތިޚާބުގެީކ ރިޔާސީ ޞަދަމަޤު މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ކޮމަންވެްލތް ޓީމާއި އަދި  މަސައްކަތްތަކާ

ބު ނުބޭއްވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވުމުެގ ޚާވުމުގައި ވާހަކަދެކެވުނީ އިންތިކުރުމެވެ. ދެވަނަ ބައްދަލުޙިއްޞާ

 އަދި މިކަމާގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ދިމާވާ  މީޑިއާގެ ރޯލާއި ކޮމިޝަނުގެ ދައުރާ ސަބަބުން އޭރު ބްރޯޑްކާސްޓް

 މައްސަލަތަކާއި މެދުގައެވެ.

 އީޔޫ އޮބްޒަރވަރުންނާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން   02.1 
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި  އިންތިޚާބުގެވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  3102  

ަބއްދަލުކޮްށ  އްގެމަިތންފަހަރެ ދެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުންގެ އޮބްޒާވަރުންގެ ޓީމަާކއި (އީޔޫ)

 .  އެވެވެކޮށްފައިމަޝްވަރާ

ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުގެ ދައުރާއި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  އިންތިޚާބުގެީކ ރިޔާސީ މަްޤޞަދަމި ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
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ޓީމާއި  އީޔޫގެމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް އަދި  މަސައްކަތްތަކާ

ބު ނުބޭއްވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވުމުގެ ޚާވާހަކަދެކެވުނީ އިންތިދެވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މީގެ ކުރުމެވެ. ޙިއްޞާ

މާވާ ގޮންޖެުހންތަކުގެ ނަށް މިކަމުން ދިކޮމިޝަ އަދި ކުރަމުން ގެންދާގޮތާޢަމަލު މީޑިއާ ކާސްޓްސަބަބުން ބްރޯޑް

  މައްޗަށެވެ.

 ޖަޕާންގެ އިންޓާރނަލް އެފެއާޒް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިނިސްޓަރާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން   02.1 
 ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޓާރނަލް އެފެއާޒް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް   

ގައި 3102ޖޫން  21ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް  ޝިންޑޯ ޔޮޝިޓާކާ

 ކުރެއްވިއެވެ.

އެނެލޮގް އިން ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޯލޮޖީއަްށ  ޚިދުމަތްބްރޯޑްކާސްޓް  މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ 

ޔޫނިއަްނގެ އެހީ ެގ ހިޖުރަކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުްނ އިސްނަގައިގެން، އިންަޓނޭޝަަނލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނ 

އަދި ޖަޕާނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް  ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ށުން އެކުލަވާލަމުންދާ މަގުޗާޓާދަ

 ކުރެވުނެވެ.ޙިއްޞާ ކޮމިޝަނާ މަޢުލޫމާތުކަމުގައިވާ އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީގެ 

ަލްތ ޞީއަދި މިދާއިރާއިން އިންސާނީ ވަ މީގެ އިތުރުން، ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށާއި 

އެހީތެރިކަން ޭބނުންވާކަމަްށ ފާހަގަކުރައްވައި، އިތުރަްށ ްބރޯޑްކާސްޓް  ގެތަރައްޤީކުރުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރު

 ވެސް ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖެ ކުރިއެރުންތައް ހޯދުމަްށ ދެ ޤައުމު ުގޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން

 ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން   02.3 

ކޯޕަރޭޝަންެގ  ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި އެ)އެމް.ބީ.ސީ( މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން  

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަޑުގެގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 3102މެިއ  13އެކު ޓެކްނިކަލް ޓީމާ

މެގަހަރޓްސް މީޑިއަމް ވޭވް ފްރިކުއެންސީ ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނަށް ކޮޕީ ކުރައްވާ  0119

މަށް ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރު

 ކުރާނެގޮތުގެ ތަފްޞީލު އެމް.ބީ.ސީގެ ފަރާތްަތކާ  ޢަމަލުމިޝަނުން ބެހޭގޮތުން ކޮ އަދި މި ސިޓީއާ ފައެވެ.އްވާބާ

 ކޮށްފައެވެ.ޙިއްޞާމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ވަނީ 
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ސަރުކާރުން އަޑުގެ މީޑިއަމް ވޭވް ފްރިކުއެންސީ އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އަމަލު ކުރަންނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް މުން ކޮމިޝަނުން މިކާމާއި ގުޅޭގޮތަށް މަސައްކަތްކުރު 

 

އަޑުގެ މީޑިއަމް ވޭވް ފްރިކުއެންސީއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އްޤަށް ުއނިކަމެއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަަމާށއި އަދި އެ ޙަލޫމާތު ލިބިަގތުމުގެ ޢު ރައްޔިތުންނަށް ިލބިދީފައިވާ މަ

ކުއެންސީ ހުއްޓުވުމުގެ ބަދަލުގައި އެންޓަނާތައް އެހެން ަތނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަގުފަހިޮކށްދެއްވުމަށް ފްރި

 އްވާފައެވެ.އަރުވަނީ ކޮމިޝަނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން އަށް ލަފާ 

ފާއަރުވައިފައި މި ވަނީ ކޮމިޝަނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަ ގމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން

އަޑުގެ އެންޓަނާތަާކއި ޓްރާންސްފޯމަރުތަކުގެ ސަަބބުން، ެއ  ލޮނުޒިޔާރާތްކޮޅުގައި ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މައްސަލަތަކާ ދިމާވާކަން ދިރާސާތަކުން ދައްކާފައިވާތީ ކަމަްށ  ޙީއްޞިއްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޙަސަރަ

މެގަހާޓްސް މީޑިއަމް ވޭވް ފްރިކުއެންސީ ހުއްޓާލެއްވުަމްށ  0119ބުނެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ބޭނުންކުރާ 

ގައި ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލިހުން ނިންމަވައި،  3102އެޕްރީލް  21ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް 

 3 ށްއްސަވަންޖެހޭ ކަންކަން ހަަމޖެއްސެވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަނަހަމަޖަ

 9ގައި އަންގަވައިފައިާވ ސިޓީގެ ކޮޕީ ކޮމިޝަނަށް ިލުބމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  3102މޭ 

  ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައެވެ.ގައި 3102މެއި 

 ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުހިއްުމ ނުކުތާތަކެވެ.ތިރީގައި މިވަނީ މިސިޓީގައި 

 ެދެވެން  ދިނުމާއި ލައިސަންސް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް  ދޭނޭ ޚިދުމަތް ހިސާބުތަކަށް އެކި ރާއްޖޭގ 

 ޚިދުމަތް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ކަންކޮޅުަތކަށް އެންމެހައި ރާއްޖޭގެ ދާއިރާއެއްގައި ފުޅާ އެންމެ އޮތް

 ކަމެއްކަން؛ ހިެމނިފައިވާ މަޤްޞަދުގައި ޤާނޫނުގެ ކާސްޓްކުރުމުގެބްރޯޑް ފޯރުވައިދިނުމަކީ

 ިމި  ޤާނޫނުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދިނުމަކީ ލައިސަންސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ރާއްޖޭގައ 

ނޑައަޅާފައިވާ ތެރޭގައި އިހްތިސާސްގެ ކޮމިޝަނުގެ  ސީއިން .ބީ.އެމް ގޮތުން މި ކަމާއި ކަމެއް ކަ
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 ޕަބްިލކް ހިންގަމުންދާ ލިބިގެން ލައިސަންސް  ކޮމިޝަނުން މި އަޑަކީ  ރާއްޖޭގެ ދިވެހި ހިންގާ

 ޗެނެލެއްކަން؛ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސަރވިސް

 ްމި  އެކުލަވާލުމަކީ ޕްލޭނެއް ޮގތުގެ ބޭނުންކުރާނޭ ފްރިކުއެންސީތައް ދޫކުރެވޭ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށ 

 އެނގެން  މާއްދާއިން ވަނަ 1 ޤާނޫނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ކޮމިޝަނުގެ

 އޮންނަކަން؛

 0119 ްޒަމާނުއްސުރެ ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް ރޭޑިއޯގެ ރާއްޖެއަށް މުޅި އަކީ ފްރިކުއެންސީ  މެގަހާޓްޒ 

 ޚިދުމަތަކީ ދެވޭ މެދުވެރިކޮށް ފްރިކުއެންސީ މި ކަމާއި ފްރިކުެއންސީއެއް އަްނނަ ބޭނުންކުރަމުން

ނޑި ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅޭ ކަންކޮޅެއްގައި ހުރިހާ ރާއްޖޭގެ  ހަމައެކަނި  ލިބެމުންދާ  މެުދނުކެ

 ޚިދުމަތްކަން؛ ބްރޯޑްކާސްޓް

 3111 ެޚިދުމަތްތައް  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ބައެއް ރާއްޖޭގެ ސުނާމީގައި، ގ 

ނޑިގެން  މެދުވެރިކޮށް  ފްރިކުއެންސީ ވޭވް މީޑިއަމް އަޑުން ރާއްޖޭގެ ދިވެހި ވެސް ދިޔައިރު މެދުކެ

 ފޯރިވައިދީ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް  ތެރޭގައި ކާރިސާގެ  އެ ޚިދުމަތަކީ ރޭޑިއޯގެ ދެމުންގެންދާ

ނޑަކަށް ރައްޔިތުން  ވަސީލަތްކަން؛ ހަމައެކަނި ހެދި އެކަތިގަ

 ްގޮތުން އޮތް ފައިއުފެދި ރާއްޖެ ޚިދުމަތަކީ  ރޭޑިއޯގެ  ދެވޭ މެދުވެރިކޮށް ފްރިކުއެންސީ  ވޭވް މީޑިއަމ 

 ފުޅާ އެންމެ މެދުވެރިކޮށް ސްޓޭޝަނެއް އެއް ކުޑަކޮށް ޚަރަދު  ސަރަހައްދަށް ހުރިހާ ރާއްޖޭގެ  މުޅި

ނޑައެޅޭ  އަކީ  ރޭޑިއޯ އެމް.އެފް އަދި ޚިދުމަތްކަމާއި ހަމައެކަނި ދެވޭނޭ ދާއިރާއަކަށް  ކަ

 ނޫނީ  ޤާއިމްކޮށްގެން ސްޓޭޝަންތަކެއް ޓްރާންސްމިޓިންގ އަދަދެއްގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއްގައި

 ދިނުމަށް ޚިދުމަތް ރޭޑިއޯގެ ރާއްޖެއަށް މުޅި  މެދުވެރިކޮށް އެމް.އެފް ނޫންކަމުން ޚިދުމަތެއް  ފުޅާކުރެވޭ

 ހުރިކަން؛ ހުރަސްތަކެއް ބޮޑެތި

 ެނޑު އަބަުދވެސް ބަޔަކީ ގިނަ ދިވެހިންގ  ކަމުން ބައެއް ހަރަކާތްތެރިވާ ދަތުރުފަތުރުގައި  ކަ

ނޑުގެ ރާއްޖޭގެ ދަތުރުވެރީން މަސްވެރީންނާއި  ފަރާތްތަކަށް  އެ އުޅޭއިރު ސަރަހައްދުތަކުގައި ކަ

 ވަސީލަތްކަން؛ ރޭޑިއޯގެ އެމް.އޭ ވަސީލަތަކީ ހަމައެކަނި ފޯރުވައިދެވޭނޭ މައުލޫމާތު

 0119 ްފަހު ވިލަރެސްކުރުމަށް ޤައުމުތަކާއެކު ކައިރި ފްރިކުއެންސީއަކީ، ވޭވް މީޑިއަމް މެގަހާޓްޒ 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   108 

 

 ރަޖިސްޓްރީ ޔޫނިއަންގައި ޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަން އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް  ރާއްޖޭގައި

 ބޭނުންކުރެވޭ އިގަ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސަރވިސް ޕަބްލިކް މިއީ ކަމާއި ފްރިކުއެންސީއެއް ކޮށްފައިވާ

 .ވަސީލަތެއްކަން މުހިއްމު ޤައުމީ

 ިއެ  ސަބަބުން ޓްރާންސްފޯމަރުތަކުގެ އެންޓެނާތަކާއި އަޑުގެ ގެދިވެހިރާއްޖޭ ހުރި ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައ 

 ކަމަށް  ދައްކާ ދިރާސާތަކުން ދިމާވާކަން މައްސަލަތައް ސިއްހީ މީހުންނަށް ދިރިއުޅޭ  ސަރަހައްދުގައި

 ޢިލްމީ  އެއްވެސް ކަންއޮތް އެހެން އެކަން ވީނަމަވެސް ބަޔާްނކޮށްފައި ސިޓީގައި ހަވާލާދީފައިވާ

 .ނެތްކަން އެނގެން ދިރާސާއަކުން

ހުރުމާއެކު، ިދވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑުން ބޭނުންކުރާ މީޑިއަމް ވޭވް ފްރިކުއެންސީއިން  މިހެން ކަން

ލޫމާތު ލިބިގަތުުމެގ ޢުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ މަ

ށަވަރުވާން އޮންނަ ހިނދު، އެ ފްރިކުއެންސީ ހުއްޓުވުމަކީ މި އްޤަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް ކަޙައް

. އަދި އެކަން ންކަމުގައިވެސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫ

ޫނންކަމަށްވެްސ ހުއްޓުވުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ިމ ކޮމިޝަނަށް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ލިބިދޭ ބާރެއް 

 ކޮށްފައިވެއެވެ.ބަޔާން

 އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާޕްރައިވެޓް   02.3 
ސިލްސިލާ  ސް ދިމާވާ ދަތިތަކާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަޕްރައިވެޓް   

 މިފަދަ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 3102ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމަށް ކޮިމޝަނުން ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. އެގޮތުން 

ގެ ފަރާުތްނ ކޮމިޝަން ،އަދި މި ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ަފއެވެ.އްވާބައްދަލުވުމެއް ަވނީ ބާ ތިން

ޖޭގައި ދިނުމަށް އެފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަްއ ރާއް ޚިދުމަތްއަދި ބްރޯޑްކާސްޓް  ބޭނުންވާ ކަންކަމާ

. ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެންމެ ބޭނުންވާ އިސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެބެހޭ ކުރުމާ ޙައްލު

  ހޯދައިދިނުމަށެވެ. ފުރުޞަތުފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނުގެ ކޮށްފާހަގަ

 ބޭއްވި ބައްދަލުވުން އެކު   މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ   02.3 
އެކު ބައްދަލުވުމެްއ އި އެކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގަ 3102އޭޕްރީލް  1  

 ނުކުތާގެ ވަޢުދާ ބެހޭ ގޮތުން  1ބޭއްވުނެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުން: 
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ބައިވެިރ  ވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާުތންްއދަލުއެދުވަހުގެ ބަމަޝްވަރާކޮށް  ކޮށް އަދި މިަކމާޙިއްޞާ މަޢުލޫމާތު

އެންމެހައި އަދި ކައުންސިލްގެ  އެވެ.ފާހަގަކުރެއްވިބު ިމކަމަށް އޮތްކަމުގައި ންގެ ތަރުޙީމެންބަރވި 

ޖަވާބެްއ ފައިނަްލ ގުޅޭގޮތުން  މަޝްވަރާކުރުަމށްފަހު މިކަމާދާ ބެހޭގޮުތން ނުކުތާގެ ވަޢު 1މި މެންބަރުންނާއި 

 ވެއެވެ.ވިދާޅުވެފައި ދޭނެ ކަމަށް

 އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ   02.9 
އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓް،  ރިޔާސީވަނަ އަހަރު ބޭއްވޭ  3102  

ން ގޮތުގެމަތިވަނަ މާއްދާގައިވާ 21( ގެ )އ ( 3113/00: ނަމްބަރު) ބުތަކާ ބެހޭ ޢާއްމު ޤާޫނނުޚާންތިއި

ސް ކޮމިޝަާނ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާ މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން މިމީޑިއާ 

 ފަހަރެއްގެ މަތިން ބައްދަލުޮކށް، މަޝްވަރާުކރެވުނެވެ. ތިންމަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން  ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ

ރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ އިސްނެގުމަށް ޑްރާފްޓްކޮށް ތަކުގެ އަލީަގއި އެމް.އޯ.ޔޫއެއް ބްއަދި މި މަޝްވަރާ

ނަމަވެސް  ކޮށްފައެވެ.ޙިއްޞާ ވަނީ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ އައުމުގެ އިންތިޚާބު ގެ ރިޔާސީ 3102

 ކުރަން ނުފެންނަކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ވަނީ ޖަވާބުދެއްވާފައެވެ. މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއި 

 އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް  އާ ންސީ މޯލްޑިވްސްޓްރާންސްޕޭރަ   02.01 
މޮނިޓަރ ކުރާނެ  ކޮމިޝަނުން ކޮންޓެންްޓ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އިއިންތިޚާބުގަ ރިޔާސީވަނަ އަހަރުގެ  3102  

ދުަވސްވަރުގައި ގެ އިންތިޚާބުއަދި  ކޮށްފައެވެ.ޙިއްޞާވަނީ  ޓްރާންސްޕޭރަްނސީ މޯލްޑިވްސްއާ މަޢުލޫމާތުގޮތުގެ 

 މަށް ހަމަޖެިހފައިވާކަމާއިބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންްޓ ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިެގން މޮނިޓަރކުރު

އެކު ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އާފަހަރެއްގެ މަތިން  ދެބެހޭގޮުތން  މޮނިޓަރކުރާނެ ގޮތާ

ާއ މޮނިޓަރ ރާއްޖޭގެ މީޑިއަހަރު ދިވެހިވަނަ  3100ސްއަކީ ޓްރާންސްޕޭަރންސީ މޯލްޑިވްވެ. ވުނެބައްދަލުކުރެ

ކޮށް އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތެއްކަމުްނ ިމ ބައްދަލުވުމުގައި އެފަރާތުްނ މި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ުރން ކޮމިޝަނުެގ ންގެ އިތުމެންބަރކުރިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަން ޙިއްޞާކުރިގޮތުގެ ތަޖުރިބާ 

ވަޑައިގަތީ ލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ބައިވެރިވިއެވެ. ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯ ފުންމުވައްޒަބައެއް 

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ މެނޭޖަރ އައިމަން ރަޝީދާއި ޕްރޮޖެކްޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ އާޒިމް 

 ޒާހިރެވެ.
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 އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން .ޕީ ގެ މީޑިއާ ކޮންސަލްޓަންޓާ ޔޫ.އެން.ޑީ   02.00 
ސަލްޓަންްޓ، ބިޯންދ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި މީޑިއާ ކޮން ބާޚާ.ޕީ ގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އިންތިޔޫ.އެން.ޑީ  

ވަނަ އަހަރުެގ  3102އެކު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އިބަޓަރާ

ރެވޭ ކޮންޓެންޓް ކޮމިޝަުނން މޮިނޓަރކުރުމުގެ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކު ރިޔާސީ

 ކުރިއެވެ. އަދި ޙިއްޞާއިރުޝާދު  ގޮތުން ކޮންސަލްޓަްނޓުެގ ލަފަޔާބެހޭ އްކަތް ކުރިއަތް ގެންދާނެ ގޮތާއމަސަ

ބެހޭޮގތުންވެްސ  ގެންދާނެގޮތާ ށްކަމާއި އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ކުރިއަމި މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ 

 ހެންއިލެކްޝަން މީޑިއާ މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތް ދުނިޔޭގެ އެ އަކީއިޝްވަރާކުރިއެވެ. ބިނޯދް ބަޓަރާމަ

ގައި މި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންަނ ޤައުމުތަކުކޮށްފައިވާ ތަޖުރިާބކާރު ބޭފުޅެއްކަމުން، އެހެން ކުގައި އުމުތަޤަ

 ކުރިއެވެ.ޙިއްޞާ ކޮމިޝަނާ ގޮތާއި ބޭނުން ކުރާ މެތޮޑޮލޮޖީތަްއ ވެސް

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ އިސްފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން   02.03 
ބައްދަލުވުމެްއ ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ އިސްފަރާތްތަކާއެކު 3102ފެބްރުއަރީ  31  

ހިމަާނ،  ޖުމެސެ  ޚިލާފު ޤީޤަތާުކރުމުގައި ހައިޝްތިހާރުތައް ޚިދުމަތް. ިމ ބައްދަލުުވމަކީ އްވާފައެވެވަނީ ބާ

ކުރަމުންދާީތ އިޝްިތހާރު ށްގެއްލުންވާފަދަ ގޮތަ ޚިދުމަތަކަށްއެހެްނ މުދަލެއް ނުވަތަ  ކުރާ ބާވަތެއްގެއިޝްތިހާރު

 ބައްދަލުވުެމކެވެ.ވިޔަފާރިވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމުން އެ މިނިސްޓްރީއިން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި 

 ރާއްޖެޓީވީ އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން  02.02 
ހިންގާ ތަހްޤީޤު އަވަސްކޮށްދިނުަމށް އެދި  ފުލުހުންގުޅިގެން  ވީ ހިންގާ އިމާރާތް ރޯކޮށްލުމާރާއްޖެޓީ  

ރާއްޖެޓީވީގެ ޗެއަރމަން އަކްރަމް  ގައ3102ިއޮކްޓޯބަރ   ކޮމިޝަނުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން

 .ާބއްވާފައެވެބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޝަނުން ވަނީ  އެކުޔާމީނާهللا ބްދުޢައްދީން އަދި ޑެޕިއުޓީ ސީ.އީ.އޯ ކަމާލު

 ތަހުޤީޤީ  ސްޓޭޝަން ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގެ ޓީވީއަށް ލިބުނު ގެއްލުމާއި އެއަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެ

ރާއްޖެޓީވީގެ ޗެއަރމަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދިމާާވ  ސްކަމަށްލަލާ މަރުޙަ

 ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ޖެހުންތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓާރުްނ ޙިމާޔަތްކުރުމާގޮން

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން   02.01 
ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ހިނގާދިޔަ  3ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއާއި  3ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން "ފެބްރުއަރީ   



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   111 

 

ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓް" އަދި 

ލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓް"ގައިވާ ގައި އައްޑޫސިޓީގައި ހިނގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚި 3ފެބްރުއަރީ 

ގައި ހިއުމަްނ  3102އޭޕްރީލް  31މިންވަރު ބެލުަމށް  ކުރިޢަމަލުކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަުނން 

 ފައެވެ.އްވާބާ ގެ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކޮމިޝަްނގެ ނައިުބ  ުކރުމަށް ވަޑައިގެންނެވީޙިއްޞާ މަުޢލޫމާތުމިަޝންެގ ފަރާތުން ކޮއި ވުމުގަމި ބައްދަލު

ގައި ހިނގި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން  3އަދި  3އެވެ. އަދި ފެބްރުއަރީ ސުޖާއުهللا ޢަބްދު ރައީސް

ވަީނ މި ބަްއދަލުވުމުގަިއ  މަޢުލޫމާތުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުްނ ކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ 

 ކުރައްވާފައެވެ.ޙިއްޞާ

 ޕެނަލް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން  އިންތިޚާބާބެހޭ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ.ގެ   02.01 
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ(އާއި މޯލްޑިވްސް ޖާރނަލިސްޓްސް   

އިލެކްޝަްނ" ޕެނަލް  އާ އިން ދަގުޅިގެން އިންތިޒާމުކުރި "ރޯލް އޮފް މީޑި)އެމް.ޖޭ.އޭ( އެސޯސިއޭޝަނާ 

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވުމަށް ކޮމިޝަނަށް ދަުޢވަތު ލިބިފައިވާީތ، ކޮމިޝަުނން ވަީނ 

 ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

ސެޕްޓެމްބަރުގައި ބޭއްުވނު މި ޕެނަލް މަޝްވަާރ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުެގ ފަރާތުްނ  03

 ސްލަމެވެ. މީޑިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުްނ ބައިވެރިވިބައިވެރިވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަނަރ މުޙައްމަދު އަ

މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި، މީޑިއާގެ އެކި ފަރާތްތަކުން އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު އަދާކުރާ ދައުރާމެދު 

 މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވުނެވެ.

ނޑައަޅާފައި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް   02.03   ބައްދަލުވުން  ބޭއްވި  އެކު  ސަފީރާ  ޗައިނާގެ  ހުންނަވާ  ކަ
ނޑައަޅާފައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަހުގައި އޭޕްރީލް އަހަރުގެ ވަނަ 3102    ސަފީރާ ޗައިނާގެ ހުންނަވާ ކަ

 . ބައްދަލުކުރަްއވާފައެވެ ވަނީ އަސްލަމް މުޙައްމަދު ކޮމިޝަނަރ އަދި ަރއީސް ނައިބު ރައީސް، ކޮމިޝަންގެ

 ގިނަ ޮގތުން ބެހޭ އްޤީކުރުމާތަރަ ތުސިނާޢަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބައްދަލުވުމުގައި މި

 .ކުރެވުނެވެ މަޝްވަރާތަކެއް



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   112 

 

 ކޮމިޓީ  ލަފާދޭ  ބެހޭ  ބާ އިންތިޚާ  02.03 

 ބުގެ އިންތިޚާ ކޮމިޝަަނށް އިލެކްޝަންސް މަިތން ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ ވަނަ 2 ޤަވާއިދުގެ އިންތިހާބުގެ ރިޔާސީ  

 ކޮމިޝަންގެ  މި  ގައި" ކޮމިޓީ ޤައުމީ ަލފާދޭ ބެހޭ ބާއިންތިޚާ" އެކުލަވާލާފައިވާ  ދިނުމަށް ލަފާ ކަންކަމުގައި

 ވަނީ  ކޮމިޓީގައި މި ދުވަސްވަރުގައި ބުގެއިންތިޚާ ރިޔާސީ ،ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު

 ކުރައްވާފައެވެ. މަސައްކަތްތަކެއް ގިނަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   113 

 

 ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރުގޮތަކަށް  . 01
ފައިވެއެވެ. އްވާލުުވމެއް އެޖެންޑާކޮށްގެން ބާބައްދަ 32ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަނަރުންގެ  2013  

މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަްނގެ މަޤްސަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ނިންމަން ޖެހޭ ިނންމުންތަްއ 

މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ މުޙިއްމު މަޢުލޫތަކާއި ކުރެވިފައިވާ ނިންމިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 

ނޑު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  މިވަނީއެވެ. މައިގަ

 

 ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ބަޔާއިއެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ބެހޭ ބިލްގައިވާ މީޑިއާ އާއި ގުޅޭ  .0

 

 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާަތއް ލައިވްކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި އެކު ހެދިފައިާވ އެގްރީމަްނޓާ ރައްޔިތުންގެ  .3

 ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން 

 

ވަނަ  31ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ ބްރޯްޑކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  23ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2

ނ ރޯޑްކާސްޓަރުން ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިަމނާކަްނ ބްޑަށް މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަ

 ކަށަވަރުކުރުން

 

ޕުޓް ސްޓްރީމްކުރުން އެއީ ލައިސަންސް -ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ އައުޓް .1

ނޑައެޅުމަށް އެކްސްޕާރޓް އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކަރުދާހުގައި  ދިނުމުގެ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގަިއ ކަ

ަޝރުތެއް  ޞައިރު، ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޚާއްކޮށްފައިވާފާސްލަފާ ކޮމިޝަުންނ  ދެއްވާފައިވާ

ނޑައެޅުމުގައި އެޝަރުތަކީ ލައިސަންސް  ފުރިހަމަކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭކަމަށް  ށްފަރާތަ ހޯދާކަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މިކަމާމެދު 21ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 މަޝްވަރާކުރުން

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ީމޑީއާ  33ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  .1



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   114 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއ  23އަދި  33ކުރަމުންދާީތ، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ޢަމަލުނެޓުން 

ންޓެންޓް ފޮނުވުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް މީޑިއާ ނެްޓ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓް ފިޔަވައި އިތުރު ކޮ

ން، އެކަމާމެދު ގޮތެްއ ނުކުރުމު ޢަމަލުޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ އެންގުމަށް 

 ނިންމުން 

 

 

އަށް ގެންނަން ފެންަނ  3101/03ކޮމިޝަން އުފެދުނީއްސުރެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު  .3

ބެހޭ ގޮތުްނ ހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވުމާއަށް މަޖިލީ 3102މާރޗް  0ދެނެގަނެ،  އިޞްލާޙުތައް

 މަޝްވަރާކުރުން

 

ގެ ަދށުްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 11ޤާނޫނުގެ  ވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެޙަސުލް .3

ްނ ކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ކަންކަނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމުގައި، ޫނސްވެރިން އެ

ހުަށހެޅުން  އާއެކު ކުރުމަށް އެފަރާތަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅިމޯލްޑިވްސް މީޑީއާ ކައުންސިލް

 ޓީ އާމެދު މަޝްވަރާކުރުންއެފަރާތުން ފޮނުވި ސި ،ޤަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ

 

ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަްށ މީޓިންތަކަްށ ކޮމިޝަނަްށ އައުމަށް  ގއާބްރޯޑްކާސްޓިން .3

 މެދު މަޝްވަރާކުރުން. ގުމުން ހާޒިރު ނުވާ މައްސަލައާއެން

 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއަށް، "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮްފ  .9

 ޝްވަރާކުރުންއިތުރުކުރުމާމެދު މަ ޕްރެކްޓިސް" 

 

ފުރިހަމަކުރުން  ރާޢަތުސީލްކޮށް ެއކަމާ ގުޅޭ އިޖުތައް ތަފްއުޞޫލުތަހްޤީޤުކުރުމާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ  .01

 ޙިއްމު ކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުންއަވަސްކުރުމުގެ މު



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   115 

 

 

 ކޮށްފައިާވ ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާއްމުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެެފއާޒް އިން  .00

ކޮށް ޝާއިއު ކުރައްވާ ޢާއްމުއި މަޢުލޫާމތާއިދާރާއަކުން ގެންގުޅުއްވާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ  އެ

 އުޫޞލެއްވީ ޢަމަލުކުރަންހޯދުމުގައި  މަޢުލޫމާތުތައް އެދުމާއި މާލޫޢުތަކުގެ ބާަވތާ އަދި މަ މަޢުލޫމާތު

 ޤާއިމްކުރުމާ މެދު މަޝްވަރާކުރުން

 

ނޑައަޅާ ޚިދުމަތްކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއްގައި  .03  ން ފެށިެގްނ ތާރީޚުފައިވާ ފެށުމަށް ކަ

ފަށާފައި ނުވާނަަމ، ެއ ލައިސަންސެއް ބާތިލް ވާނެ ަކމަްށ  ޚިދުމަތްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ 03

ފަށާނެ ތާރީޙް ލައިސަންސްގައި  ޚިދުމަތްބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ނޑައަޅާފައި ނުވާތީ ނޑައެޅުން ޚަކީދުވަސް ގުނަން ފަށާނެ ތާރީމަސް  03، ކަ  ކޮބައިކަން ކަ

 

ުލން ޯހދުމުެގ ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް ހުއްޓުވަްނ ފުލުހުންގެ އެއްބާރު .02

 ގޮތުން މަޝްވަާރކުރުން ބެހޭމައްސަލައާ

 

ކޯޕަރޭޝަނުން ތަޢާރަފް ކުރާކަމަށް ލޯކަލް ޗެނަލްތައް ފެންނަ ޑިކޯޑަރެއް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  .01

ދު މަޝްަވރާކޮށް މީޑިއާގައި ޚަބަރު ފަތުރާތީ، ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރެވޭނެތީ، މިކަމާމެ

 ގޮތެއް ނިންމުން 

 

ގައި ގެނެސްދީފައިވާ ޚަބަރުގައި އޮރިޔާން  33:11ގެ 3102ފެބްރުއަރީ  3ދި އެފް.އެމް. ޕްލަސް އިން  .01

ާމފައިާވ ނިން ބުެނ މިކޮމިޝަނުން ަބލާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށްހިމެނޭ ކޮންޓެްނޓް ބްޯރޑްކާސްޓް ކާޑު

މައްސަލައާމެުދ  ފަށް އެދިފައިނުވާޢާށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް، މަފަށް އެދުމަޢާމަ ންމައްސަލާގައި އެފަރާތު

 ގޮތެއް ނިންމުން 

 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   116 

 

ކޮމިަޝނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް  ކޮށްނުފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން  .03

ނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  އުޞޫލެއްގެންދާނެ   ކަ

 

 MMDSއްދުން ބޭރަށް ޙަންޓަނާ މެދުވެރިކޮށް ާމލެ ސަރަމީޑިއާނެޓުން ވިލިމާލޭގައި ޖަހާަފއިވާ އެ .03

ލިބެމުންާދތީ އެކަމާ މެދު  މަޢުލޫމާތުމެދުވެރިކޮށް ސިގްނަލް ދޭން މަސައްކަތް ކުރާކަމުގެ 

 މަޝްވަރާކުރުން

 

އަލަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެނަލްތައް ރެކޯޑްކުރުމަށް ޑިކޯޑަރ ހޯދުމަށް މީޑިއާ  .03

 ނެޓްގައި އެދުމުން، ޖަވާބެއް ިލިބފައިނުވާ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުްނ މަޝްވަރާކުރުން

 

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮުތްނ  މްދީނާ ޚިލާފުނަލްތަކުން އިސްލާމީޑިއާ ނެޓްގެ ބައެއް ޗެ .09

 މަޝްވަރާކުރުން

 

އެއްގޮތަށް ޗެނަްލތަްއ  ޤަވާޢިދާދިވެހި ޗެނަލްތައް އިންޑިއާގައި ދެއްކުމުގައި އިންޑިއާގެ ޤާނޫނާ  .31

 ދެއްކުމަށް ބާރުއެޅުމާ މެދު މަޝްވަރާކުރުން

 

ރަށްރަށުގައި ބައެއް ރީބްރޯޑްާކސްޓަރުން ދިވެހި ވަކި ޗެަނލްތަކެއް ނުދައްކާތީ އެކަމާ ދޭތެރޭ  .30

 އޮތްތޯ ބެލުމަށް މަޝްވަާރކުރުމަށްޙައްލެއް

 

 

ދިނުން ހުއްާޓލުމަށް ކޮމިަޝނުްނ  ޚިދުމަތް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިލާފަށް ޤަވާޢިދާ .33

ނޑައެޅުން އުޞޫލެއްލާފައި ނުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ކަްނތައްކުރާނެ ހުއްޓާ ޚިދުމަތްއެންގުމުންވެސް އެ  ކަ
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ނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ ފަރާތްތަކާ  އިކޯޓުތަކާ .32 ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުެގ  މެދުފަ

ނޑިޔާރު ދެއްވާފައިވާތީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން އޮކްޓޯބަރު 33އިންޒާރު   ގައި އުއްތަމަ ފަ

 

 ކޮމިޝަނަރުންނާއި ސްޓާފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތައް ކުރުގޮތަކަށް   01.0 

ހައި ންނާއި ކޮމިަޝންެގ އެންމެމެންބަރކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ބުާރސްފަތި ދުވަހަކީ ކޮމިޝަންެގ   

 ސެކްޝަންތަުކގެ އިސް ވުންތަކުގައި ޮކމިޝަންގެ އެކި ދުވަެހވެ. މި ބައްދަލު ކުރާމުވައްޒަފުން ބައްދަލު

ށަހަޅައެވެ. އަދި މި ހު އްޕްރެޒެންޓޭޝަނެމުވައްޒަފުން އެ ސެކްޝަނަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ 

އެވެ. މަްޝވަރާކުރެ ސުވާލެއްވާނަމަ ިމ ބައްދަލުވުމުގައި އެކަމާބެހޭޮގތުން އެއްވެްސ ފަރާތެއްގެ  ހުށަހެޅުމާ

ޝަންގެ މަސައްކަތްަތކާއި ބެހޭގޮތުްނ އަދި ސްޓާުފންެގ އެކި އެކި ން ކޮމިމެންބަރމީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ 

ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަން  3102ހުށަހެޅުންތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމަީކވެސް މި ބައްދަލު ވުމުގެ ބޭނުމެކެވެ. 

 ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާްއވާފައެވެ. 01ންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި އެކު މެންބަރ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   118 

 

 ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް  . 01
ނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ންކޮމިޝަ   01.0   ގެ އިދާރީ އޮނިގަ
ނޑުގައި ހިމެނޭ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް ެގނެވުނު ބަދަުލތައް    ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮުތްނ ވޭތުވެދިޔަ  މަސްޢޫލިއްޔަތުމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަޤާމުތަކުގެ ކޮ  

ނޑަށާއި ބައެއް މަާޤމްތަކުގެ ނަމަށް ބަދަލުތައް ެގެނސް އޭގެ  އަހަރު ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ ިއދާރީ އޮނިގަ

ވެ. އެގޮތުްނ ގެނެވުުނ ކޮށްފައެޙިއްޞާަވނީ އާ ފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީތަފްސީލް މިނިސްޓްރީ އޮ

 .ވަނީއެވެ މިތިރީގައި  އްތަބަދަލު

ރޑިނޭޓަރގެ މަޤާމް އުވާލާ، އެކައުންޓްސް . 0 ނޑުގައި ާފސްކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްސް ކޯ ކުރިން އޮނިގަ

ނޑުގައި ހިމަނާފައެވ0ެއޮފިސަރ )ގްރޭޑް    .( ގެ މަޤާމް ވަނީ އުފައްދާ، އޮނިގަ

ރޒް މޮ. 3 ގެ ދަށުން އޮންަނ ލައިސެންސިންގނިޓަރިންގ އެންޑް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ލީގަލް އެފެއަ

މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިންޖިނިައރިންގ ސެކްޝަންގައި އޮތް ޮމނިޓަރިންގ އެންޑް އިނވެސްޓިޭގޓިންގ 

  .ގެ ނަމަށް ބަދަލުޮކށްފައިވެއެވެނަން އިންވެސްޓިގޭޓިންގ އޮފިސަރ އޮފިސަރގެ

ރޒް މޮ. 2 ގެ ދަށުން އޮްނަނ ޕަބްލިކް ލައިސެންސިންގނިޓަރިންގ އެންޑް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ލީގަްލ އެފެއަ

ގެ މަޤާމުގެ ނަން ލީގަްލ ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަންގައި އޮތް ލީގަލް އެންޑް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ

 ގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފަިއވެއެވެ.އޮފިސަރ
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 ތައް މަޤާމު  ފައިވާ ދީ  ން ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަޒީފާ އުޞޫލު ކޮންޓްރެކްޓް   01.3 

މާރޗް  03ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ން ޤާޫނނީ ަލފާދެއްވާނޭއުޞޫލުކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް   

ކޮށް ޅުފާ ވެރިކަން އުޤުއަށް ޝަ (/427-OPR/1/2013 (IUL)3ގައި ކުރި އިޢުލާން )ަނންބަރ:  3102

ކުރުމަށްަފުހ މަޤާމަށް  ކޮމިޝަންގެ އެޗް.އާރ ޕެނަލުން އިންޓަރވިއު ފަރާތާ ހަތަރު ހުށަހެޅި ކޭޝަންއެޕްލި

އެފަރާތާއި އެކު ގައި ހޮވައި  3102މާރޗް  33މެ ޤާބިލްކަމަށް ޕެނަލުން ފާސްވި ފަރާތްވަނީ ންއެ

 ގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އްއެއްބަސްވުމެ

ކޮމިޝަންގެ މަަސއްކަތްތަކަށް ، ން ޤާޫނީނ ލަފާދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަްށ ނިންމުނީއުޞޫލުކޮންޓްރެކްޓް 

އެއްވެްސ ކުރުމުންވެސް މަޤާަމށް އިޢުލާންަފހަރަކު  ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާދޭނޭ މުަވއްޒަފެއް ހޯދުމަށް އެތައް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާނޭ ލޯ ފާރމެއް  ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީއާއި ފަރާތެއް

ފައިވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ެދ ަމތިން ިއޢުލާނު ކުރުމުންވެސް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފަހަރު  ހޯދުމަށް ދެ

ކަމަށްވެފައި، ޤާނޫނީ ލަފާދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ޮކމިޝަނުގައި  ކުންމެ ފަރާތަންތަކުން، އަދި ދެވަނަ ފަހަރު އެފަރާ

 ނެތުމުން، ވަރަށް ގިނަުގނަ ދަތިަތކާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރިމަތިވާތީއެވެ.

ގައި ހޮވާ އަދި ކޮންޓްރެކްޓްއެސޯސިއޭޓެއް ލަފާ ދެއްވުމަށް ލީގަލް  ޤާނޫނީކޮށްގެން ކޮމިޝަނަށް ނު އިޢުލާ

ޤާނޫީނ  މައްސަލައާ ުގޅޭ 33ގެ ނިަޔލަށް ޖުމްލަ ރުޑިސެމްބަ 20ސޮއިކުރުމަށްފަހު  ގައި 3102އެޕްރީލް 

 ތަފްޞީލްއެވެ.އެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ އޭގެ ދެއްވާފައެވަީނ ން ކޮމިޝަނަށް ތުލަފާ އެފަރާ

 

 # ތާރީޚް  ތަފްޞީލް 

 1 3102 އޭޕްރިލް 13 ގެ އިނީޝިއަލް އޮޕީނިއަންވީ ކޯޓް ކޭސްރާއްޖެޓީ

ވީ ގެ ކޮންޓެންޓާއި ގުޅެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރާ ދި ޓީ

 2 3102 އޭޕްރިލް 01 ސިޓީގެ ޑްރާފްޓް

 3 3102 އޭޕްރިލް 01 ގެ ބްރީފްރާއްޖެޓީވީ ކޯޓް ކޭސް

 CAC5އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ  ކޭސް: 

CAC9 CAC11 33 ް4 3102 އޭޕްރިލ 
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 5 3102 އޭޕްރިލް CAC8 21އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ  ކޭސް: 

 6 3102މެއި  1 ކޮމްޕްލެއިން ކޭސް އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ 

( އަށް ބޭުނންވާ a)12ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫންގެ 

 7 3102 އިމެ 3 ޤާނޫނީ ލަފާ 

( އަށް ބޭުނންވާ a)12ޤާނޫންގެ ބްރޯޑްކާސްޓް 

 8 3102މެއި  30 ޤާނޫނީ ލަފާ 

މާނަކުރުމާއި  ންސްގައި ޤާނޫނުކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓި

 9 3102މެއި  32 ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާ 

 10 3102މެއި  33 ޝާއިޢުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫީނ ލަފާ

ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކަކީ ކޮބައިކަްނ ބަޔާންކުރުމާއި 

 11 3102ޖޫން  3 ޤާނޫނީ ލަފާ ގުޅޭ ގޮތުން 

 12 3102ޖޫން  CAC10 2އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ  ކޭސް: 

ންސް އެޕްލިކޭޝަންގައި އިޤްރާރް ވާންޖެހޭ ލައިސަ

 13 3102ޖޫން  3 މާއްދާ ޑްރާފްޓްކުރުން

 14 3102 ޖުލައި CAC2 03އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ  ކޭސް: 

ގެ ފައިނަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ރާއްޖެޓީވީ ކޭސް

 15 3102 ޖުލައި 03 ތައްޔާރުކުރުން

 CAC5ކޭސް އާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލަފާ : 

CAC9 CAC11 01 ް16 3102 އޯގަސްޓ 

ރޑަން އޮފް ޕްރޫފްއާ  17 3102 އޯގަސްޓް 30 ގުޅޭ ގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާ  ބާ

 އާ އެމް.ބީ.ސީ އަށް ފޮނުވާ ޖޫރިމަނާ ކޭސް

 18 3102 އޯގަސްޓް 33 ޑްރާފްޓްކުރުން ގުޅޭގޮތުން ސިޓީ
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 19 3102ސެޕްޓެމްބަރ  00 އޮޑިޓަށް ފޮނުވާ ސިޓީ ޑްރާފްޓް ކުރުން

ރާްތތަކާއިމެދު އެޅޭނޭ އަހަރީ ރިޕޯރޓް ހުށަނާޅާ ފަ

 20 3102 އޮކްޓޯބަރ 0 ޤާނޫނީ ލަފާ  ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަޅާ

 21 3102 އޮކްޓޯބަރ 3 ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާ  އާޝަނަލް ސެކިއުރިޓީނޭ

އާ އަށް ފޮނުވާ ޖޫރިމަނާ ކޭސް އެމް.ބީ.ސީ

 22 3102 އޮކްޓޯބަރ 20 ގުޅޭގޮތުން ޑޮކިއުމަންޓް ޑްރާފްޓްކުރުން

 23 3102 ނޮވެމްބަރ 09 ގުޅޭގޮުތން ޤާޫނނީ ލަފާ  ޓީ.ވީ ކޮންޓެންޓާ

 24 3102 ނޮވެމްބަރ 09 ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާ  ކޮމިޝަނަރުންގެ ޗުއްޓީއާ

ހުށަހަޅާފައިވާ މިޝަނުްނ އިލެކްޝަންސް ކޮ

 25 3102 ނޮވެމްބަރ 33 ލަފާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ކޭސްއަކާ

 އޮތުމާ  ޙިއްޞާ 99ކައުންސިލްތަކުގެ %

 26 3102 ޑިސެމްބަރ 1 ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު އިސްލާޙް ކުރުމުގެ 

 27 3102 ޑިސެމްބަރ 32 މަސައްކަތް
 

 ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރުކުރެވުނު މަޤާމްތަކާއި، ހޯދުނު މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން   01.2 

 ދިން މަޤާމްތައް  ކޮމިޝަނުން އަލަށް ވަޒީފާ   

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި  3102ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 

ނޑުަގއި އަލަށް އިތުރު ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ކުރެވުނު އެަކއުންޓްސް އޮފިސަރ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

 ވަނީ މަޤާުމގެ އިތުރު ތަފްޞީލެވެ.މިހޯދުނެވެ. ތިރީގައި 

 އް ހުރުމުން ގިނަގުނަ ދަތިތަކާ ގޮތުން ކުރަން އެންމެ މުވައްޒަފެޢަމަލީކޮމިޝަންގެ ފައިނޭންސްގެ ކަންކަން 

ކޮްށ އިޢުލާނުްނ އެކި ފަހަރު މަިތންވަީނ ދިމާވާތީ ފައިނޭންސް ސެްކޝަނަށް މުވައްޒަފަކު ޯހދަ

 ގައެވެ. 3102މަސައްކަތްކުރެވިފައެވެ. އަދި މި ސެކްޝަނަށް އިތުރު މުވައްޒަފަކު ހޯދިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ 
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 މުސާރަ އަދި އިނާޔަތްތައް  މަޤާމުގެ ގްރޭޑް  މަޤާމްގެ ނަން 

 އޮފިސަރ އެކައުންޓްސް
 

 3111/-މުސާރަ:  0ގްރޭޑް 
 ރ2111/-އެލަވަންސް: ލިވިންގ 

 ނޮން ޕްރެކްޓިސިންގ އެލަވަންސް:
 ރ3111/- 

 ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ ކްރައިޓީރިއާ 

  ްމިދާއިރާއާއި ގުޅޭ ފީލްޑަކުން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލ

 ކޮށްފައިވުން، 

  ުދިވެހި އަދި އިގިރޭސި ބަހުން ަފސޭހަކަމާއި އެކ

 މުޢާމަލާތު ކުރަން އެގުން،

  ް2މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި މަދުވެގެނ 

 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން،

  ީސެކްރެޓޭރިއަލް މަސައްކަތްތަކާއި އިދާރ

 ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ތަޖްރިބާ ިލބިފައިވުން؛

  ިމަސައްކަތުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރެވޭ ހީވާގ

 އަދި ގަޑިއަށާއި ހާޟިރީއަްށ ފަރުވާބަހައްޓާ

 މީހަކަށް ވުން،

މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ޤާބިުލކަން އިންޓަރވިއު  

 ޕެނަލްއަށް ސާބިތުކޮށްދިުނން،

  ިއި އެއްގޮތް ާވގޮތުގެ މަތިން ނާއި ކަާމބެހޭ ެދންނެވުްނ ޤަވާޢިދާޤާނޫނާއ

ތަކުގައިވާގޮތުގެ މަތިްނ، ަފއިސާއާ ބެހޭ އެންމެހާ ިރޕޯޓްތައް 

ޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި، ފައިސާ ތައްޔާރުކުރުމާއި،ފައިސާއާ ބެހޭ ލިޔެކި

ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރުމުގެ އަދި މިނޫންވެސް ފައިސާއާ ބެހޭ އެންމެހާ 

 މުޢާމަލާތްތައް ބެެލހެއްޓުްނ،

  ާކޮމިޝަނުން ރައްޔަތުންގެ މަްޖލީހަށް ހުަށހެޅުމަށް ޤާޫނނު ާލޒިމްކުރ

ނޑައަޅާ ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އެން މެހައި އެންމެހައި ރިޕޯޓް އެ ކަ

 ފުރިހަމކުރުން، މަޢުލޫމާތުމަސައްކަތައް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާުތ އެއްކޮށް އެ

  ާމުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި، އެލެވަންސްއާއި އެހެނިހެްނ ފައިސ

ޤަވާއިދުން ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރާ މުސާރަޝީޓާއި އެހެނިހެން ލިޔުން 

ެގންދެވޭނެ  ފުރިހަމައަށް ޗެކްކޮށް އެފަދަ ފައިސާ ޤަވާޢިދުން ދެމުން

 އިންތިޒާމް ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ހަަމޖެއްސުން؛

  ވައުޗަރ ތައްޔާރުކުރުން )ޕަރޗޭސް ބިލް ހެދުން( އަދި ވައުޗަރ

 ރެޖިސްޓަރ ތައްޔާރުކުރުން،

 ،ްކްރެޑިޓް ބިލްތައް ޗެކްކުރުނ 

  ާކޮމިޝަނުން އެކިފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ތައްޔާރުކުރ

 ބޭުނންވާ ބަެޖޓާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމޮކށްިދނުން، އެއްބަސްވުންތަކަށް



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   123 

 

 ،ްޚަރަދު ކުރުމާއި އާމްދަނީގެ ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކުރުނ 

  ްކޮންމެ އަހަރަކަށް ލަފާކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް މިނިސްްޓރީ އޮފ

ފިނޭންސް އިން އަންގަވާ މުއްދަތަކަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ކުރުން.

 ްޓަރނަލް ޯއޑިޓްގެ މަސައްކަތާއި އަހަރީ އޯޑިޓްގެ ކޮމިޝަނުންގެ އިނ

މަސައްކަތް ބަޖެޓާއި ބެހޭ އެެހން މުވައްޒަފުންގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން 

 ކުރުން.

  ްކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކައް އެވަގުތަކު ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމެއ

 .ފޯރުކޮއްދިނުން
 

 ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އިދަށް އިސްލާޙް ވާ ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަ  01.1 
ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާއިަދށް ަބއެއް އިސްލާޙްތަކެއް ގެންނަން ެޖހޭކަން އެޗް.އާރ ސެކްޝަނުން ފާހަގަކޮށް،   

ވަނަ  3102ގެ މޭޒުން ފާސްވެގެން، ގައި މަޝްވަރާކޮށް، ކޮމިޝަންއެ އިޞްލާޙްތައް އެޗް.އާރ ޕެނަލު

ސްފައިވެއެވެ. ގެނެވުނު ބަދަލާއި ިއޞްލާޙްތަކުެގ ތަފްޞީްލ ގެނެ ހިންގާ ޤަވާއިދަްށ އިޞްލާޙް އަހަރުތެރޭގައި

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި 
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 ގެނައި ބަދަލުތައް ށް ދައި : ހިންގާ ޤަވާ 0ތާވަލް 

 ބާބު  މާއްދާ  ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ކުރިން  ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙް 

މުވައްޒަފަކު ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް 
ބަޔާންކޮށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ 
މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް 
ހުށަހެޅުމުން އެމުވައްޒަފަކަށް، އެސެޓްފިކެޓުގައި 

 31ބުނާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވިހެއުމާ ގުޅިގެން 
)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު 
 ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ހަމަ މުސާރައާއެކު 

 ދޭންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފަކު ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް 
ބަޔާންކޮށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ 
މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް 
ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން އެމުވައްޒަފަކަށް، 
އެސެޓްފިކެޓުގައި ބުނާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

)ފަސްދޮޅަސް(  31ވިހެއުމާ ގުޅިގެން 
ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސްތައް ދުވަހުގެ 

ހިމަނައިގެން ހަމަ މުސާރައާއެކު 
 ދޭންވާނެއެވެ.

 02 )ހ(013

މުވައްޒަފު އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ 
ގައިވާ "ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯރމް"  31ޖަދުވަލް 

މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި މި ފޯރމް ފުރިހަމަ 
ކުރުމަށްފަހު އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގަން ގަސްތުކުރާ 

ދުވަސްކުރިން، އަދި  01ތާރީޚްގެ ގިނަވެގެން 
ދުވަސް ކުރިން  3މަދުވެގެން 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މިއީ ކުރިން ހިނގާ ޤަވާއިދުގައި ނެތް، 
 މިހާރު އިތުރުކުރެވިފައިވާ ނުކުތާއެކެވެ.

 02 )ފ( 011

މުވައްޒަފުން ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީއަށް 
ށް ގައިވާ "ޗުއްޓީއަ 31އެދެންވާނީ ޖަދުވަލް 

 އެދޭ ފޯރމް" މެދުވެރިކޮށެވެ.

  )ނ( 031

 

 

 

 ތައް ރާވައި ހިންގުން އުޞޫލު ކޮމިޝަންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ   01.1 
ކޮމިޝަންގެ ގިނަ މުވައަޒަފުން ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ޑިޕާޓްމަްނޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެ ޒަމާނުއްސުރެްނ   

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް  އުއްކަމުން ކޮމިޝަނަށް އަދުވަސްވީ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކެގެންގުޅެފައިވާ 

ނެތުމުން، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ބާރުމިުނގައި ވަނީ  ގަތުމަށް ފައިސާ

 ނުގެންދެވިއެވެ.
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 ކުރުން  ޤާއިމް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް  ރީ މަސައްކަތްތައް ހަލުއިކަމާއެކު ހިންގާ ކޮމިޝަންގެ އިދާ   01.3 

ކޮމިޝަންގަ މުވައްޒަފުން ޗުއްީޓއަށް އެދުމުގައި ފުރިހަމަކޮށް ުހށަހަޅަންޖެހޭ "ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯރމް"އެއް    

ގައި ތަޢާރަްފ ކޮށްފައިވެއެވެ. މި ފޯރްމ ފުރިހަމަ ކޮށް އެޗް.އާރ ސެކްޝަނަށް 3102ޖެނުއަރީ 

މަސައްކަތްތައް  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ވަސްތަކުގައި، އެ މުވައްޒަފާއެމުވައްޒަފެއް ޗުއްޓީގައިވާ ދުހުށަހަޅާއިރުގައި، 

ގެ ތަކުހޭ، އަދި ކުރަްނ ހުރި މަަސއްކަތްމުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ސޮއި ހިމަނައި، ކުރަްނޖެ ކުރިއަށްގެންދާނެ

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްަތކަށް ބޮުޑ އެވެ. މިގޮތަށް މިކަން ރޭވުމުން، ނުމަށް އަންގާފަިއވާނެތަފްސީލް ހިމެ

 ބުރުލެއް ނާރާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންިދޔައެވެ.

 ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީގަޑިއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް   01.3 
ުދވަސްވަރުގައި  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންްޓ   އިންތިޚާބުގެނޫނުން  ޤާ ޢާްއމުބެހޭ  އިންތިޚާބުތަކާ 3102  

އަހަރުގެ  ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ  ވަނަ 3102 ،މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި

ކުެރވެންދެނާއި  އިްނތިޚާބުބޭފުޅަކު  މަޤާމަށްމައްސަލަތައް ބެލުމާއި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށްޓަކަިއ އިލެކްޝަންސްއާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު

ން ހަވީރު  3:11އިން ފެށިގެން ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑިއަކީ ހެދުނު  3102އޯގަސްޓް  00

 ކޮށްފަެއވެ.އިޢުލާނުވަނީ  މުކޮށްޢާއްގައި މިކަން  3102އޯގަސްޓް   3ށް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ  1:11

 އެޕްރައިޒަލް ޕާރފޯމަންސް   01.3 
ޑިގްރީ ޕާރފޯމަންސް  231ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮުތން އެުކލަވާލާފައިވާ  ގެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު  

ވަނަ އަހަުރ  3102ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހު ފަށައި  3103މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން  ގެއެޕްރައިޒަލް

ފައިވެއެވެ. މަޝްވަރާ ކޮށް ގެ ނަތީޖާ މުވައްޒަފުންނާއެޕްރައިޒަލްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެޕްރައިޒަލްވެސް 

ރ އަދި ޒަ ސުޕަވައި މި ގިނަ ފޯރމްތަކުގައިމުވައްޒަފުްނ އެޕްރައިސްކޮށް ނި ހުރިހާއެގޮތުން 

 އެވެ.ވައްޒަފު ވަނީ ސޮއިކޮށް ނިންމާފައެޕްރެއިސްކުރެވުނު މު

ޑިގްރީ ޕާރޯފމަންސް އެޕްރެއިސަލް ސިސްޓަމެކެވެ. މިއީ  231ކޮމިޝަންގައި ބޭުނންކުރަމުން އަންނަނީ 

އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ތުރުން އެޕްރެއިސްކުރެވޭ ފަރާތާރގެ އިޒަކުރެވޭ ފަރާތާއި އަދި ސުޕަވައި އެޕްރެއިސް

  މުވައްޒަފަކުވެސް ފޯރމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިސްޓަމެކެވެ. ދެ



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   126 

 

 ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ދުވަހު މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑްދިނުން   01.9 
ހުގެ މުނާަސބަުތގައި ބޭއްިވ ތުން ކޮމިަޝންގެ އަހަރީ ދުވަކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮއްމުވައްޒަފުންގެ މަސަ  

ވަނައަހަރުެގ  3103ދީފައިވާނީ  މުވައްޒަފުންނަށް އެކި އެކި އެވޯޑް ދީފައެވެ. އެވޯޑްތައްޙަފްލާއެއްގައި ވަނީ 

ގަޅު ޙާޟިރީއެްއ ވަނަ އަހަރު އެންމެ ރަނ 3103މާރކްސް ހޯދި މުވައްޒަފުންނަށާއި އިން މަތީ ލްއެޕްރައިޒަ

ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް  3102 ،އިތުރުން. މީގެހެއްޓި މުވައްޒަފުންނަށެވެދެމެ

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބަލައިގަނެ،  އްކަތުގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާކުރި މަސަ ކޮމިޝަނުން ޚާއްޞަކޮށްގެން

 ލިޔުން ދެއްވާފައެވެ. އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ހަނާދނީ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   127 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން  3101. 03
ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމަށްޓަކަިއ ކޮމިޝަންގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއެކު ހުރިހާ  3101ކޮމިޝަނުގެ  

ސްޓްރެޓަޖިކް  ރުވަނަ އަހަ 3101ކޮމިޝަނުން  ، ޑިޕާޓްމަންޓްތަކެއްގެ ވެރިން ބަްއދަލުކުރިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްކުރިއަށްގެންދަން ގައި (ސެޕްއެކްޝަން ޕްލޭން ) މިނިސްޓްރީ އޮފް    ،ހިންގުމަށް ތައްކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ސީލިންގ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން )ނުަވ މިލިއަން އެއްލައްކަ  -/9,100,000ކަމުގައި ވާ  ކަ

ނުހުންނާނޭ  ދިނުމަށް ފަހު މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް، ތައްތަކާއިކަން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ރުފިޔާ( އިން

މުޅި ބަޖެޓްގެ ރިވިއުއަކަށް ފަހު ފައިނަލް ބަެޖޓް  ،ކޮންމެ ސެކްޝަނަކުންވެސް ބަޖެޓް އެކުަލވާލާކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 ކުރެވުނެވެ. ޒްފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުުވމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަން މޭޒުން އެންޑޯ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓަކީ  3101ކޮމިޝަނުން ފުރަތަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވި 

 )އަށާރަ މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ސައްބީސް ހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ދެ ރުފިޔާ(ގެ ބެޖެޓެކެވެ.  -/18,926,832

ނޑައަޅާފައިވާ  3101އަދި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ކޮމިޝަންގެ  ގެ ބަޖެޓު އެފަރާތުން ކަ

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

 ރިވައިސް ކުރެވިފައެވެ.

 

ވަނައަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކަމާބެހޭ  0242ވަނަ އަހަރު ގެ އޯޑިޓް މި ރިޕޯޓް ޝާޢިއު ކުރި އިރު ނިމިފައި ނުވާތީ  0242*މި ކޮމިޝަނުގެ 
 ފަރާތްތަކަށް ފަހުން ފޮނުވަން ނިންމުނެވެ. 

 

 

 

 

 

 



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   128 

 

 ލް ވެފައިވާ މިންވަރު ޞި ހާ ދު މަޤްޞަ ކޮމިޝަންގެ  . 03
ގެ ކޮމިޝަންެގ  3101 – 3100ކޮށްފައިވާ ޢާއްމުމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް   

ނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހާވަނަ އަހަ 3102ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި  ހިންގުމަްށ  ޙަރަކާތްތައް ރަށް ކަ

ކޮމިަޝންގެ މެންޑޭޓްަގއި ހިމެޭނ ން ާޤނޫނު ،ވެސްނަމަދިމާވެފައި ވީ އްއަދި މުވައްޒަފުންެގ ދަިތތަ ޖެޓްބަ

  .ލްކުރެވިފައެވެޞިވަނަ އަހަރު ވެސް ވަނީ ހާ 3102 ކަންކަމަށް އިސްކަންދީ އެކަންކަން އެންމެހާ

އް ބޭނުންކުރާެނ ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ފްރީކުއަންސީތަ

ވަނަ އަހަރު ގެޒެޓްކޮްށ  3103ވަނީ  ޤަވާއިދުއް އެކުލަވާ އަދި ފްރީކުއަންސީ ދޫކުރުމުގެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެ

 ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ . އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްތަންފީޒުކޮށްފައެވެ، ކޮށްޢާއްމުކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި 

، ށް ެޖހޭ އެއްޗެިތ ކަމުންފްރީކުއަންސީއަކީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައި ހުންނަ

އައުމުގެ ކުރިން  ކޮމިޝަން ވުޖޫދަށް މި، ގައި ސޮއިކޮށްއެކު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްިާކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއ

ދަށަްށ  ބެލުމުގެގައި ކޮމިޝަންގެ  3102ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފްރީކުއަންސީތައް ވަނީ 

 .ގެނެސްފައެވެ

ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ 

 3103ހަާދ  ޤަވާޢިުދތައްކަންތައްތައް ބެެލހެއްޓުން، މިަކްނ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

ވަނަ އަހަރުވެސް ވަީނ 3102ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮށްފައެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުތަކުޢާއްމުވަނަ އަހަރު ވަނީ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ. ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި އެކަށައަޅާ ޝަރުތުތަކަްށ 

 ސެކްޝަނުން ަދީނ  ގބްރޯޑްކާސްޓަރުން އިޙްތިރާމް ކުރާކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ ލައިސަންސިން

ސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންުޓ ހުންަނނީ ބްރޯޑްކާްސޓްކުރުމުގެ މަ ހަރުދަނާކަމާއެކު

ނޑާ  ތޯ ކޮމިޝަންގެ މޮނިޓަރިްނގ ސެކްޝަނުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. ނުވާގޮތަށް ޚިލާފުސުލޫކީ މިންގަ

ވާ ކޮމިޓީއެއް ކަމަށް ދާޢިމީކޮށްފައިވާ  ޤާއިމްއަދި މައްސަލައެއް ހުރި ކޮންޓެންޓެއްނަމަ ކޮމިޝަންގައި 

އެކަން ބަލާ ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނަްށ  އިން""ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ

ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަންގައި  ނަމަވެސް ފައިސާ ހުށަހަޅައެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނި
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 .ނުކުރެވިއެވެޤާއިމްިނޓަރިންގ ސިސްޓަމެއްވަނީ މިހާތަނަށް ވެސް ޕާރމަނަންޓް ޮކންޓެންޓް މޮ

ނޑާ އެއްގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން 2012 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކޮށް 3102ކުރުވުމަށް ޢަމަލު ފައެވެ. އަދި ސުލޫީކ ވަނަ ައހަރުވެސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކެ

ނޑާ ގައި ހިމެޭނ ލުއި ފޮތަކާއި ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ސްޕްޓްތަކެއް ވަނީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އެހީ ތުމަޢުލޫމާބެހޭ މިންގަ

 .ކުރަން ފަށާފައެވެޙިއްޞާ ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންނާ

މަޝްވަރާތަކުގައި ކޮމިޝަނުްނ  ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރުކާރާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ވަނަ އަހަރ2013ު

ދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް  ސަރުކާރަށް ލަފާހޯދުމާއިއެކު  ސަރުކާރުގެ ލަފާ 

ލަފާދީފައިވާ ފާހަގަކުރެވޭ ދާއިރާަތކަކީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ރޭޑިއޯ އޭއޭމް ފްރީކުއަންސީގެ 

ޔާއި ކޮމިޝަންގެ ޔާލަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ލަފަޚިތުން ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ބެހޭގޮ ހުއްޓާލުމާ ޚިދުމަތް

ކާސްޓް ޓެްކނޮލޮޖީއާިއ ކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާނެ ބްރޯޑްޙިއްޞާނިންމުން 

ނޑައެޅުމަށް އެކުލަވާލާފައިޚެހިޖުރަކުރާނެ ތާރީ އިން ޑިޖިޓަލްއަށް ރާއްޖެ އެނަލޮގް ޝަަނލް ރޯޑްމެޕް ނޭ"ވާ އް ކަ

ންދާ މި މަޝްރޫއުގައި ވެ. އަދި އައި.ޓީ.ޔޫ އާއި އެކު ކުރިއަށްގެވެއެތަމްޞީލުގައި ވެސް ސަރުކާރު "ޓީމް

 .ކޮށްފައެވެޙިއްޞާކޮމިޝަނުން ދެކޭގޮތް ވަނީ  ށްސަރުކާރަ

ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިްމކުރާ މެންޑޭޓްގެ އިތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮްށ 

ކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ތަފާތު އެކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުްނ ޓްރެއިނިންގ ތައް ރާވާ ހިންގަުމންނެވެ. މިހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކަކީ ކޮމިޝަނަށް ކަ

ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކަށް ނުވާތީ ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ އެކި އެކި އިދާރާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާީމ 

އެފަދަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ތަފާތު ކާމިޔާބު ޙަރަކާތްތައް  ،ހީތެރިކަމަށް އެދިޖަމާޢާތްތަކުގެ އެ

 .އިންތިޒާމުކުރަމުންނެވެ 

ވަނަ އަހަރުވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކަިއ 3102މިގޮތުން 

ާވ ތަމްރީނާިއ ތަޖުރިާބ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ބޭުފޅުންނާއި ކޮމިޝަންގެ މުވައްަޒފުންނަށް ބޭނުން

ލް ތައްޔާރުކޮށް ޒައެިދ އެކި ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯ ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންާވ ފަންީނ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަމަށް 

ޕްރޮގްރާމެއްވަނީ  ތަމްރީނު ދެގައި ބޭރުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި  3102ވެ. މިގޮތުން އިވެއެހުށަހަޅާފަ
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އޭޓިވް ކޮންޓްންޓް ޕްރޮޑަކްޝަން"ެގ " އަދި "ކްރިޓްރެއިނިންގ ކަވަރޭޖް "އިލެކްޝަންހިންގާފައެވެ. 

 .އާއި އޭ.އައި.ބީ.ޑީގެ އެހީގެ ދަށުންނެވެެމރިކަން އެމްބަސީ އިން ކޮލަމްބޯވަނީ އެޓްރެއިނިންގ ހިންގާފައި

ގެ  3101 – 3100ކޮށްފައިވާ  ާޢއްމުއަދި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް 

ތައް ޙަރަކާތްނޑައަޅާފައިވާ ގިނަ ވަނަ އަހަރަށް ކަ 3102ސްޓްރެޓަޖިކް އެްކޝަން ޕްލޭންގައި  ކޮމިޝަންގެ

ނުވާތީއާއި ކޮމިޝަނަށް ބޭުނންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަްށ ސްފައެވެ. އަދި ބަޖެޓު ލިބިފައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮ

 ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއެވެ. ނަމަވެސް ޮކމިޝަނުން  އްތަޙަރަކާތްބައެއް  މި ޕްލޭންގެ ނުާވތީ ލިބިފައި ހުއްދަ

ނޫުނން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މެންޑޭޓްަގއި ހިމެޭނ ޤާއަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ ކޮމިޝަނަށް 

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

 ،"ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް" ށްކޮޚާއްޞަވައްޒަފުްނ އިތުރުކުރުން ހ. ކޮމިޝަންގެ މު

 ."ކޮމްޕްލެއިންޓްސް" އަދި "ލައިސަންސިންގ" ސެކްޝަނަށް އިތުރު މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއެވެ 

 

 ކޮމްޕިއުޓަރ ަހތަރު  އުމަށް އެދެވޭ ބަދަލު ގެނައުމަށް އަގުއަވަސްކޮށް ހިން ށ. ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް 

ކޮމިޝަންގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ކުރީގެ އިންފޮމޭޝަން  - ސިސްޓަމް ހޯދުން

ތަކެއްކަމުން އެތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ވެފައިވާ ސިސްޓަމްޑިޕާރޓްމަންޓްގައި ބޭނުންކޮްށ ދުވަސް

 .ދިމާވުން  މަސައްކަތް ލަސްވުމަށްތަކާ އަދި ރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގިނަދަތިކު މަސައްކަތްތައް

 

ތައް ފުރިހަމައަްށ ގެ މަސައްކަތްގނ. ކޮމިޝަންގެ އެންމެ އިސް އެއް މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ މޮނިޓަރިން

ހޯާދ  ކޮށް އެކަމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންޤާއިމްމޮނިަޓރިންގ ސިސްޓަމެއް  ދާޢިމީޓަކައި ގެންދިއުމަށް

  ތަމްރީނުކުރުން

 

ރ. ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ދިރާސާކުރުމާއި މިދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ކުރުމަށް ބަޖެޓް އަދި މުވައްޒަފުްނ ހޯދުން

 

އި ނުތަްއ ހިންގަޭބނުންވާ ތަމްރީ ބ. ކޮމިޝަންގެ ޓްރެއިިނންގ ިރކުއަޔަރމަންޓްގައި ވާގޮތަށް މުވަްއޒަފުންނަށް

ނޑައެޅުން  މިކަމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާހޯދުމާ އަދި   ކަ

 

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

 

ޒަމާނީކޮްށ ވާ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް ހުންނަ ތަންކަމުަގއި ލިބެން މަޢުލޫމާތުކ. ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި 

 އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ބަޖެޓް ހޯދުން 
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 އ. ކޮމިޝަންގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ އަދި ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ކިޓް ބެހެއްޓުން 

 

ސްމަންޓް ންޓި ހެރަ އުލަކަށް ހެދުމަށް "އެޙަ ވ. ކޮމިޝަނަކީ މުވައްޒަފުންނަްށ ރަނގަޅު އަދި ރައްކާތެރި މާ 

 އަދި ބުލީއިންގ" ޕޮލިސީއެއް ތައާރަފްކުރުން
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 ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި ހިނގާފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންކަން  3102 . 09
 ދޭން ފެށުން  ޚިދުމަތް އަކުން އަލަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޗެނަލް  ހަތަރު   09.0 
ވަނައަހަރު އަލަށް ްބރޯޑްކާސްޓް  3102ވަނަ އަހަރު އަލަށް ދޫކުރި ލައިސަންސްތަކުގެ ތެރެއިން  2012  

  ޗެނަލަކުން ފަށާފައިވެއެވެ. މި ޗެނަލްތަަކކީ؛ ހަތަރު ޚިދުމަތްކުރުމުގެ 

 ހ. ޔެލް ޓީވީ

 ށ. ޖަޒީރާ ޓީވީ

 ނ. ޗެނަލް ވަން 

 02ރ. ޗެނަލް 

ތެރެއިން ެޔލް ޓީވީ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިާހ ޗެނަލްތަކުން ދަީނ ޕްރޮގްރާމް ކޮންޓެްންޓ  ގެމި ހަތަރު ޗެނަލް

 .ފޮނުވަމުންނެވެ. ޔެލް ޓީވީ އިން ދަނީ ޓެސްޓް ސިގްނަލް ފޮނުވަުމންނެވެ 

 ރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރަން ފެށުން   09.3 
އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލުމަްށ ވެރިކަމާޙަސުލް  

 ޢަމަލުކުރަންރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ޙަލާޒިމްކޮށްފައިވާ "އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން 

ނަ އަހަރު މީޑިއާގައި ވަ 3102 ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ގައެވެ. އަދި މި  3102ޕްރިލް އޭ 01ފަށާފައިވަނީ 

 އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ އެންމެހާ  އަދި .ވަނީ ކޮމިޝަނުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައެވެ ފަރާތެއް 31މަސައްކަތްކުރައްވާ 

 ުހންނާެނއެވެ. ކޮމިޝަްނގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން މަޢުލޫމާތުފަރާތްތަކުގެ 

 ވާކުރުން ޢު މިޓަޑްއިން ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަ ން ޕްރައިވެޓް ލި ޜަ ޝަންގެ މައްޗަށް ރާއްޖެ ޓެލެވި ކޮމި   09.2 
ހެިޅ ދެކޮޅަށް ހުށަ ރާއްޖެ ޓީވީއާ ،ތެރެއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމުގެވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ 2013  

ދެކޮޅަށް ސިިވލް ކޯަޓްށ  ގެން ރާއްޖެ ޓީީވއިން ކޮމިޝަނާގުޅި ނިންމުމާއި ކޮމިޝަންގެ މައްސަލައެއްގަ

 ސް މި މިގައި ނިންމާލާފައެވެ. ނަމަވެ 3102ވަނީ  އްގެ އަޑު އެހުންތައިހުށަހެޅިއެވެ. މި މައްސަލައްސަލަ މަ

 ނުވެއެވެ.އްއިއްވާފައެއަދި  މްމައްސަލައިގެ ހުކު
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ދިނުމަށް  ފުރުޞަތު އި މަޢުލޫމާތާ އަށް އެހެން މީޑިއާތަކާއި ހަމަހަމަކޮށް ޓީވީ ރައީސް އޮފީހުން ރާއްޖެ   09.1 
 ކޯޓުން ނިންމުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ނިންާމފައިވާ ނިންމުމަކީ،   

ވަނަ މާއްާދގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ  33ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާއިން  39ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކާމާއި،  33މިނިވަންކަމާއި 

ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ މަޢޫލުމާތު ހޯދުމުގު މިނިވަންކަން ހަނިވެގެްނދާގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެްއކަމަށްުބެނ 

ކޯޓުން މި މައްސަލަގައި ސިވިލް  ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ގައި 3102ން މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ޓީވީ ރާއްޖޭ

އްވި ހުކުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބާއްވާ ޙަފްލާތަކާއި އިވެންޓްތަކާއި ޕްރެސް ނެރު

ރުންާނއި ރާއްޖެ ބްރޯޑްކާސްޓަ ށާއި،އެހެންސަތުިދުނމަފުރު ށްޓީވީއަ ންފަރެންސްތައް ކަވަރުކުރުމަްށ ރާއްޖެކޮ

 އަމަރުކޮށްފަެއވެ.  އިއަންގަސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް  ރުމަށްކުނުތަފާތުޓީވީ 

ރާއްޖެ ޓީވީ އެކަހެރި  އެކިއެކި މީޑިއާ އިވެންޓްތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އިންތިޒާމު ކުރައްވާ

މީޑިއާގެ ހުރިހާ  ނުކުރައްވައި،ކޮމިޝަނަށް ލިބުމުްނ، އެކަން އެގޮތަށް މަޢުލޫމާތު  ކަމުގެކުރައްވާ

 ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރެއްވުމަށް، ން ކަންތައްތައްއުޞޫލުފަރާތްތަކަށްވެސް ހަމަހަމަ 

އެފަރާތުން ިސވިލް ކޯޓަްށ  ދަންނަވާފައެވެ. އަދި ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އެއްބާރުލުްނ ނުދެއްާވ މައްސަލާގައި

ކުރާ ނަމަ އެ މަްއސަލައެއް ޢަމަލުކުރުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށް  ހުށަހެޅުމުން، ރާއްޖެ ޓީވީން ްބރޯޑްކާސްޓް

ރައީސް އޮީފހަކީ ވެސް  ރައީސް އޮފީހަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށާއި ޤުނަށް ުހަށހެޅުމުގެ ޙައްކޮމިޝަ ބްރޯޑްކާސްޓިން

ސީއާއި ޖެހޭނީ ޤާނޫުނ އަސާޢަމަލުކުރަންއޮފީހުން ވެސް  ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރާ ތަަނކަށް ވާއިރު ރައީސް

ދެއްވުމަށް ސިވިލް  ކުރައްވާ ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އެއްބާރުލުންގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ބަޔާން ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ

ނާުފ ޢުހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްގައި އިސްތިއެ މައްސަލަ ދިވެ ފަރާތުން ދަޢުލަތުގެކޯޓުން ހުކުމް ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން 

 އްކަމުގައި ރައީސް އޮފީހަށް ވަނީ ދަންނަާވފައެވެ. ކަންބޮޑުވާކަމެކޮމިޝަނުން  ކުރައްވާފައިވާކަމީ

ޓީވީގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ެގންދަވައި،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްގައި އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާފައިވާ ރާއްޖެއަދި 

އާއަށް މީޑި ދެއްވައި، ފުރުޞަތުކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް  ޤާނޫނު އަސާސީން
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ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރައީސް އޮފީހަށް އިލްތިމާސް  ދެއްވުމުގައި ހުރިހާ ފަރާތެއް ހަމަހަމަ ކުރެއްވުމަށް މަޢުލޫމާތު

 ދަންނަވާފައެވެ.

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބިރުދައްކާ އަނިޔާކުރުން   09.1 
އެކި ހަަމާލ އަމާޒުވުން  ތުތަފާ  އި، ބްރޯޑްާކސްޓަރުންނަށްވަނަ އަހަރުގެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރޭގަ 3102  

ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިންނަްށ އެގޮތުްނ މިއަހަރަކީ، އްމުވެފައެވެ. ޢާވަނީ 

ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮުތން އެކިއެިކ  އިދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމާންމާ އަ ބިރުދައްކާ އެމީހުންގެ ޒި

ނިއުސް ހެްޑ އިބްރާހިމް ގައި ރާއްޖެޓީވީ  3102ފެބްރުއަރީ  33ހުރަސްތައް ކުރިމަތި ކުރުވި އަަހރެކެވެ. 

ނޑުގަނޑަކުން ހަމަލާދީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަހީދު ) އަދި މި ހަމަލާގެ  ފައިވެއެވެ.ކޮށްލާޒަޚަމްއަސްވާޑަށް( ދަގަ

ފަރުވާދިނުމަށް ގެންދިއުުމން ކޮމިޝަުނން ދިޔަީއ އިތުރު ާރހިމް ވަހީދު ާރއްޖެއިން ބޭރަށް ސަބަބުން އިބް

ބަލަމުންނެވެ. އަދި އިބްރާހިމް ވަހީދުގެ ފަރުވާއަށް ފަހު މާލެއަށް ވަރަށް ގާތުން  އިބްރާހިމް ވަހީދުގެ ހާލު

ނާެގ ތްވަރަާށއި އޭދީފައިވާ ހިދައްކުވާ ލުކޮށް އޭނާބައްދަ މުން ކޮމިޝަންެގ ރައީސް އޭނާއާއެނބުރި އައު

 ކުރައްވާފައެވެ.ތަޢުރީފު ވަނީ އަޒުމަށް 

އްޤަކަށް ވީ ހިނުދ، ޙަގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަަވރުކޮށްދެއްވާފައިވާ އްޖޭނޫސްވެރިކަމަކީ ދިވެހިރާ

ައބަދުވެސް އަންަނީނ ބާރާތުން ޢިކޮމިޝަނުން ެއންމެ ހަރުކަށި  އްވެރިންނަށް ދޭ މި ފަދަ ހަމަލާތަނޫސް

މިނިވަންކަމަްށ  ބިރު ދައްކާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދަ ަހމަލާތަކަކީ ނޫސްވެރިންނަށްވެ. މިފަމުންނެކުށްވެރިކުރަ

ނޑި އެހާމެ ދަށުދަރަޖައިގެ ވެ. ނޫސްވެރިންަންށ އެލެއް ކަމުަގއި ކޮމިޝަނުން ދެކެމަޢަ ހުރަސް އެޅުމަށް ދޭ ފި

ގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަްށ އިންސާފު ދެމުގެންދާ މިފަދަ ހަމަލާތައް ޭދ ފަރާތްތައް ހޯދާ

  އެވެ. ސްވެވެއިގޮވާލާފަކޮމިޝަނުން 

ފުލުހުންނާ  މާއި ދިނުމަށް އެދި ހިނގާލުމެއް ބޭއްވު ޤާއިމުކޮށް ނޫސްވެރިންނަށް އަމާން މާހައުލެއް   09.3 
 ބައްދަލު ކުރުން 

ބަުރ ހޯދުމުގައި ޚަރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނަށް އެކި ފަރާތްތަކުން އަންނަ ހަމަލާ ގިަނވެ، މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް   

ގެ ގައި ރާްއޖެ ޓީވީ 3102ބްރުއަރީ ނިކޮްށ ފެފައި ވަ މާހައުލެއް އުފެދިަފަދ ވާން ޖެހިލުންވާ ތެރިޙަރަކާތް

ގޮވާާލ ގުޅިގެން މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް  ހަމަލާއާ އަސްވާޑް( ދިން ) ނިއުސް އެޑް، އިބްރާހިމް ވަހީދު
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ްނެގ މެންބަރއީސް އަދި ނައިބު ރަ އިކޮމިޝަނުގެ ރައީސާގާލުމުގައި ނބޭއްވިއެވެ. މި ހި  ގާލުމެއްނހި

މާލީ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ގާލުން ނިންނބައިވެރިވިއެވެ. މި ހި ވެސްގިނަ މުވައްޒަފުން ންއިތުރު

އަށް ން ބައްދަލުޮކްށ މީޑިއާމެންބަރގެ ކައުންސިލްމީޑިއާ ގ ކޮމިޝަނާއި އެކު ބްރޯޑްކާސްޓިންސަރވިސްއާ

 .ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ޕޮލިހުންގެ ފަރާތުން އެުދމަށް ފަހުގައެވެސަލާމަތާއި 

 ރާއްޖެ ޓީވީގައި ރޯކޮށްލުން   09.3 
ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެ ޓީވީ ސްޓޭޝަނުގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލުމާިއ  3102 އޮކްޓޫބަރު 3  

ޖެ ޓީވީއަށް ލިބުުނ ންަނށް ލިބުމުން، އެތަަނށް ވަގުތުން ގޮސް ރާއްމެންބަރބަރު ކޮމިޝަންގެ ޚަގުޅިގެން އެ 

 ަވނީ ހޯދާފަެއވެ.މަޢުލޫމާތުއަދި ކަން ިހނގިގޮތުގެ ތައް ބަލައި ގެއްލުން

ރާއްޖޭ ޓީވީއަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް  ،ގައިބައްދަލުުވމުކުއްލި  ން ބޭއްވިދިސާއާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުޙާއަދި މި 

ޓްރާންސްމިޝަން ފަށައިދިނުމަްށ އެހީތެރިވުމާއި، މީޑިއާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދޭ މިފަދަ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމާ 

ސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިިދުނމަށް ވެސް ބެހޭގޮތުްނ މަޝްވަރާކުރިއެވެ. ައދި މި މިއްސަލަ އަވަ

މި ހާދިސާއަށްފަހު އަލުްނ ވިސްއަށް އެދުނެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޓްރާންސްމިޝަން ކޮމިޝަނުން ޕޮލިސް ސަރ

މުހައްމަދު ޝަހީްބ  ރޮގްރާމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އެންމެ ފުރަތަމަ ޕް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފެށުމާއި އެކު 

  .މަލާ ކުށްވެރިކޮށް ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެބައިވެރިވެ، މި ހަ

 ދިޓީވީއަށް ހަމަލާ ދިނުން   09.3 
ގައި ބަޔަކު މީހުން ދިން ހަމަލާ ކޮމިޝަނުްނ  3102ނޮވެމްބަރު  3ދިޓީވީ ހިންގާ އިމާރާތަށް އަމާޒުކޮށް   

، ދުވަސްވަރު ގެބުޚާގެ ރިޔާސީ އިންތިވަނަ އަހަރު 3102ބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. ޢިވަނީ ހަރުކަށި 

މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް  ބްރޯޑްކާސްޓް މަވެސް،ނުނަހިފުމުގެ އޮއިވަރެއް އުފެދު ސިޔާސީ ބަދަލު

 އެ ފަރާތްތަކުގެ މުދަލާއި ތަކެއްޗަށް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކާއި ފަރާތަކަށް ހަމަލާ ރައްދުނުކުރުމަށާއި

 ކޮމިޝަނުން ވަނީ ގޮވާާލަފއެވެ.  ވެސް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްނުބެހެއްޓުަމށްތައް ޢަަމލުގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް 

ކޮށް، އެަކން ުކރި ބަޔަކާ ީޤޤުލާ ދިްނ މައްސަލަ އަވަހަށް ތަހުހަމަ ދި ޓީވީ ހިންާގ އިމާރާތަށް އަާމޒުކޮށް

ވަީނ ކޮމިޝަނުން  ޤާނޫީނ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ދޭތެރޭ

އެކަށީގެންވާ ސަލާމަތާއި  ވެސްއެހެނިހެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށްދިޓީީވއަށާއި  ދަންނަވައިފައެވެ. އަދި



 

/ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  3102 –ރިޕޯޓް އަހަރީ   137 

 

 ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. ސަރވިސްގައި ޕޮލިސްދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮށްފޯރު ރައްކާތެރިކަން

 ޤީޤު ކުރުން ގޮތުގައި ތަހު ގެ މައްސަލައެއް ޢީ ޓެންޓާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ޖިނާ ރާއްޖެޓީވީގެ ކޮން   09.9 
ޤީުޤ ކުރަނީ ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުން ތަހުރާއްޖެ ޓީވީގެ ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ފުލު  

 ފާޅުކޮށްފައެވެ.  ކަންބޮޑުވުންގައި 3102އޮކްޓޯބަރ  09ކަމަށްވާތީ ކޮމިޝަނުން ވަނީ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  3101/03ކޮންޓެންޓެއްގެ މައްސަލަ ެބލުމަށް، ރާއްޖެ ޓީވީން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 

ޤާނޫނާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނު ފަހަނަޅައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް 

ކަމުގައި ސުޕްރީމް  ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ކުރައްވާފައިވާކަމީ ކޮމިޝަނުން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓަާކ ގުޅޭ މި   ގައި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ. އަދި 3102އޮކްޓޫބަރ  39 އިކޯޓުގަ

މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހްޤީުޤ ކުރައްވަނީ ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގެ ޮގތުގައި ކަމަށް ވުމަކީ އެކަާމ ކޮމިޝަުންނ 

 ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމުގައިއިތު

ވަނަ  33އަދި  33ކުރުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މިކަން ތަހުޤީޤުމޯ

މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭ ފަދަ، ިޑމޮކްރެޓިކް 

ނޑު އަސާސްތަކާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނު މް ކޯޓަށް ން ސުޕްރީމުޖުތަމައެއްގެ މައިގަ

ގެ ކޮންޓެންްޓ މައްސަަލ ވީޓީ އަދި ބްޯރޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭ ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންގެްނދާތީ، މި މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް 

އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރެއްވި އަމުރު ބާތިލްކުރައްވައި

 ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިލްތިމާސް ަދންނަވާފައެވެ.

އަދި މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން، މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ޤާޫނނުތައް ބާރުވެރިކުރުވުމާއެކު ނޫސްވެރިކަމުގެ 

ނުދެއްވުމަށް އެދި ކޮމިޝަނުްނ  ފުރުޞަތުމިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރުމަށް 

 ފައެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްވެސް އިލްތިމާސް ދަންނަވާވަނީ 
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 މުޅިރާއްޖެއަށް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން   09.01 
 ވަނަ ދުވަުހ ގެޒެޓް ކުރުމާ  3103ސެޕްޓެމްބަރ  03 ޙުގެނެވުނު އިސްލާ ޤަވާއިދަށްރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ   

  ފުރުޞަތުގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ 

ހުޅުވާލެވުނެވެ. ިމ ުމއްދަތުގައި  ނިޔަލަށް  3103ނޮވެމްބަރ  80ފެށިގެން ން  3103 ސެޕްޓެމްބަރު 19

ހަމަ އެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ  މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް

ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ. އަދި މި ފަރާތުން ހުަށހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ލަިއސަންސް 

 ގައެވެ. 3102ޖެނުއަރީ  21ދޫކޮށްފައިވަނީ  

ނަގައި  ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ންގެ އިތުބާރު މެންބަރމީޑިއާ ކައުންސިލުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ   09.00 
 ދިނުމަށް މަޖިލީހުގައި އެދުން 

ދިނުމަްށ ބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައިމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ އިތު  

އެކު ގެ ރިޕޯޓަކާޙާފްޞަ 13މަޖުލީހުގައި އެދުމުން މަޖިލީހުްނ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާަފއެވެ. ކޮމިޝަނުން ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބުގައި ލިޔެކިޔުން  މުޙިއްމުއިތުރު 

ދޫދުގެ ތެރެއިން ޮކމިޝަނުެގ ޙުކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް މަސަްއކަތް ކުރަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ކޮިމޝަނުން ޮފނުވި ރިޕޯޓާއި އެާއ ގުޅުންހުރި  އި،ށްކަމަށާަގއި އަދާކުރުމަޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަ ޮގތު

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ވަނީ ފެއިލްވެފައިކަން ނުވަަތ ނޫންކަްނ  ،ކުރައްވާ ރިޢާޔަތްލިޔެކިޔުންތަކަށް 

 ނީ ދަންނަވާފައެވެ.ޒަތްތެރި މަޖުލީުހން ކަމުގައި ވައްޢިނިންމަވާނީ 

 ގައި ފާހަގަކުރުން  3102އޮކްޓޯބަރ  1ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަހެއް   09.03 
ފާހަަގ  "ގެ ގޮތުގައިބްޯރޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް"އޮކްޓޯބަރަކީ ރާއްޖޭގައި   1 އަހަރެއްގެމީލާދީ ކޮންމެ   

ޮކމިޝަނުްނ މި ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަން  ވަނީ ިނންމާފައެވެ.ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން 

ނ ކީ ޤައުމު ބިނާކުރުމާއި، ޑިމޮކްރެސީ އާލާކުރުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ޭހލުންތެރިކަްނ މަޤްޞަދަޑައެޅި ކަ

ދައުރުގެ އަގު  މުޙިއްމު އިތުރުކޮށް މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދާކުރާ 

މި ދުވަހުގެ  ވަނަ އަހަރު 3102. މި ސިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކުރުމަށެވެ، ވަޒަންކުރުމާއި

 .ދެއްވާފައެވެ ބެއްޚިޠާކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ވަނީ  މުނާސަބަތުގައި

އަދި މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުުރން އިތުރަށް ފުރިހަަމ ކުރުމަްށޓަކައި ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހެއް އެކުލަވާލައި 
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މިޝަނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑު ދޭނޭ ކްރައިޓީރިއާ ކަރުދާހެއްގެ ފުރަތަމަ ކޮޕީ ވަނީ ކޮ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް

 .ރީ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔަށް ފޮނުވާފައެވެޒައެޑްވައި

 ކަށް ކޮމިޝަން ވުން މެންބަރގެ އެފީލިއޭޓް ޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަން )އޭ.ބީ.ޔޫ(އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްރޯ   09.02 
ކަށް ތަމްރީން އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ   

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެްނ އޭޝިާއ ޕެސިފިކް  3100ދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޕްރޮގްރާމް ހޯދައި

ވަނަ  3102ގޮތުްނ، މިފަށާފައެވެ.  ކަށް ވުމަށް މަަސއްކަތްމެންބަރގެ ޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަން )އޭ.ީބ.ޔޫ(ބްރޯ

 ކަމާކަން އަންގާފައެވެ. އަދި މި ކަްށ ވެވޭނެމެންބަރއަހަރު އޭ.ބީ.ޔޫ އިން ވަނީ ކޮމިޝަނަށް އެފިލިއޭޓް 

ޝިްޕ މެންބަރވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ކޮމިޝަނަށް ވަނީ އޭ.ބީ.ޔޫގެ އެފިލިއޭޓް  3102ގުޅިގެން 

ތުން އޭ.ބީ.ޔޫއަށް ރިސޯސް އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރެއްވެސް ވަީނ ލިބިފައެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާ

ނޑައަޅާފައެވެ.  ކަ

 ގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ސޮއިކުރުން ވަޢުދު ތްތެރިކަމުގެ ޙަ ނަޒާ   09.01 
ިއ މެްނބަރުންނާގައި ކޮމިޝަނުގެ ވަޢުދުތްތެރިކަމުގެ ޙަމިޝަނުްނ އެކުލަވާލާފައިވާ ނަޒާއެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮ  

ތްތެރިކަމުގެ މި ވަޢުދަކީ ދިވެިހ ޤައުމަށާިއ ޙަވަނަ އަހަރުއެވެ. ނަޒާ 3102 ވެސްމުވައްޒަފުން ސޮއިކުރެއްވީ

ކުރުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޚިދުމަތްތްތެރިކަމާއެކު ޙަޙްތިރާމާއި ޤަދަރާއި އަދި ނަޒާ ދިވެހިންނަށް އި

ލަވާލާފައިވާ ވަޢުދެކެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަކީ މި ވަޢުދުގަިއ އެކު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން

 ކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.މުއައްސަސާސޮއިކުރި ފުރަތަމަ މިނިވަން 

             


