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 .ފެށުން 1
هللا ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށެވެ. މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަهللا  ހަމްދާއި ސަނާ ޙައްޤުވެގެން ވަނީ ގަދަ ކީރިތިވަންތަ 

ކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުން މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި  މެވެ. އަދި އެޢަލައިޙި ވަޞައްލަމަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަ

 ޝާމިލް ކުރަމެވެ. 

ވެގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވެސް ވަނަ އަހަރު  2015

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ތު ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމާއެކުވެސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަފާގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އަހަރަކަށެވެ. 

ހީވާގި މުވައްޒަފުންނާއި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާ އެކު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނީ 

ހާސިލްކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް އް ކެޅާފައިވާ ގިނަ ލަނޑުދަނޑިތަކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓްޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަނޑައަ

  ކޮށްފައެވެ. 

ގައި ގެޒެޓް ކުރި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަނަ އަހަރު  2012ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު 

ޓީވީ  36ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ރާއްޖޭގައި  2015ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.  ސަންސް ކޮމިޝަނުންލައި 49ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ޖުމްލަ 

ރޭޑިއޯ ޗެނަލްއަކުން ވަނީ ޓްރާންސްމިޝަން ފަށާފައެވެ. އަދި މީގެ ގިނަ ޗެނަލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު އަދި  13އަދި 

ވަނަ އަހަރުން  2011ފަށާފައެވެ. ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، ވަނީ ކޮށްދޭން މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފޯރު

ދޫކޮށްފައެވެ. އަދި  ފަރާތަކަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ 112ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް  2015ފެށިގެން 

 ތޮޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ފުޅާވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. މިއާއެކު ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް އަ

ކޮމިޝަންގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސްޢޫލިއްޔަތުކަމުގައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ ޒިންމާދާރުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި 

ލާޒިމްކުރާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓާ މެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ޤާނޫނުން 

ކޮމިޝަނަށް  ގޮތުންވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅ2015ޭއަހަރުވެސް ފާހަގަކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. މި ގޮތުން، 

ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ  އެއްމައްސަލަ 17 ބަލައި ނިމިފައިނުވާ އިރު ވަނަ އަހަރު ނިމުނު 2014 އާއިޝަކުވާ  44ޖުމްލަ ވާ ލިބިފައި

ލިބި އަދި ބަލައި ވަނަ އަހަރު  2013 މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ބެލުނު ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން  2015

 ސައްކަތް ކުރިއަށް ބެލުމުގެ މަ އެއްޝަކުވާ 74ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  2015ޝަކުވާއެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ.  13ވާ ނިމިފައިނު

ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނުން ބަލާ  49އަހަރު  ތެރެއިން މިގެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ބަލަމުން ދިޔަ ޝަކުވާތަކު  ފައިވެއެވެ.ގޮސްގެން 

 ޝަކުވާއެއް ދަނީ ބަލަމުންނެވެ. 25ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2015 ފައިވާ އިރު ނިންމާ
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ކަން ޓިންގެ މުހިންމު އަސާސެކެވެ. އެދި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ބްރޯޑްކާސް މިނިވަން، އިންސާފުވެރި، ދެފުށް ފެންނަ އަ 

ން، އެ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރުމަކީ މި ކޮމިޝަންގެ އިޙްތިޞާސްގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމު

ވަނަ އަހަރު ކުރި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުތެރޭގައި މޮނިޓަރިންގވެސް ހިމެނެއެވެ. އެ  2015ވެސް، މަސައްކަތްކުރުމުގައި ހުރި ދަތިކަމާއެކު

ގޮތުން، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ސިޔާސީ މުޒާހަރާ ކަވަރުކުރުމަށް  2015ނޮވެމްބަރ  27ފައެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ވަނީ ބާއްވާ

މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މި ކޮމިޝަންގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ވަނީ  "ލައިވްކޮށް"ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާފައިވާ ކޮންޓެންޓް 

 ކޮށްފައެވެ. 

ކަމެއްގެ މައްޗަށް މި ކޮމިޝަން ޤާއިމްވެފައިވާ މައިގަނޑު އެއް ކަމަށް ވީހިނދު،  ސައްކަތްކުރުމަކީ އެޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް މަބްރޯ

ކުރަމުން އަންނަ  މި ދާއިރާގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މީހުން ބިނާކުރުމަކީ މި ކޮމިޝަނުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން

 އް ވާރކްޝޮޕެ އްޔާއަކާ ގުޅިގެން ވަރަށް ކާމިޔާބު ދެޢިއަހަރުވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދެ ޖަމު ވަނ2015ަގޮތުން  މަސައްކަތެކެވެ. އެ

ގޮތުން، ކޮމަންވެލްތް އެޑިއުކޭޝަން މީޑިއާ ސެންޓަރ ފޮ އޭޝިއާ )ސެމްކާ( އާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހިންގާފައެވެ. މި 

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ  5ކޮމިއުނިޓީ މީޑިއާ އިން މޯލްޑިވްސް"ގެ ނަމުގައި ފެބްރުއަރީ  ކޮމިޝަން ގުޅިގެން "ނެޝަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން

 ނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަހާސިންތާއެއް ބާއްވާފައެވެ. އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ގަވަނަންސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

ގޮތުން،  އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެކަންކަމަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ ގެނެސްދިނުމުގައި  ހެޔޮވެރިކަމާއި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ގައި 2015އޮގަސްޓް  12ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ވާކްޝޮޕެއް މި ކޮމިޝަނާއި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ 

 ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ކުރިއެރުމަށްޓަކައި އަހަރު ނިމުނު އިރު އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން ދިޔަ އެންމެ  ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއާއި 

ކޮމިއުނިޓީ  މުހިންމު މަސައްކަތަކީ ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކުރުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ތުގައި ދިރާސާ މަސައްކަތްތަކެއް ގޮ  ތަކުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ކަތް އްސަފްކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މަށް ތަޢާރަބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރާއްޖެއަ

ހުންނެވީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މިދާއިރާގެ  މަސައްކަތްކުރުމުގައި އިސްކޮށް  މި  ވަނީ ކޮށްފައެވެ.އަށް 15ން 3 ޑިސެމްބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2012

 މުގައިވާ ޑރ. މަރީ ގްރީންއެވެ.ތަޖުރިބާކާރެއްކަ
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ސްތަކުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓި މި ދިރާސާ ރިޕޯޓަށާއި ، ވަނަ އަހަރު ވެސް ޑރ. މަރީ ގްރީން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން 2015

ސައްކަތް ވަނީ ކުރިއަށް އިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަވާކޮށް، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ހިލޭއެހީގެ ދަށުން ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގަ މައްޗަށް ބިނާ

ގެންގޮސްފައެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި، ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން އަދި ސަރުކާރުގެ 

ގ ޤާނޫނާއި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިން 

ޓާރނީ ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވި، މި ކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް އެ

 . ޖެނެރަލްގެ ލަފާގެ ދަށުން ގެނެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވާނީ ފޮނުވާފައެވެ

ދޫކުރުމަށް  ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ، ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޤަވާއިދާއި ސިޔާސަތު އަދި އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ތެރޭގައި ކޮމިޝަންގެ އެ އުޞޫލަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ފާހަގަކޮށް  ލައިސަންސްދިނުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  މިހާރު ގެންގުޅޭ 

ވަނަ އަހަރު ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މި އުޞޫލުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގައި  2015ގެންގުޅޭނެ ޢާއްމު އުޞޫލެއް ޑްރާފްޓްކޮށް 

 ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަނާއެކު ލައިސަންސް ދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން  ،ލައިސަންސް ދިނުމަށްޓަކައި ބަލަން ޖެހޭކަންކަމާއި

 ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައްވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. 

އެއްވުމާ "( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހަދަން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ 2013/1ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤަނޫނު )ނަމްބަރު 

 2015އެޕްރީލްގައި ގެޒެޓްކޮށްފައެވެ. އަދި  2013ކޮމިޝަނުން ވަނީ  "ވާއިދުގަގުޅޭގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ 

 ނޫސްވެރިން ވަނީ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައެވެ. 253މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ގެ ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރު 

ހަމަވާކަން މި  އަށް 2016އޭޕްރީލް  4ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަން އުފެދުމާއެކު ކޮމިޝަނާ ގުޅިވަޑައިގެން މެމްބަރުންގެ ދައުރު  2011

 ތް މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެ ށްދެއްވާފައިވާ މިންނެކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮ، ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށް

ތެރިކަމާއެކު، ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރާއި މުބާރަކްބާދީ އަރިސްކުރަމެވެ. ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ވަނީ ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއި ކެތް 

 ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމްކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކަވާފައެވެ.  އިގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމާއެކުވެސް ސާބިތުވެ ތިއްބަވަ

ކާމިޔާބު އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ވަނަ އަހަރަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި 2015ނިމިގެން ދިޔަ 

، ޤާބިލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންތަކެއް ޤައުމުގައި އުފެދި  ،ވަނަ އަހަރަށް ކޮމިޝަންގެ ތަސައްވަރަކީ ޒިންމާދާރު 2016އަހަރެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

މަޢުލޫމާތުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޚަބަރާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ ސަބަބުން ޢާންމުންގެ ހެޔޮ ވިސްނުން ތަރައްޤީވެ، އެކި ދާއިރާތަކަށް 

 ސަބަބުން ކުރިއެރުމާއި މަންފާ ލިއްބައިދޭނެ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވުމެވެ.  

އަދި ފުޅާވެ ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން 
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އަދި މި ކަންކަން ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން  ޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާ ވެގެން ދިޔުމެވެ.ބްރޯޑްކާސް

 ސުބުހާނާހޫ ވަތައަލާ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ! هللا ކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް  އެންމެން މި

 

 2016ފެބްރުވަރީ  25 
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 ތަޢާރަފު  .2
ވަނަ މާއްދާގެ  3)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/16މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު ނަމްބަރ:  

މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި  ކެވެ. މި ކޮމިޝަން އުފެއްދުމުގެއެމުޢައްސަސާ ވަން ގައި އުފެދިފައިވާ މިނި  2011 އެޕްރީލް 04ދަށުން، 

 ތަންފީޒްކުރުމާއި ،ކަނޑައެޅުމާ ތަކާއި އުޞޫލުތައްގަވާއިދު ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

މެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ ޑިމޮކްރަސީ އާލާކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ އެން

މިކަންކަމުގެ އަލީގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާ  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ

ށް ފުޅާކުރެވޭނޭ މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، އެފަދަ ނިޒާމްތައް ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުވައިދިނުމަށާއި އޭގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޅި ރާއްޖެއަ

 .އެކުލަވާލާ ޤާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ 

 2011 އެޕްރީލް 04ން ޢައްޔަން ކުރެއްވީ ންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މި ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރުހަތް މެންބަރު

 .ގައެވެ 

ގައި ވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުންނާއި ރައީސްކަމުން  2012ޖޫން  29ރު ކޮމިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ބަދުރުއްނަސީ

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސްގެ ބަދުރުއްނަސީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން  ފާ ދެއްވާފައެވެ.އިސްތިޢު

ގައި  2012ރ ބަނޮވެމް 21ސުޖާއު هللا ބްދުރ ޢަކޮމިޝަނަމަޤާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ޝަހީބު އަދި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް 

 އެވެ. އިންތިހާބުކޮށްފަ ވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިންތިޚާބުކުރުމުން، ، މުޙަްއމަދު އަސްލަމް  ،އަދި، ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ހއ. ދިއްދޫ/ އާލިޔާ

ގައެވެ.  2013 މާރިޗު 13ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރެއްވީ ކަމުގެ ފަތްކޮޅު ޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރައްވާ މެމްބަރުއެބޭފުޅާ މި މަ

ފަރާތުގެ  14ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި މެމްބަރުމުޙައްމަދު އަސްލަމް މިމަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ، ހުސްވެފައިވާ 

 .ތެރެއިންނެވެ 
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ކުރި  ކައިޓަ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ  2015 .3
 މަސައްކަތް 

 

 ރަފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަޢާ  3.1
 

ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކޮށްފައެވެ. ކޮމިއުނިޓީ  2015މަސައްކަތެއް  ދެކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތައާރަފުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 
ގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަކަށްވެފައި މިކަމާބެހޭގޮތުން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަކީ ރާއްޖެއަށް މުޅިން އައު ބާވަތެއް

ބޭފުޅުންނާއި އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަހާސިންތާއެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ކޮމަންވެލްތް އެޑިއުކޭޝަން މީޑިއާ 
ން "ނެޝަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ފޮ އޭޝިއާ )ސެމްކާ( އާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ގުޅިގެ

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވާފައެވެ. މި މަހާސިންތާގައި މިކަމާގުޅޭ  5މީޑިއާ އިން މޯލްޑިވްސް"ގެ ނަމުގައި ފެބްރުއަރީ 
ޓް އޮތޯރިޓީ، އަތޮޅު އަދި ރަށު ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި އެންޖީއޯތަކާ އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަން

ކައުންސިލްގެ އިތުރުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންވެސްވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެއް ދުވަހުގެ މަހާސިންތާގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކަށް ހުންނެވީ 
 ސެމްކާގެ ފަރާތުން ޑރ. އަންކުރަން ދައްތާއެވެ. ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮމިއުނިޓީ 

 ވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް،މަސައްކަތެވެ. ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގަ  ރޯޑްކާސްޓިންގ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެބް
ގައި ޑރ. މަރީ ގްރީން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ވަނީ ކުރިއަށް  2015އި  ސެޕްޓެމްބަރު ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފަންޑިންގގެ އެހީގަ 

ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން އަދި ސަރުކާރުގެ ، ގެ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއިމި ގަވާއިދު  ގެންގޮސްފައެވެ. 

ރޯލް އައުޓް ޕްލޭން  ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގެމީގެއިތުރުން، މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. 

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.  އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ޑރ. ގްރީން
ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާ  ލަފާގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤާނޫނާއި ފުށުއެރުން ހުރުމުން އެޓާރނީ ޖެނެރަލް )އޭ.ޖީ(ގެ 

  ށްވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.އިސްލާހުކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އޭ.ޖީ އޮފީހަ

 

ހެޔޮވެރިކަމާއި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ  3.2 
 ކަންތައްތަކުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމާއި ގައިޑްލައިން އަދި ޓްރެއިނިންގ މޮޑިއުލްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 
ރޮގްރާމުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހެޔޮވެރިކަމާއި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ގަވަނަންސް ޕް

އި މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭކަންކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން " ހެޔޮވެރިކަމާއި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ޚަބަރާ
ންތައްތައް"ގެ ގައިޑްލައިންގެ ދެލިކޮޕީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ގައިޑްލައިންގައި މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަ 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މި ކަމާގުޅޭ ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމުގައާއި އިންޓަވިއުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 
 ކޮށްފައެވެ.މިކަމާބެހޭ ޓްރެއިނިންގ މޮޑިއުލްތަކެއްވަނީ ތައްޔާރު 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކުގައި  ،މި މޮޑިއުލްތަކުގެ ދަށުން ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނާރސް )ޓީ.އޯ.ޓީ( ވާކްޝޮޕެއް ހިންގައި
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް އިތުރަށް ތަމްރީންކުރުމަށްޓަކައި ބައިވެރިންނާ ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. މި މަސައްކަތުގެ 
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 ކަށް ހުންނެވީ މީޑިއާ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއްކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ނަޒީފްއެވެ.ކޮންސަލްޓަންޓަ 

 

 ތައް ކޮމިޝަންގައި ބޭނުންކުރުން ޒަމާނީ ވަޞީލަތް    3.3
ކޮމިޝަން މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަދި ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފިންގަރ ޕްރިންޓް 

އި އަދި ޑޯ ލޮކް ސިސްޓަމެއް ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ހަރުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން، ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގެ ސިސްޓަމާ
 މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީގެ ކަންކަން ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނިޒާމެއް ވަނީ ކޮމިޝަންގައި މިހާރު ޤާއިމްކޮށްފައެވެ.

 

 ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވުން  ކުރު މުއްދަތުގެ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް  މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު  3.4
ޓްރެއިނިންގ ކޮމިޝަން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް 

މުވައްޒަފުން އްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި މު ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ކުރު ގެ)ސީ.އެސް.ޓީ.އައި( އުޓްޓިއިންސްޓި
ވެސް ވަނީ  ކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިފަދަ ތަމްރީންތަކުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ އިތުރުން ސޮފްޓް ސްކިލްސްބައިވެރި

 ހަރުދަނާކޮށްފައެވެ.

މުގެ ސެޝަން ނިޓަރކުރު ލައިވް ކަވަރޭޖް މޮ   3.5   
ށް ސެޝަންއެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މިގޮތުން، ގެ އެހީގައި ލައިވް ކަވަރޭޖް މޮނިޓަރ ކުރުމަލަތްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ޙާއްސަ ޚާ

ލައިވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާއިރު ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމާއި، އެ ޚާއްސަ ހާލަތާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތައް އަދި ކޮމިޝަނުން 
މި ސެޝަން ނަގައިދިނުމުގެ ންނާ މި ސެޝަންގައި ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑުތައް މޮނިޓަރ ކުރާ މުވައްޒަފު

މައިގަނޑު މަޤުސަދަކީ ސިޔާސީ ހަރާކާތްތަކާއި ހަލަބޮލި ހާލަތްތަކުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ގެނެސްދޭ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރުމަށް 
 އަހުލުވެރިކުރުމެވެ.  

 

 ސިއޭޓެއް ހޯދުން ދޭނެ ލީގަލް އެސޯ  ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާ  3.6 

)އެކެއް( އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މިދިޔަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނާ  01ދިނުމަށް ޤާނޫނީ ލަފާ  މަސައްކަތްތަކަށްކޮމިޝަންގެ 
އިން ފެށިގެން ވަނީ ވަކިވެފައެވެ. އެހެންކަމުން،  2015ފެބްރުއަރީ  15 ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމުގެ ކުރިން  ،ގުޅިފައިވާ ފަރާތް

ގައި ވަނީ އިޢުލާން  2015ފެބްރުއަރީ  18އިވާ ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް އެސޯސިއޭޓްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް ހުސްވެފަ
( އެއްވެސް ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަން OPR/1/2015/06/427އެ  އިޢުލާނަށް )ނަންބަރ:  ،ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް

 އަލުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ވަނީ އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ.ގައި  2015ފެބްރުއަރީ  26ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވުމުން، 

 )ތިނެއް( 3އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި  ( އަށް OPR/1/2015/08/427މިގޮތުން، ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާން )ނަންބަރ 
 ނަލުން ފާސްވި ފަރާތް ކޮމިޝަންގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލްކަމަށް ޕެ ކާފަރާތަ 
 ދުވަހުގެ  އަހަރު (އްކެއެ) 01 އިން ފެށިގެން 2015މާރިޗު  12 ސޮއިކޮށްފައެވެ. ވަނީ އެފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ،ހޮވައި
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 އެވެ. 2016މާރިޗު  11ކީ ތާރީޚަ  ހަމަވާ މި ކޮންޓްރެކްޓް

ވަނީ  ޤާނޫނީ ލަފާ އެފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް އިގެއްސަލަމަ )އެގާރަ( 11މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  އިން ފެށިގެން  2015މާރިޗު   12
 ދެއްވާފައެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ އޭގެ ތަފްޞީލްއެވެ.

 ތަފްޞީލް  ލަފާ ދެއްވި ތާރީޚް  #

މައްސަލަ އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ  Cv-C/2015/241ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރ  2015އެޕްރީލް  08 1
 ބައްދަލުވުން 

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޑޮކިއުމަންޓް  Cv-C/2015/241ވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރ ސި 2015އޭޕްރީލް  7 2
 މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން މާއި ތައްޔާރުކުރު

ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޤަޝިއްޔާގެ  Cv-C/2015/241ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރ  2015އޭޕްރީލް  9 3
 ސިވިލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެ ވަކާލާތުކުރުން.ގައި މައްސަލާ

ފޯމުތަކުގައި މެޑިކަލް ސެޓިފިކެޓަކާ ސަލާމްބުނުމާއި  ލްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަކޮމި 2015އޭޕްރީލް  30 4
ދުވަސްތަކުގެ ނިސްބަތަށް ބަލާ މާްކސް އުނިކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް  ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ

 ނޫނީ ލަފާ ޤާ އޮތުން، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާޫނނާ ަތޢާރުޒުވޭތޯ ބަލައި އެކަމުގައި

ގެ 3ވާއިދުގެ ޖަދުލަވު ގަލައިސަންސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  2015މެއި  04 5
އެކުަލވާލައި އެ ނިންމުމުގެ ދަށުން ( ނިންމުމެއް) ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގައި ބަާލނެ އުޞޫލެއް ދަށުން
 ޖޫރިމަނާ ކުރުމާމެދު ޤާނޫނީ ލަފާ. އްތަޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ފަރާތް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2013

 ފީ  ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ފަރާތްތަކުން  ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  2015މެއި  11 6
 ލަފާ  ސިޓީގެ ޤާނޫނީފޮނުވާ އަންގައި ޝަރީއަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭޭނކަން 

ވާއިދުގެ ދަށުން އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާ ގަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި 2015މެއި  27 7
 ތެރެއިން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާމެދު ޤާނޫނީ ލަފާ  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު ޤާނޫނީ އިމުގެ

 ދައުލަތުން ދައުލަަތށް ދައްކަން ޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާ  2015ނޮވެމްބަރ  18 8

 ޕޭމަންޓް އާއި ބެހޭ މައްސަލަ ފްރީކުއެންސީ 2015ނޮވެމްބަރ  21 9

 ލިސްޓަޑް އިވެންޓްސް އާއި ބެހޭ ޤާނޫނީ ލަފާ  2015ނޮވެމްބަރ  29 10

ޑިސެމްބަރ  07 11
2015 

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުން  ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ 
 މައްސަލައާއި ބެހޭ ގޮތުން މަްޝވަރާ ބައްދަލުވުން.
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 ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި މަސައްކަތް  ކޮމިޝަން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު  3.7

ވަނަ އަހަރުގައިވެސް ކޮމިޝަން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން   2015ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް 
 އެވޯޑްތަކާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. މި ދީފައިވެއެވެ.އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން އެކިއެކި އެވޯޑްތައް 

 2014  ުކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ އްޒަފުންނަށް ވަމުތިން އެންމެ ރަނގަޅު ޙާޟިރީއެއް ދެމެހެއްޓި  ގެވަނަ އަހަރ
 ؛ދިނުންއެވޯޑް ހަފްލާގައި 

  ަގަކޮށް ފާން ކްލަބްގެ ފަރާތުން ހަނދާނީ ލިޔުން  މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި މުއައްޒަފުންގެ ޚާއްސަ ރިވެތި ސިފަތައް ފާހ
 ؛ދިނުން

  ޭއެވޯޑް  "މިސްޓަރ ނުވަތަ މިސް ބްރޯޑްކޮމް"ކޮންމެ މަހެއްގައިވެސް ޙާޟިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުއައްޒަފުންނަށް ދެވ
 ؛މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން

ންކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް މީގެ އިތުރުން، މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނަށް ކުރައްވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަ
އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، ' ޕްރޮމޯޝަން ގްރިޑް' އިސްލާޙުކޮށް، އެ އިސްލާޙުތަކަކާއި އެކު ކޮމިޝަނުން 

އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެދިފައި ވަނަ  2016ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް، މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 
 ވީނަމަވެސް ވަނީ މިހާތަނަށް ހަމަނުޖެހިއެވެ.

 
 ގޮތަކަށް  ބައްދަލުވުންތައް ކުރު  ބާއްވާ ކޮމިޝަނަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި  3.8

ލުކުރާ ދުވަހެވެ. މި އްޒަފުން ބައްދައަންނާއި އެންމެހައި މުމެންބަރު ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ކޮމިޝަން 
ސެކްޝަނަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ  ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުގެ އިސް މުވައްޒަފުން އެ

ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅައެވެ. އަދި މި ހުށަހެޅުމާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ސުވާލެއްވާނަމަ މި ބައްދަލުވުމުގައި އެކަމާ 
ސްޓާފުންގެ އެކި އެކި ހުށަހެޅުންތަކަށް  އި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުނާ ،މަޝްވަރާކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން

އަދި ކޮންމެ މަހެއްގައިވެސް ހާޒިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން  މަޝްވަރާކުރުމަކީވެސް މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމެކެވެ.
ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަން  2015ރޯޑްކޮމް" ގެ ލިޔުން ވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ހަވާލުކުރެއެވެ. ފާހަގަކޮށް "މިސްޓަރ/މިސް ބް

 ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. )ފަހެއް( 05ންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި އެކު މެންބަރު
 

 ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ބަދަހި  ގެ މެދުގައި ގުޅުން މުއައްޒަފުން ގެ ކޮމިޝަނު 3.9
 ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބު ފާން   

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މި ކޮމިޝަންގެ އިޖުތިމާޢީ ޖަމިއްޔާ "ފާން 

ވަނަ އަހަރު ވަނީ އިންތިޚާބުކޮށްފައެވެ. މުވައްޒަފުންގެ 2015ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް"ގެ އައު ހިންގާ ކޮމިޓީއެއް 

ވޯޓުލައިގެން ކްލަބުގެ އެކި މަޤާމުތަކަށް ހޮވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. އަލަށް މެދުގައި 
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 އަށެވެ.  2017އޭޕްރީލް  3ން  2015އޭޕްރީލް  4އިންތިޚާބު ކުރި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ދެމި އޮންނާނީ 

 މަޤާމް ނަން #

  ރައީސް ޢަލީ އަޙުމަދު އަރުޝަދު  1

 ނައިބު ރައީސް އްމަދު ޒަޢީމްމުޙަ 2

 އަމީން ޢާންމު އަޙްމަދު ޝަރަފުއްދީން 3

 ހަޒާންދާރު  ޢަައްޒާ ހަމީދު 4

 ޓްސެކްރެޓޭރިއެ އަސްމާ ޙަސަން 5

 
ވަނަ އަހަރު ފާން ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން ހިންގާފައިވާ މުހިންމު ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މިވަނީ  2015
 އެވެ. 

 
 ެމުއައްޒަފުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން މުއައްޒަފުން  ކޮމިޝަނުގ

މުއައްޒަފުންގެ  ކީ މި ފަންޑް ޕްރޮގްރާމަ އެވެ.ފައިޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ފަށަ "ހަމަ ހަމަ ފަންޑް" އިގެންއިސްނަގަ

 އަށަގެންނެވުމުގެ މަތިވެރި ސިފަ  އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ  އާލާކޮށް، މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަން

ފަންޑެކެވެ. މި ފަންޑަކީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި އަމިއްލަ  ސްފައިވާމަޤުޞަދުގައި ވުޖޫދަށް ގެނެ

އިޚްތިޔާރުގައި ފުރިހަމަ ތާއީދާއެކު ބައިވެރިވެވޭ އިންޓްރެސްޓް ނާރާނެ ވަށާޖެހޭ ފަންޑެކެވެ. މި ފަންޑުގައި 

ރ އެވެ. 1000/-އަދަދަކީ  ފައިވާޒަފެއްގެ އަތުން މަހަކު ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާބައިވެރިވާ ކޮންމެ މުއައް

ފަންޑުން ކޮންމެ މަހަކު ލިބޭ ޖުމްލަ ފައިސާ ކޮންމެވެސް އެއް މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭގޮތަށް އޮތުމުން މި 

ކުރި ދުވަހުގައި ޙު ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ފަންޑު އިފްތިތާ ، ފައިސާ ލިބޭ މުވައްޒަފު ކަނޑައެޅުމަޓަކައި

 އެވެ. ފަހޮވާ ވަނީ މުއައްޒަފުން ނަގައިގުރުއަތު

 

  ުފާން ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބު"ން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ރޫހ"

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޝާން މަހު ވަނީ ވަރަށް  1436އުފެއްދުމާއި މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިކުރުމުގެ އަޒުމުގައި 

ރިގަދަ ދެ މުބާރާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މިގޮތުން ބާއްވާފައިވަނީ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތަކާއި ފޮޓޯ ނެގުމުގެ ފޯ

މުބާރާތެކެވެ. ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިގެން ބޭއްވި މި ދެ މުބާރާތުން އެކި 

 ޓް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ވަނަތަކަށް ހޮވުނު މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ އިނާމާއި ސެޓްފިކެ 
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 ާމުއައްޒަފުންގެ  މަންމައިންނާއި ބައްޕައިންނަށް ވާ އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އިއެއްބައިވަންތަކަމ

ކޮމިޝަނުން ކުޑަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާއެވެ.  ނަމުގައިގެ ގޮތުން "ބޭބީ ޝަވަރ" މުގެ ގައި ބައިވެރިވުލުއުފަ

 އެވެ.ފައްވާވަރ ވަނީ ބާޝަ އްޒަފުންނަށް ބޭބީވަމުރިހެން ފި މި އަހަރުގައި ދެމިގޮތުން، 

 

  ްށް ހިންގި މުގެ މުނާސަބަތުގައި މުޅި ރާއްޖެ ޒީނަތްތެރިކުރުމަރު ފުރުއަހަ  50ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށ

ންގެ މުވައްޒަފުންވެސް ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން، ކޮމިޝަންގެ ހަރަކާތުގައި މި ކޮމިޝަ

އަދި ށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގައި ކުލަބޮކިލައި ވަނީ ސަރަޙައްދު ޒީނަތްތެރިކޮށްފައެވެ. އިމާރާތާއި ވަ

އްވި ފުޅަނދުބުރުގައި މި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ބޭފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި  50މިނިވަން 

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާއެކު ވަނީ މަޝްވަރާ 

ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޚިޔާލާއި ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮންސެޕްޓަށް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަނީ މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

އޮފީހުން  50މިނިވަން  މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. ފުޅަނދުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވަނިކޮށް،

 . އޮފީސް ބައިވެރިވާ ފުޅަނދު ނުހިމެނުމަށް ނިންމާފައެވެ 3ފަހުވަގުތު ވަނީ ވަގުތު ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި 

 

  ،ްމާދުއްދީން ސްކޫލުން ޢި 2015މާރިޗު  19ދުނިޔޭގެ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުނ

ނަށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގައި މި ކޮމިޝަނުގެ ންކަން ހުންނަ ކުދިހެންވޭރު ދަނޑުގައި މިފަދަ ނުކުޅެދުންތެރި

ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ މިކުދިންނާއި އެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށް މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

  ދީފައެވެ. އެކުދިންނަށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހަދިޔާ 

 

 ަޔަލެންސް އަގެއިންސްޓް ވިމެން" ފާހަގަކުރުމުގެ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ ފޮރ އެލިމިނޭޝަން އޮފް ވ

ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވާފައެވެ. މިގޮތުން ގައި  2015ނޮވެމްބަރ  25ގޮތުން 

ބޭފުޅެއް  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރައްވާއެންމެ މުހިންމު ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ މި 

ޙްމަދު ވަޑައިގެން ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ނީސާ އަކަމުގައިވާ އަ

 އަދި ދުވަހުގެ ޝިޢާރާ ގުޅޭ އެކި ލިޔުންތައް ވަނީ ކޮމިޝަންގައި ބެހެއްޓިފައެވެ. ސެޝަނެވެ. 
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ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މުޙިއްމު  .4
 މަސައްކަތް 

 "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަސް" ފާހަގަކުރުން  4.1        
ގައި  2015އޮކްޓޫބަރު  4ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް   

ވުމަށް ނުރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން ފޮރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ބް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ 
ނީ ރިކޯޑްކޮށް ދުވަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ދެއްވާ ޚިޠާބެއް ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށްވަ

ވަނީ މި ޤައުމުގެ ދީނީ ވަހުދަތާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ޚިޠާބުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް  އެއަރކޮށްފައެވެ. މި 
ހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މިކަންކަން އާލާ ކުރުމަށްޓަކައި އަދާކުރެވޭނެ ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވުމާއި ދެމެ
ވެސް ސަމާލުވުމަށާއި ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢާންމު  ދައުރާ މެދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން 

ރުސަތު ލިއްބައިދޭ ދާއިރާއަކަށް މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދީގެން، ޢާންމުންގެ ވިސްނުމާ ޚިޔާލާއި އަޑު އިއްވާލުމުގެ ފު 
 ކުރައްވާފައެވެ.އިލްތިމާސް ހެދުމަށް މިހާރަށް ވުރެ ވެސް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އަޒުމް ކަނޑައެޅުމަށް 

މި ޚިޠާބުގެ ޑީ.ވީ.ޑީ ރިކޯޑިންގ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ޙިއްޞާކޮށް އެދުވަހު އެއަރ 

 އެދިފައެވެ.ކޮށްދިނުމަށް 

 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ތަރުޖަމާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  4.2

ގެ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮމިޝަނުބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫނު ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކު

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ ނުގެ ތަރުޖަމާގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ކޮމިޝަިމ ، މިގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ. ސްޕްރޮޖެކްޓް
. މިއީ، ޤާނުނުގެ ތަރުޖަމާއެއް ކަމަށްވާތީ، ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އިސްލާހުތައް ގެނައުމަށްފަހު ވެއެވެހިއްސާކޮށްފައި 

 މު ކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.އްއާ

 ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓު ތަރުޖަމާކުރުން  4.3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ގައި، ޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓުއިވާ ތްރެ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފަ

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ނޫސްވެރިން މަސައްކަތްކުރާ މާޙައުލުގައި ނޫސްވެރިކަމަށާއި 

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މިކަމަށް  މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭގޮތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ދެނެގަނެ އޭގެ

ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ސްޓޭޝަންތަކުގެ  ހިމަނާފައިވެއެވެ.ކޮމިޝަނުގެ ލަފާ 

ވަނަ އަހަރު އާންމުކުރި ރިޕޯޓު  2014 އިސްވެރިންނާއި އަދި ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައެވެ.
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ގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި އިރާއްޖޭން ބޭރުގެ 

ވަނީ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  ގެންގޮސްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަނުންނެވެ. މި ރިޕޯޓުގެ ތަރުޖަމާގެ 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައެވެ. 

 

 ންޑޭޓް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ މެ  4.4

ކޮމިޝަންގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންޑޭޓު ދިވެހި ބަހުން އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

 މި މެންޑޭޓްތަކުގެ ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ. މިގޮތުން، 

 ވަނީ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައެވެ.  މާތަރުޖަ

ހެޔޮވެރިކަމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތަށް ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގެ " 4.5

 " އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ގައިޑްލައިން

ޔޮވެރިކަމާއި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ގަވަނަންސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހެ
ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން "ހެޔޮވެރިކަމާއި އިންސާނީ 

ގެ ދެލިކޮޕީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. މި "ގައިޑްލައިން ޝާއިޢުކުރުމުގެ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު 
އިންގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މި ކަމާގުޅޭ ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމުގައާއި އިންޓަވިއު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް ގައިޑްލަ

މީޑިއާ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ގައިޑްލައިން އެކުލަވާލައިފައި ވަނީ މި މަސައްކަތުގެ ކޮންސަލްޓަންޓް، 
އެއްކޮށް  ޕީ އެކުލަވާލުމަށްފަހު ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންގެ ޚިޔާލާއި މުޙައްމަދު ނަޒީފެވެ. މި ދެލިކޮތަޖުރިބާކާރެއްކަމުގައިވާ 

 ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ މޭޒަށް ފޮނުވާފައެވެ.

ހެޔޮވެރިކަމާއި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ " 4.6

 ކުރުން ތައްޔާރު ތައް ޓްރޭނިންގ މޮޑިއުލް " ކަންތައްތައް 

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ގަވަނަންސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހެޔޮވެރިކަމާއި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި 
ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން "ހެޔޮވެރިކަމާއި އިންސާނީ 

ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް"ގެ ޓްރެއިނިންގ މޮޑިއުލްތަކެއް ވަނީ  ޝާއިޢުކުރުމުގައިލޫމާތު ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢު 
އެކުލަވާލާފައެވެ. މި މޮޑިއުލްތަކުގެ ދަށުން ޓީ.އޯ.ޓީ ވާރކްޝޮޕެއް ހިންގައި އިތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ނާ ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ސްޓޭޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްރީންކުރުމަށްޓަކައި ބައިވެރިން 
މީޑިއާ ޓްރެއިނިންގ މޮޑިއުލްތައް އެކުލަވާލާ ތަމްރީން ހިންގައިފާ ވަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ކޮންސަލްޓަންޓު، 

 މުޙައްމަދު ނަޒީފެވެ.ތަޖުރިބާކާރެއްކަމުގައިވާ 
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 ސެންޓަރ ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ މަސައްކަތް -ގެ އީ އެން.ސީ.އައި.ޓީ 4.7

ންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ )އެން.ސީ.އައި.ޓީ(އިން މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އި 
ންޓަރ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫ ފޭދޫ ސެ-އީ؛ ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ންގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިދެ އަވަށެއްގައި ޅުމީދޫ އަދި ޏ. ފުވައްމުލަކުގެ އާއި ހު
ވަނަ އަހަރު އެން.ސީ.އައި.ޓީ އާއި ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ވަނީ  2015މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 

އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އަދި، ތަމްރީންގެ ޕްރެސެންޓޭޝަންތަކާއި ވީޑިއޯ ކްލިޕްތައް ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. 
 ކްޓުގެ ދަތުރުތައް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެން.ސީ.އައި.ޓީއިން ފަންޑިން ލިބުނުހާ އަވަހަށެވެ.މި ޕްރޮޖެ

 

 –ނަލިސްޓް ރޕަބްލިކް މީޑިއާ އެލައެންސްއާއި ގުޅިގެން "ޕްރޮމޯޓިންގ ދަ ސޭފްޓީ އޮފް ޖާ  4.8

 " ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް 2016ނެޝަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން 

ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށާއި  ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 
އެންމެ ފުޅާދާއިރާގައި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި އި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށާ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ

ޕްރޮމޯޓިންގ އި ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ޕަބްލިކް މީޑިއާ އެލަޔަންސްއާ
ވަނަ އަހަރު  2015ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް  2016ނެޝަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން  – ނަލިސްޓްރދަ ސޭފްޓީ އޮފް ޖާ

ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. މި ގޮތުން ޕީ.އެމް.އޭ އާއި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މި ކޮންސަލްޓޭޝަން ރާއްޖޭގައި 
ވުމުގެ ފަންޑިން ހޯދުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލެއް ތައްޔާރުކޮށް ޔުނެސްކޯ އަށް  ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މި ބޭއް

 ގައެވެ.  2016ކޮންސަލްޓޭޝަން ބޭއްވުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އޮކްޓޫބަރު/ ނޮވެމްބަރު 

 މަސައްކަތް  ގުޅޭ  ރެގިއުލޭޝަންއާއި  އިވެންޓްސް  ލިސްޓަޑް  4.9

ގިއުލޭޝަންއާއި ބެހޭގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ލިސްޓަޑް އިވެންޓްސް ރެ 

މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮމިޝަނުގެ އިންޓާރނަލް ކޮމިޓީއެއް ކަމަށްވާ "ރެގިއުލޭޝަން ފޯމިއުލޭޝަން އެންޑް ރިވިޝަން 

އަދި ކޮމިޝަނުން ލިސްޓްޑް ށް ހުށަހަޅާފައެވެ. ކޮމިޝަނަ  ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީކޮމިޓީ" އިން ވަނީ މި ގަވާއިދުގެ 

ކަރުދާހަށް ކޮމެންޓް  ނިންމާ މި" ލިސްޓެޑް އިވެންޓްސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އިވެންޓްސްއާ ގުޅޭ 

 ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއަށްހުށަހެޅުމަށް 
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 ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން  ގެނައުމަށް އެޓާރނީ  ޙު ނޫނަށް އިސްލާ ޤާ ކާސްޓް ބްރޯޑް 4.10

ރާއްޖޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، 
ޕީ ގެ "އިންޓަގްރޭޓެޑް ގަވަރނަންސް ޕްރޮޖެކްޓް"ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު 'ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ' .ޑީ.އެން.ޔޫ

ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް، ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީގައިވާ ގަވާއިދުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ތަޢާރުޒުވެއެވެ.   29ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ދަލުވުމުގައި ދެއްވި އިރުޝާދުގެ މަތިން ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަދި، މިކަމާ ގުޅިގެން އޭ.ޖީ އޮފީހާއެކު ބޭއްވި ބައް
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިސްލާޙްކުރުމަށް ނިންމައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  29ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނުނުގެ 
ގައި މި ގައި ފޮނުވާފައެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙު ތިރ2015ީސެޕްޓެމްބަރު  10ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އޭ.ޖީ އޮފީހަށް 

 ވަނީއެވެ؛

މާއްދާގެ )ހ( 'ލައިސަންސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް' ވަނަ  29ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނުނުގެ 
 ؛އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް

 ންޏެއް ނުވަތަ 'ލައިސެންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކީ، ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފު 
ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައިވުން؛ 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައި  ކޮމިއުނިޓީ 
 ކަށްވުން.'އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާއަ 

 ޑިޖިޓަލް މައިގްރޭޝަންގެ މަސައްކަތް  4.11

ރާއްޖޭގެ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެނެލޮގް އިން ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 
 2014 މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.  މި ގޮތުން، އައި.ޓީ.ޔޫގެ އެހީގެ ދަށުން  މެއި 

ގައި އެކުލަވާލާފައިވާ މިކަމާގުޅޭ ރޯޑްމެޕް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން، އަދި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާއަތު 
ތަރައްޤީކުރުމަށް ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ޖަޕާނުގެ 

ންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.  އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ ޓެކްނޯލޮޖީ ރާއްޖޭގައި ބޭނު
ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ މި ސްޓަޑީއަކީ ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވިދާނޭ ޑިޖިޓަލް 

ކެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ރދަ ނެޓްވާކެއް ޕްލޭންކުރުމަށް ބޭނުންވާނޭ އިކުއިޕްމަންޓް އާއި އެފަރބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނެޓްވާ
މަރުހަލާއެއް މިހާރު ވަނީ ނިމުމަކަށް  2ހިނގާނޭ ޚަރަދު އަންދާޒާކުރުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާއެކެވެ.  މި ދިރާސާގެ 

ރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ޖައިކާގެ ޓީމަކުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކުރި ނަވަޖަ މި އަހަރުގެ  ،އައިސްފައެވެ. އެއީ
 މަހުގެ ތެރޭގައި އަދި ނޮވެމްބަރު  ހަރުގެ އޮކްޓޫބަރުވޭއަކާއި މި އަރސާ

އެ ޓީމުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ 
ކަތެވެ. އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ ސްޓޭންޑާރޑް ރާއްޖޭގެ މާހައުލަށް ކަމުދާ ގޮތަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ މަސައް ،މަސައްކަތަކީ

ރކް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރާންސްމިޓަރުގެ އަދަދާއި މިންގަޑުތައް ވަޒަންކުރުމާއި ދެވަނަ ދަތުރުގައި، ނެޓްވާ
ރވޭއިން އެއްކުރެވުނު އެންޓެނާ ހަރުކުރަން އެކަށީގެންވާ ރަށްރަށް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. މި ދެ ސާ
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 ރިޗުވަނަ އަހަރުގެ މާ 2016ތައްޔާރުކޮށް ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ޕޯޓުލޫމާތުގެ އަލީގައި ފައިނަލް ރި ޢުމަ
ސަރުކާރުން މި މަޝްރޫއު  އެ ،މުންޅުހާތާގައެވެ. އެއަށް ފަހު މި ދިރާސާ ރިޕޯޓް ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރަށް ހުށަހެ

 ރިއަށް ދާނެއެވެ.ގެ މަސައްކަތް ކުކު ރހިންގުމަށް ދޭ އެހީއަށް ނިސްބަތްކޮށް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ނެޓްވާ

ރކް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ވަކި ރޭޝަންގެ މި މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވަނީ ޑިޖިޓަލް ނެޓްވާގްޑިޖިޓަލް މައި
އޯ( ޤާއިމްކޮށް މި .އެން.ބީ.)ޑީ  ރކް އޮޕަރޭޓަރު ރ އޮޕަރޭޓަރެއް ނުވަތަ ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓް ނެޓްވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންވެސް ޚިދުމަތް ހޯދައިގެން އެ ސްޓޭޝަނެއްގެ ކޮންޓެންޓް އޮޕަރޭޓަރު މެދުވެރިކޮށް ހު
ލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ގޮތަށެވެ. މިހާރު ސަރުކާރުން ރާވާފައި އޮތީ މި އޮޕަރޭޓަރުގެ ދައުރު ޕަބް 

ޝަނުގެ ދައުރަކީ ކޮބައިކަން ހަވާލުކުރުމަށެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާއިރު، މި ކޮމި
ބައިން މިހާރުވަނީ ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރސް ގެ ކި

 އެދިފައެވެ. 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ފްރީކުއަންސީ ސްޕެކްޓްރަމް ކަނޑައެޅުން  4.12

ފަރާތްތަކުން މި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށް ފްރިކުއެންސީ  ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ
ބޭނުންކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް )ކޭމް( އާއެކު 

އަޅައި ންސީ ބޭންޑްތަކެއް ކަނޑައެމަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ބޭނުމަށް ކޭމްއިން ފްރިކު
ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ބޭނުމަށް ވަކި ފްރިކުއެންސީ ބޭންޑެއް ކަނޑައަޅާފައި  ،ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް

 ނުވާތީ، މި ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ އެއްވެސް ފްރިކުއެންސީއެއް ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.  

 މި ދެންނެވި މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން ވަކި ފްރިކުއެންސީ ބޭންޑެއް ޑިސެމްބަރު  ކޭމްއާއެކު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު
މަހުގެ ތެރޭގައި ކޭމްއިން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.  ނަމަވެސް، މީޑިއާނެޓްއިން އެމް.އެމް.ޑީ.އެސް ބޭުނންކުރުމަށް 

މާ މެދު އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް ކޭމްއިން ދޫކޮށްފައިވާ ފްރިކުއެންސީތަކަށް ވަކި ގޮތެއް އަދި ނިންމާފައި ނުވާތީ އެކަ
އި ގެ ތެރޭގަ 2016ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ބޭނުމަށް ފްރިކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް  މުމުން،ންނިގޮތެއް 

 . ފެށޭނޭކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ

  އެކި ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތައް  4.13
ރާއްޖޭގެ ، ކީޕްރޮޕޯސަލަ ޕްރޮޕޯސަލެވެ. މި  01ހަޅާފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހުށަ 2015

ބްރޯޑްކާސްޓް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމަށާއި  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް 
ފުޅާދާއިރާގައި އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި އި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށާ ދާއިރާ

ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ޕަބްލިކް މީޑިއާ އެލަޔަންސްއާއި ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް 
 ށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލެވެ.ޔުނެސްކޯ އަ
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 ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގެ އިތުރު ތަފްޞީލް ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ؛ 

: ޕްރޮމޯޓިންގ ދަ ސޭފްޓީ އޮފް ދަ ޖަރނަލިސްޓް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް : އަ ނެޝަނަލް ޕްރޮޕޯސަލްގެ ނަން 
 ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން ޖާރނަލިސްޓް ސޭފްޓީ އެންޑް އިޝޫ އޮފް އިމްޕިއުނިޓީ
 ގައި  2016ކޮންސަލްޓޭޝަން ބާއްވަން ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީޚު : އޮކްޓޫބަރު / ނޮވެމްބަރ 
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 ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ މުޙިއްމު މަސައްކަތް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  .5
 

 ލު އިދާރީ އުޞޫ  ދޫކުރުމުގެ  ލައިސަންސް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  5.1

އުޞޫލަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ފާހަގަކޮށް  ލައިސަންސްދިނުމުގެ  ދޫކުރުމަށް މިހާރު ގެންގުޅޭ  ލައިސަންސް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ވަނަ އަހަރު ވަނީ  2015ކޮމިޝަންގެ އެތެރޭގައި ގެންގުޅޭނެ ޢާއްމު އުޞޫލެއް ޑްރާފްޓްކޮށް  ދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކަންކަން ހަރު 

 ،ފާސްކޮށްފައެވެ. މި އުޞޫލުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގައި ލައިސަންސް ދިނުމަށްޓަކައި ބަލަން ޖެހޭކަންކަމާއި
ދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައްވެސް ވަނީ ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަނާއެކު ލައިސަންސް 

 ހިމަނާފައެވެ. 

 1އެޕެންޑިކްސް 

 

ވަނަ އަހަރު ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު  2015އުޞޫލުގެ ދަށުން  ނެގުމުގެ ފައިސާ  ޖޫރިމަނާ  5.2
 ތްކުރުން ހަމަވެ ފައިސާހޯދުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަ 

ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ މި އުޞޫލުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އަހަރީ ފީ އާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 2014
 2015މާރިޗު  31އަހަރީ ފީ ދެއްކުން ލަސްވުމާ ގުޅިގެން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 

ވަނަ އަހަރު މި  2015ވަނަ އަހަރާއި  2014ރީބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ވަނީ )ފަހެއް(  5ކަނޑައަޅާފައެވެ. މިގޮތުން ކަމުގައިވަނީ 
މީގެ އިތުރުން މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ދީފައިވާ އެންމެ ފަހު ތާރީޚު ، ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން އަންގާފައެވެ. އަދި

   ޗު މަހު ވަނީ ސަރކިއުލާރއެއްވެސް ނެރެފައެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ މާރި 2015ހަނދާންކޮށްދީ 

 4މި ފަސް ފަރާތުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުންނެވެ.  އަދި މި އުޞޫލުގެ ދަށުން އަނެއް 
 ނެވެ. ފަރާތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން

 

 

 

 

 

 



ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2015 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   23 
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 ތަކުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ކަތްއްސަފްކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މަކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަ  
 މި  ވަނީ ކޮށްފައެވެ.އަށް 15ން 3 މްބަރުޑިސެވަނަ އަހަރުގެ  2012ތުގައި ދިރާސާ މަސައްކަތްތަކެއް ގޮ

 ހުންނެވީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މިދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއްކަމުގައިވާ ޑރ. މަރީ ގްރީންއެވެ. މަސައްކަތްކުރުމުގައި އިސްކޮށް

 މި ދިރާސާ ރިޕޯޓަށާއި ގައި ޑރ. މަރީ ގްރީން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން،  2015މިގޮތުން، ސެޕްޓެމްބަރު 
ކޮށް، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފަންޑިންގގެ އެހީގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާ ސްޓް ޕްރެކްޓި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެ
އިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް ވާބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގަ

ރުން އަދި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޚިޔާލު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި، ސްޓޭކްހޯލްޑަ
ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤާނޫނާއި ފުށުއެރުން 

ލީހަށް ހުރުމުން އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާ އިސްލާހުކުރުމަށްޓަކައި މަޖި
 ހުށަހެޅުމަށް އޭ.ޖީ އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.
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"ހެޔޮވެރިކަމާއި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ  7.1
 ޓީ.އޯ.ޓީ ވާރކްޝޮޕް ކަންތައްތައް" 

އެން.ޑީ.ޕީގެ ގަވަނަންސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހެޔޮވެރިކަމާއި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޔޫ.
ގައި ވަނީ ޓްރެއިނިންގ އޮފް 2015އޮގަސްޓް  12ގެނެސްދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ސަމާލުވެ ތަމްރީންކުރުމުގެ ގޮތުން 

ޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ވާރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޓްރެއިނަރސް ވާކްޝޮ
ކޮމިޝަނުގެ މުއައްޒަފުންނާއި ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ )ޕީ.އެސް.އެމް(ގެ އެގްޒެކެޓިވް ލެވެލްގެ ބޭފުޅުންނެވެ. މި ތަމްރީން 

އިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެކަމުގައިވާ މުހައްމަދު ނަޒީފްއެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި ޕްރޮގްރާމުގެ ޓްރެއިނަރަކަށް ހުންނެވީ މީޑިއާ ދާ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މޮޑިއުލްތަކާއި ގައިޑްލައިން ވަނީ ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި 

 މް ހިންގުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތައް ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާ

 މަހާސިންތާ ނޭޝަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން ކޮމިއުނިޓީ މީޑިއާ އިން މޯލްޑިވްސް" " 7.2

 ރާއްޖޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ 
އި ކޮމަންވެލްތް އެޑިއުކޭޝަން މީޑިއާ ސެންޓަރ ފޮ އޭޝިއާ )ސެމްކާ( އާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ގުޅިގެން މަޤުސަދުގަ

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ  5"ނެޝަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން ކޮމިއުނިޓީ މީޑިއާ އިން މޯލްޑިވްސް"ގެ ނަމުގައި ފެބްރުއަރީ 
މި ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި މިނިވަން މުޢައްސަސާތަކާއި މަހާސިންތާއެއް ބާއްވާފައެވެ. މި މަހާސިންތާގައި 

އެން.ޖީ.އޯތައް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ، އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލްގެ އިތުރުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންވެސް ވަނީ 
ކާގެ ފަރާތުން ޑރ. އަންކުރަން ދައްތާއެވެ. ޑރ. ބައިވެރިވެފައެވެ. އެއް ދުވަހުގެ މަހާސިންތާގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކަށް ހުންނެވީ ސެމް

ތު ބައިވެރިންނާ ހިއްސާކޮށްދެއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާ އަންކުރަން ވަނީ ކޮމިއުނިޓީ 
ވެސް ބައިވެރިންނާއި ހިއްސާކޮށް ވަނަ އަހަރު ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަޢާރަފުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ރިޕޯޓު  2012

 ޔާލު ހޯދިއެވެ.ޚިއެފަރާތްތަކުގެ 
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 ބައިވެރިވި ސެމިނަރ، ވާރކްޝޮޕް އަދި ޓްރެއިނިންގތައް  .8
 

 ކުއަލަ ލަންޕުރ، މެލޭޝިއާ  2015މާރިޗު  6އިން  2 –އޭ.ބީ.ޔޫ ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިމްޕޯޒިއަމް  8.1
 

މެމްބަރުންކަމުގައިވާ މޫމިނާ އާދަމްއާއި މަރިޔަމް  2ތުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ މި ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާ
ޝައުގީއެވެ. މި ސިމްޕޯޒިއަމްއަކީ ވާރކްޝޮޕްތަކާއި ކޮންފަރެންސް އަދި އެގްޒިބިޝަންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އިވެންޓެކެވެ. މި 

މެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަށާއި މީޑިއާތަކުގެ ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އިވެންޓުގެ މަޤްސަދަކީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެން
 ވެދިނުމެވެ. މި އިވެންޓަކީ ކޮމިޝަން މެމްބަރުން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ބައިވެރިވި އިވެންޓެކެވެ.ތެރިކުރިއަށްދާނޭ ގޮތާއިބެހޭ ގޮތުން އެހީ

 ނިއު ދިއްލީ، އިންޑިއާ  ، 2015މާރިޗު  27އިން  25 –އޭ.ބީ.ޔޫ ކޮޕީރައިޓް ފޯރަމް  8.2
 

ވަނަ އޭ.ބީ.ޔޫ ކޮޕީރައިޓް ފޯރަމް"ގައި  21އިންޑިއާގެ ދޫރުދާޝަންއާއި އޭ.ބީ.ޔޫ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގައި ބޭއްވި "
މި ފޯރަމްގެ  މެމްބަރުންކަމުގައިވާ މޫމިނާ އާދަމްއާއި މަރިޔަމް ޝައުގީއެވެ. 2ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރައިޓްސް، އިންޓަލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ ރައިޓްސް އަދި ޕައިރަސީއާ ބެހޭގޮތުން ކޮންމެ ، ކޮޕީރައިޓްސް މަޤުސަދަކީ
ބެހޭ އަހަރަކު ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް އަދި އެކަމާ
 މާހިރުންގެ ލަފާއާއި އިރުޝާދު ހޯދުމެވެ. މި ފޯރަމްއަކީވެސް ކޮމިޝަން މެމްބަރުން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ބައިވެރިވި ފޯރަމްއެކެވެ.

  

 :2015ފެބްރުއަރީ  05 –ސިމްޕޯޒިއަމް " ނޭޝަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން ކޮމިއުނިޓީ މީޑިއާ އިން މޯލްޑިވްސް " 8.3

ކޮމިޝަނާ  އާއި މި )ސެމްކާ( ންވެލްތް އެޑިއުކޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ އޭޝިއާގައި ކޮމަ 2015ފެބްރުއަރީ  05
 ބައިވެރިންނާއިއާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އެކި މުޢައްސަސާތަކުގެ  'ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ'ގުޅިގެން 

 އިގެންފައިވަނީ ބައިވެރިވެވަޑަތުން މި ކޮމިޝަންގެ ފަރާގައި ސިމްޕޯޒިއަމް މި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.  އެކު ސިމްޕޯޒިއަމެއް
ޢާއިޝަތު ާޝހީން  ޓަރ ޖެނެރަްލ މުޙައްމަދު ނާޞިޙާއި ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިރެކްޓަރޑިރެކްކޮމިޝަނުގެ 

 އާއި  ލައިސަންސިންގ ކޯޑިނޭޓަރ ލުބްނާ އާދަމް ސަލީމް ންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ ޙައްވާ ޒާހިރާ އާއިކޮމްލައިއާއި 
ކޮމްޕްލައިންޓްސް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ލަހާތު އަދި  އަޙްމަދު އަރުޝަދު ޢަލީ ލޭޝަންސް އޮފިސަރއިންޓަރނޭޝަނަލް ރި

 އެވެ.
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 2015އޯގަސްޓް  12-9 –އުޞޫލު "  "ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ  8.4
 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ރިޕޯޓް އިންތިޒާމުކޮށްގެން،  ކު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުންޔުނިސެފްގެ އެހީއާއެ
ތައްޔާރުކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބޭއްވި ޯވކްޝޮޕްގައި މި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން 

ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޯޑިނޭޓަރ ޢާއިޝަތު  ،ބައިވެރިވަޑައިގަންފައިވަނީ
 ސަރ އަސްމާ ޙަސަން އެވެ.ނިޝާނާ އާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފި

 2015އޮކްޓޯބަރ  8-7 –"އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ކަލްޗަރ އެންޑް މޯޓިވޭޝަން"  8.5
ގުޅިގެން ބޭއްވި  ންޑްފީލްޑް ޓްރެއިނިންގ ކުންފުންޏާއުޓް އާއި މައިންސްޓިޓިޓްރެއިނިންގ އިސިވިލް ސަރވިސް 

ންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިަވޑައިގަންފައިވަނީ އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ކަލްޗަރ އެްނޑް މޯޓިވޭޝަން ވޯކްޝޮޕްގައި ިމ ކޮމިޝަ

 ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޯޑިނޭޓަރ ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ އެވެ.

 އުޓްގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ސިވިސް ސަރވިސް އިންސްޓިޓި  8.6
ތިޒާމްކޮށްގެން އެކި ދާއިރާތަކުން ން އިންސިވިލް ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުދައުލަތުގެ މުއައްޒަފުންނަށް 

 އެވެ. މުއައްޒަފުން ވަނީ ބައިެވރިވެފަކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މި ކޮމިޝަންގެ  ވާބާއްވާފައި

 2އެޕެންޑިކްސް 

 އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިނުވެވުނު ކޮންފަރެންސްތައް 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިމްޕޯޒިއަމްއަށް ފެބްރުއަރީގައި މެލޭޝިއާއަށް ދިއުމަށް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް  ޔޫ ގެ ދަޢުވަތަކަށް ޑިޖިޓަލް.ބީ.އޭ
ޔޫގެ ފަރާތުން ހަމަޖެއްސެން .ބީ.އެންޖިނިއަރިންގ އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޒައީމް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު، ދަތުރުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް އޭ

 ދަތުރު ނުކުރަމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި  ،ޖެޓް ނެތުމުންޝަންގައި ބަނާއި ކޮމި ނެތުމުން

ޖަޕާނުގެ ސެންޑާއީގައި މާރޗް މަހު އޭބީޔޫގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ގްލޯބަލް ނިއުސް ފޯރަމްގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ނައިބު ރައީސް 
ފަންޑިންގ ށް ފަހު، ޝުޖާއުއާއި ކޮމިޝަނަރ އިބްރާހީމް އަޝްރަފް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަهللا ޢަބްދު
 ވިސާ ހޯދުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާ ހުރެ ފަހު ވަގުތު މި ފޯރަމްގައި ބައިވެރި ނުވާ ގޮތަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި 

ޔޫގެ .ބީ.އޮކްޓޯބަރ މަހު ތުރުކީގައި ބޭއްވި އޭ އަދި ސަމިޓް 2015ޔޫގެ ރޭޑިއޯ އޭޝިއާ .ބީ.މެއި މަހު މިޔަންމާގައި ބޭއްވި އޭ
ވެރި ވުމަށް ކޮމިޝަނަށް ބައި ތަކުގައިނަމަވެސް، މިދަތުރުދައުވަތު ލިބިފައި ވީ ބައިވެރިވުމަށް މިޓީ އެނުއަލް މީޓިންގައިޓެކްނިކަލް ކޮ

 އެވެ.  ވެވިބައިވެރިނު މި އިވެންޓަތަކުގައި ވަނީ ލިބިފައި ނުވާތީޓްބަޖެ

ޑިސެމްބަރ މަހު ބްރެޒިލްގައި ބޭއްވި ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންޓަރނަލް އެފެއާޒް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިން 
ރަދު ޚަ މިދަތުރަށް އެފަރާތުން ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުމަށްފަހު،  ކޮމިޝަނުން އި ޓީ އިންޓާރްނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސްގަ-އައި.އެސް.ޑީ.ބީ 

ވަނީ ރު ހުމުން މިދަތުހަމަޖެހިގެން ދިޔައީ ފުރަން ވަރަށް ގާތްވެފައި ވަނިކޮށްކަމުން، ވިސާ އަދި ޓިކެޓްގެ ކަންކަން ހަމަނުޖެ
   ކެންސަލް ވެފައެވެ.
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 " އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް 2015 - 2011"ބްރޯޑްކާސްޓް އިންޑަސްޓްރީ ސްޓޭޓަސް ރިޕޯޓް  9.1    

 ބްރޯޑްކާސްޓް ( ގެ ދަށުން "5ން / އެކްޝ4ަ/ ސްޓްރެޓެޖީ 1ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ )ޕޮލިސީ 

މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ  ޑިސެންބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2014" ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިންޑަސްޓްރީ ސްޓޭޓަސް ރިޕޯޓް 

އި ވަނީ ޓީމެއް ހޮވާފައެވެ. މި ޓީމްގަޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިންފަށާފައެވެ. މިގޮތުން، މި ރި

ނެވެ. މި ރިޕޯޓް މުއައްޒަފުންކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސެކްޝަންގެ  އަދިންސިންގ ލައިސަ ،ހިމެނެނީ ޕްލޭނިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް 

އްމު ބޭނުންވާ މުޙި އާއި ގެންދާނެ ގޮތުގެ މެތޮޑޮލޮޖީކުރިއަށް  ދިރާސާއެކުލަވާލާނެ ގޮތާމެދު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި މި 

މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ސާރވޭ މެދު ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. ޓާޓް ލޭއައުލިޔެކިޔުންތަކާ، ރިޕޯ

 ފޯމްތައް މިހާރު ވަނީ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. 

 ލައިސަންސް     .10
 ލައިސަންސް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދޫކޮށްފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ  2015 10.1

ހުށަހެޅުމަކަށް ވަނީ  19ައހަރު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން  ވަނަ  2015އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު މުޅި ރާއްޖެ
ވަނަ އަހަރު  2012ރޭޑިއޯ ޗެނަލެކެވެ.  3ޓީވީ ޗެނަލަކާއި  16 ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ. އެއީ
ޗެނަލަކަށް ވަނީ މިހާތަނަށް ލައިސަންސްދޫކޮށްފައެވެ. މިއީ،  49ކު ޖުމްލަ ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްތަކާއިއެ

 ޓީވީ ޗެނަލެވެ.  36ރޭޑިއޯ ޗެނަލްއާއި  13

 3އެޕެންޑިކްސް 
 

 ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސްތަކަށް ގެނައި ބަދަލުތައް  2015 10.2

ފައިވާ ލައިސަންސް، ލައިސަންސްދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް އެމް. މި ކޮމިޝަނުން "ޗެނަލް އެމް"އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށް
ލިމިޓެޑްއަށް ބަދަލުކޮށް  ޕްރައިވެޓް  ކޮމްޕެނީ އެންޓަރޓެއިންޓްމެންޓް. އެސްލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް ކޮމްޕެނީ އެންޓަރޓެއިންޓްމެންޓް 

އެދުމުގެ މަތިން ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި  ގައި އެފަރާތުގެ 2015މި  ޗެނަލްގެ ނަން "ޗެނަލް އެމް"އިން "ޗެނަލް އެސް"އަށްވަނީ 
ވެސް އަށް " ޕްލަސް ދި " ނަން  ގެ "ޕްލަސް އެމް.އެފް ދިގެ ޗެނަލް ކަމުގައިވާ "ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ކޮމްޕެނީ  މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް 

ކައުން" ގެ ޗެނަލް "އަލް ލިމިޓަޑް ޕްރައިވެޓް މީޑިއާ އިންޓޯން ،މީގެ އިތުރުން ވަނީ މިއަހަރު ބަދަލުކޮށްފައެވެ. 
 2015މި މީޑިއަމް މިފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް އިތުރުކުރުމާއި،  ،ޓްރެސްޓީރިއަލްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަންފެށުމާއެކު

ވަނަ އަހަރު ދޫކުރި ލައިސަންސްތަކުގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ރޭޑިއޯ ޗެނަލްގެ ނަން "ނޫރު" އިން 
 ލުކޮށްފައެވެ. "ދީނުގެއަޑު"އަށް ވަނީ ބަދަ
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ފަރާތަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ.  20ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި މި ކޮމިޝަނުންވާނީ 2015
 ސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޫކޮށްފައެވެ. ފަރާތަކަށް ވަނީ ރީބްރޯޑްކާ 112މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  ،އެހެންކަމުން

 4އެޕެންޑިކްސް 

 

 ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑް  2015 10.4

 ،ވަނަ އަހަރު ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ނޫސްވެރިންތަކެއް އެކްރެޑިޓްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން 2015ރަކާތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެއްވުމުގައި ހަ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ، މި އަހަރު އެކްރެޑިޓްކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރެއިންފަރާތެއް ވަނީ  253ޖުމްލަ 

  ނޫސްވެރިންނާއި އޮންލައިން ނޫސްތަކުގެ ނޫސްވެރިން ހިމެނެއެވެ.

 5އެޕެންޑިކްސް   
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 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ޝަކުވާތައް  2015 .11
)ދޭއް(  2ޅޭ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ހިންގޭ ތަޙުޤީގެއް ޚާއްސަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ، ގިނަވެގެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި، ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި  43ކަން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ތައް ހާމަކުރަންވާނެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެނިންމުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  39ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 

ވަނަ އަހަރު  2014ޝަކުވާ ވަނީ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައެވެ. އަދި  44ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޖުމްލަ  2015

ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން  2015މައްސަލަ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ  17ނިމުންއިރު ނުނިމިހުރި 

ވަނަ އަހަރު  2015ޝަކުވާއެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ.  13ވަނަ އަހަރު ނުނިމިވާ  2013ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޝަކުވާގެ ތެރޭގައި 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ބަލަމުން ދިޔަ  ޝަކުވާ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ. 74އެކު ޖުމްލަ 

ޝަކުވާއެއް  25ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2015ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނުން ބަލާ ނިންމައި  49މިއަހަރު   ޝަކުވާތަކުތެރެއިން 

 ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނަލް މޮނީޓަރިންގއިން ފާހަގަ ވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދި ޅާފައިވާ ކޮމިޝަނަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި ހުށަހަ

 ލު އެޕެންޑިކްސްގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ތަފްޞީ 

 

  10އެޕެންޑިކްސް ، 9 އެޕެންޑިކްސް  ، 8 އެޕެންޑިކްސް ، 7 އެޕެންޑިކްސް ، 6 އެޕެންޑިކްސް 

 ބެހޭ  އެޅުމާއި ފިޔަވަޅު މެދު  ތްތަކާއި ފަރާ  ކުރާ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ނެތި  ލައިސަންސް  11.1

އާ ގުޅިގެން ކުރެވޭނޭ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވިސްލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ 
 16އެކު ބަރުންނާތަކާއި ކޮމިޝަންގެ މެމްއިސްފަރާތް މަސައްކަތަކަށް ވުމާއެކު، މި ކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުލުހުންގެ

ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުން ހިފެހެއްޓޭ  ލައިސަންސް" މުގައި ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވު 2014ޖޫން 
ސަރވިސްގެ ބަހެއް  ޕޮލިސް ވާއިދުގެ ޑްރާފްޓަށް ގަވާއިދު ގެޒެޓްކުރުމުގެ ކުރިން އެ ގަ "ގެ ލު ޞޫ އާލާތްތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެ އު

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އްމު ކަމެއްކަމުގައި ހިކީ ވަރަށް މުލިބުމަ

ޕޮލިސް ސަރވިސް  މި ގަވާއިދާއި، މި ބައްދަލުވުމަށް ފަހުވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކޮމެންޓެއް ލިބިފައިނުވާތީ
ރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް ނެތި ވާލާފައިވާ "މަޝްވަރާކުރެވި، ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް އެކުލާ  ކުރިން  ކޮމިޝަނާ ދެމެދުއާ 

 ޕޮލިސް" ގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒްކުރަން ފެށުމަށްޓަކައި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ކަރުދާސް
ށް އަމަލީ ސިފައެއް ކަމަކަރުދާހުގައި ވާ ކަން 2 މި މުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކޮށްސަރވިސްގެ އެންމެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބު

އަދި މިއީ  ދާނެ ނުހަނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިނާއަތަށް ލިބިގެން ގެނައުމަ



ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2015 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   30 

 

އާއި ޕޮލިސް ސާރވިސްބޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގާނޫނު އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ތަންފީޒްކުރުމަށް އެހީވެދޭނެ މަސައްކަތްތަކަކަށް ވީހިނދު 
މިވަގުތު ކޮންމެހެން ކުރުން މުހިއްމު  ދިއުމަކީމިމަސައްކަތްތައް އަމަލީ ގޮތުން ކުރިއަށްގެން މިކޮމިޝަނާއި ގުޅިގެން 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރާއްޖޭގައި ލައިސަންސް ނެތި މަސައްކަތެއްކަމުގައި ދެކޭތީ، 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް މަޝްވަރާކޮށް އެ ކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ން އަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާބެހޭ ގޮތުން ދެފަރާތް ގުޅިގެ
ގައި އެދިފައިވީ 2014އޮގަސްޓް  5ވުމެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި އެކު ބައްދަލު ޕޮލިސްއާ

 ރިއެރުމެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ.ނަމަވެސް މި މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ކު

ލައިސަންސްނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުން ހިފެހެއްޓޭ އާލާތްތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެ "، އެހެންކަމުން
"ގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓްކުރުމުގެ ކުރިން އެ ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓަށް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބަހެއް ލިބުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އުޞޫލު 

ކަމެއްކަމުގައި މި ކޮމިޝަނުން ދެކޭކަން ބަޔާންކޮށް "ލައިސަންސްނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުން ހިފެހެއްޓޭ 
އާލާތްތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު" ގެ ޑްރާފްޓް ގަވާއިދު ފޮނުވައި، މި ގަވާއިދަށް ވެވަޑައިގެން އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ 

ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި އަނެއްކާވެސް ވާނީ 2015ސެޕްޓެމްބަރ  02ފޮނުއްވައިދެއްވުން އެދި ތެރޭގައި ކޮމެންޓް 
 މި އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް އެ ފަރާތުން ކޮމެންޓް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ،ދަންނަވާފައވެ. ނަމަވެސް

 ގެން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ އާ ގުޅި" 2014ވޯލްޑް ކަޕް "ލިސްޓަޑް އިވެންޓް  11.2

ވަނަ އަހަރުގެ "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް" އައިސް ޓީވީން އިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  2014ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ކަމަށްވާ 
 :-ބްރޯޑްކާސްޓް/ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވާތީ މިކަމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލައިގައި 

ގައި ކޮމިޝަނުން  2014ޖޫން  11" ހިމެނޭނެތޯ 2014ޓެންޓްގެ ތެރޭގައި "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް އައިސް ޓީވީ އިން ގެނެސްދޭ ކޮން 

ސުވާލުކުރުމުން، އެފަރާތުން ފޯކަސްކުރައްވަނީ ޕްރިމިއަމް ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިނުމަށްކަމަށާއި އަދި "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް" އައިސް ޓީވީ 

ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ، ތުން ފޮނުވި އީމެއިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސްޗެނަލްގައި ގެނެސްދޭނެކަން ޔަގީން ނުވާކަމަށް އެފަރާ

އިން  2014ޖޫން  12ވަނަ އަހަރުގެ "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް" ރައިޓްސް ނުހޯދާ އައިސް ޓީވީން ވަނީ  2014ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ޓީވީ ، 6ސޮނީ ފީޑްތައް )ގެ ލައިވް ކޮންޓެންޓް "ވޯލްޑްކަޕް އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައެވެ. މިކަންކޮށްފައިވަނީ "ފީފާ  2014ޖޫން  14

މިހާތަނަށް އެ މުންވެސް ކޮންޓެންޓްގެ މާސްޓަރ ރެކޯޑިންގ ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދު  ފީޑް( ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މިކްލީން އަދި އެމް 

ރ ދައްކަން 100/- އިން ފެށިގެން 2014 ޖޫން 15އައިސް ޓީވީއިން ވާލްޑްކަޕް ބެލުމަށްޓަކައި އެވެ. ކޮންޓެންޓް ލިބިފައި ނުވެ

މި ފައިސާ  މާއިޖެހޭކަމަށް މީޑިއާނެޓްގެ ޑީކޯޑަރތަކަށް މެސެޖް ފޮނުވާފައިވާކަން ބައެއް ކަސްޓަމަރުންގެ ވާހަކައިން އެނގޭކަ

އެވެ. ށް ލިބިފައިވެލޫމާތު ކޮމިޝަނަޢު ގައި ޖަމާވިކަމުގެ މަ 2014ޖޫން  12މީޑިއާނެޓަށް ދެއްކުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަސްޓަމަރުން 

އަދި ވޯލްޑް ކަޕް ބެލުމަށް ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ފައިސާނެގި މައްސަލައިގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ޝަކުވާއެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް 

ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން، ވާލްޑަ ކަޕް ބެލުމަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް  2014ޖުލައި  1ކޮމިޝަނުން 
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 މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ މަތިން  އެދުމުގެ ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުން  ބެހޭ ދެއްކުމާ ވޯލްޑްކަޕް އެވެ. އައިސްޓީވީއިންލިބިފައިވެ

ހިއްސާކޮށްފައި ނުވަނީ ފަހުވަގުތާ ހަމައަށް ވެސް  މަޢުލޫމާތު އެ ވެސްސުވާލުކުރުމުން ސާފުކުރުމަށް އެކަން ހިއްސާކޮށްފައިނުވާތީ

ކޮމިޝަނަށް އެވެ. އިޓްސް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވެމުންދާތީކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއައިސް ޓީވީއަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރަ

ގައި އައިސްޓީވީ އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވި މިކަން  2014ޖޫން  13އެންގުމަކާ ނުލާ 

ލައަކާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނީކަމަށާއި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތާ ސުވާލުކުރުމުން ޓެކްނިކަލް މައްސަ

އެވެ. ވޯލްޑް ކަޕް ދައްކާނޭކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެފައިވެ

ކަމަށް ބުނެ ކަސްޓަމަރުން އަތުން އައިސް ޓީވީއިން ފައިސާ ނެތްކަމަށް އައިސް ޓީވީއިން ބުނެފައި އޮތުމާއި، ވޯލްޑް ކަޕް ދައްކާނޭ 

އަށް ވޯލްޑް ކަޕް ގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް އައިސް ޓީވީން ދައްކައި  2014ޖޫން  14އިން  12ނަގާފައި ވާކަން އެނގެން އޮތުމާއި، 

ދުމަތް މެދު ކަނޑާލާފައިވުމަކީ، ގެ ފަހުން އައިސް ޓީވީގެ ޚ2014ިޖޫން  14އަދި މި ކަން ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައި ނެތުމާއި އަދި 

އެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، ލިސްޓެޑް އިވެންޓްސް ގަވާއިދުން ދައްކާތޯ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅި އަދި 

ގާފައިވާ އަމަލުތަކެއް މިއީ ވޯލްޑް ކަޕް ދެއްކުމުގެ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންނަށާއި ކޮމިޝަނަށް އޮޅުވާލުމަށް އައިސްޓީވީ އިން ހިން

 ކަން ސާބިތު ކޮށްދޭ ހެކިތަކެކެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް" ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަފާތު ތިން ޗެނެލް  2014ޓެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިސްޓެޑް އިވެންވީމާ، 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  ބިތުވާތީ، މިއީ އައިސް ޓީވީ އިން ދައްކާފައިވާކަމަށް ސާ  ފީޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރައިޓްސް ނުހޯދާ 

ކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެހެން ފަރާތެއްގެ ކޮންޓެންޓެއް ގެނެސްދިނުމުގެ ކުރިން  ޚިލާފު ވަނަ މާއްދާއ35ާވަނަ މާއްދާ އަދި 26

ވަނަ 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ،އެ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހައްޤު ހޯދުމަށްފަހު މެނުވީ ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް

 (ގެ ދަށުން އައިލޭންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި؛1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބެލުމުގެ ގޮތުން، އައިސް ޓީވީއި "ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް

 ،ކޮންޓެންޓްގެ މާސްޓަރ ރެކޯޑިންގ އާއި އޮންއެއަރ ލޮގް ކޮމިޝަނުގެ އެދުމުގެ މަތީން އައިސްޓީވީއިން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ މިއީ

 ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓްގެ 9ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  ލާޒިމްކުރާ މުއްދަތުގައި ބެހެއްޓުމަށާއި އެ ކޮންޓެންޓްގެ ރެކޯޑިންގ ކޮމިޝަނަށްރެކޯޑިންގ ޤާނޫނުން 

(ގެ ދަށުން އައިލޭންޑް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ،ންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްލަސްނުވެ ލިބޭނޭ އި

މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި  އެންޑް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން

 ގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.2015މާރިޗު  08މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން 
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ން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަނަ އަހަރުގެ "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް" މީޑިއާނެޓް އި 2014ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ކަމަށްވާ 
 :-ބްރޯޑްކާސްޓް/ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވާތީ މިކަމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލައިގައި 

 މީޑިއާނެޓުން ވޯލްޑްކަޕް ދެއްކުމާ ގުޅިގެން ކުރި ތަހުޤީގުން ގަވާއިދާ ޚިލާފު ތަފާތު ތިން މައްސަލައެއް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް" ގަވާއިދުގައި އޮންނަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް  2014ވެންޓެއް ކަމުގައިވާ ލިސްޓެޑް އި .1
 ދެއްކުން.

 މެދުވެރިކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން. 100އަދި ޗެނަލް + 100ޗެނަލް  .2

 އަގު ފާސްކުރުމަކާ ނުލާ ސޮނީ ސިކްސް ޗެނަލް ދެއްކުމަށް ކަސްޓަމަރުން އަތުން ފީ ނެގުން. .3

 "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް"ވަނަ އަހަރުގެ  2014 ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިވެންޓެއް ލަތައް ބެލުމަށްފަހު، ލިސްޓެޑްމި މައްސަ

ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ލިސްޓެޑް ޚިލާފަށް ވަނަ މާއްދާއާ 38ގެ ވާއިދުގަބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ރީ މީޑިއާނެޓުން ދައްކާފައިވަނީ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ އެއްވެސް ޗެނަލެއް މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދޭނަމަ، އިވެންޓެއް ހިމެނޭ ޗެނަލެއް މީގެ ފަހުން 

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އާ އެއްގޮތަށް ހެދޭ އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން ގެނެސްދިނުމަށ38ްރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި؛(ގެ ދަށުން މީޑިއާނެޓް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ،އަދި ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިނުމުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ޗެނަލްގެ ފީޑްއަށް އުނިއިތުރު ގެނެސްފައިވާކަމަށް ސާބިތުވާތީ މިއީ

ރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(އާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކު 27ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ؛ރ )ދެހާސް ރުފިޔާ( އިން މީޑިއާނެޓް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއ2000ި/-ގެ ދަށުން 6ގެ 2ޖަދުވަލު 

 ،" ޗެނަލް ދެއްކުމަށް ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ފީ ނަގާފައިވާކަމަށް ސާބިތުވާތީ މިއ6ީއަގު ފާސްކުރުމަކާ ނުލާ "ސޮނީ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކަނޑައަޅައި، ދާގެ )ހ(އާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ވަނަ މާއ32ްރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ރ )ދެހާސް ރުފިޔާ(  އިން މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށް 2000/-ގެ ދަށުން  9ގެ  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ގައި ވަނީ 2015އޮގަސްޓް  19ން މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު

 ނިންމާފައެވެ.

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  11.3

ގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ 2015ނޮވެމްބަރ  4

ގައި  2015ނޮވެމްބަރު  04ންޓެންޓް މޮނީޓަރކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތެއް ފެށުމަށް ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަންތަކުގެ ކޮ
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މި ކަމާގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ލިބިފައި  ،ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ގޮތުން މި މަސައްކަތް ކުރެވުނު ނަމަވެސް

 ނުވެއެވެ.

ށްގެން ބޭއްވި "މިންޖުވާން" މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮ

ވަގުތުން މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޚާއްސަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ފަށައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެއެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

އަށެވެ. މި ދެ ދުވަހުގެ 01:30ން މެންދަމު  4:00ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  28އަދި  27ގެންގޮސްފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު 

 ކޮންޓެންޓްގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
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 ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތައް  . 12
 ތައް ޚީ ކުރި ޚަބަރުތަކުގެ ސުރު ޝާޢިއު ސައިޓްގައި ވަނަ އަހަރު ވެބް  2015ކޮމިޝަނުން   12.1 

 ޑިސެމްބަރ

 2015ސެމްބަރ ޑި   29

 ަތހުނިޔާ ފޮނުވައިފި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން 

 2015ޑިސެމްބަރ   22

ދެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް ގަވާއިދުން ފްރީކުއެންސީ އަހަރީ ފީ ދައްކަމުން ނުދާ 
 ކޮމިޝަނުން ިމއަދު އަންގައިފިބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

 ނޮވެމްބަރ

 2015ނޮވެމްބަރ   26

ހަމަނުޖެހުމަކަށް ހިތްވަރު ިލބި، ޙަޤީގަތް އޮޅިގެންދާ ގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 
 ޓަރުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި ބްރޯޑްކާސް ކޮމިޝަނުން ރާއްޖޭގެ

 2015ނޮވެމްބަރ   4

 ރުމަްށ ކޮމިޝަނުން އަންގައިފި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އުނިކަން އަްނނަ ގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކު

 އޮކްޓޯބަރ

 2015އޮކްޓޯބަރ  4

ރައީސް މުޙައްމަދު  ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ
 ވަހުގެ ތަުހނިޔާ ފޮނުްއވައިފިޝަހީބު ދު

 ސެޕްޓެމްބަރ

 2015ސެޕްޓެމްބަރ   8

ލައިސަންސެއް  7އަށް އާ ”ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ“މުޅިރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ޕަބްލިކް ބްރޯޑްކާސްޓަރ 
 ސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ޫދކޮށްފިބްރޯޑްކާ

 އޯގަސްޓް  

 2015އޯގަސްޓް   23

 ަހނދާނީ ފިލައެއް އަރުވައިފި މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް

 2015އޯގަސްޓް   28
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އޭ.އައި.ބީ.ޑީ.ގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑްގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަގާމަށް ޕީ.އެސް.އެމް.ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިންތިޚާބުވުމާ 
 ރުހަބާ ދަްނނަވައިފި ޝަނުން މަގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި

 2015އޯގަސްޓް   18

 ވާރކްޝޮޕް ބާއްވައިފި ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް” ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ގުޑް ގަވަރނަންސް ރިޕޯޓިންގ“

 2015އޯގަސްޓް   11

 ކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ފަށައިފިކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ބްރޯޑް

 ޖުލައި  

 2015ޖުލައި   20

 ސަތު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފިމުޅި ރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފުރު

 2015ޖުލައި   15

ޝަނުން މަރުހަބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑެއް ހާސިލްކުރުމުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި
 ދަންނަވައިފި 

 ޖޫން 

 2015ޖޫން   15

ސެންޓަރ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ -ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންޮފރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީން ިހންގަާވ ކޮމިއުނިޓީ އީ
)އެމްޕަވަރިންގ ދަރޫރަލް ކޮމިއުނިޓީސް، ރީޗިންގ ދަ އަންރީޗްޑް( ޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ސެންޓަރާއި 

އޯ. ޔޫ(އެއްގައި ސޮއި  ޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ )އެމް.މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންއާ ދެމެދު މެމޮރަން
 ކޮށްފި

 2015ޖޫން   11

 ކޮމިޝަނުން އިްލިތމާސްކޮށްފި ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެާދނެ ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްާކސްޓަރުންނަށް

 މެއި 

——– 

 އޭޕްރިލް 

 2015އޭޕްރިލް   30

 ކޮމިޝަނުން އިްލިތމާސްކޮށްފި ށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްާކސްޓަރުންނަށްހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެާދނެ ގޮތަ
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 މާރޗް 

 2015މާރޗް   29

 ަޝނުން ތަހުނިޔާ ދަންނަވަިއފި ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި ކޮމި

 2015މާރޗް   19

 ސްޓަރުންނަްށ ހަނދާންކޮށްދީފި ްނ ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނަން ބޭނު

 2015މާރޗް   18

 ކޮމިޝަނުން ތަޢުޒިޔާ ކިޔައިފިޙަސަން ނިޒާމު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

 2015މާރޗް   9

ޓްގެ ބައެއް ޝަރީޢަތްތަކަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ފޮނުވި ޚަބަރެއްގެ މައްސަލަ އާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިން ކްރިމިނަލް ކޯ
 ކޮމިޝަނުން ބަލަން ަފށައިފި  ނުވައްދަން ނިންމި ކަމަށް ުބނާ މައްސަލަ ބްރޯޑްކާސްޓިން

 2015މާރޗް   5

 އި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއޭ.ބީ.ޔޫ ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިމްޕޯޒިއަމްގަ

 ފެބްރުއަރީ 

 2015ފެބްރުއަރީ  25 

ތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެއްވެ އުޅުންތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަރަކާ
 ކޮމިޝަުނން އިލްތިމާސްކޮށްފި  ކާޑުގެ ބޭނުން ކުރުމަށް

 2015ފެބްރުއަރީ   19

 ްދަލުކޮށް ސިޔާސީ އެއްވުންތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ބައ
 ރިވެއްޖެނަސޭޙަތްތެ

 ްޓަރުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި ސިޔާސީ އެއްވުންތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ބްރޯޑްކާސ 

 2015ފެބްރުއަރީ   9

 ބާއްވައިފި” އިން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކޮންސަްލޓޭޝަން ޮއން ކޮމިއުނިޓީ މީޑިއާ“

 ޖެނުއަރީ 

—– 
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 ކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ސާރކިއުލަރވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑް  2015  12.2 

 2015ނޮވެމްބަރ  26  

 ސްކުރުން ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިލްތިމާ

 2015އޯގަސްޓް  20

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ނަމާދުވަގުތު އަންގައިދިނުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް 

 2015ޖޫން  11

 ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިލްތިމާސްކުރުން 

 2015އޭޕްރީލް  30

 ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިލްތިމާސްކުރުން 

 2015މާރިޗު  24

 ސްޓްކުރުމުގެ އަހަރީފީ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ހިނގަމުންދާ މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުން ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާ

 2015މާރިޗު  22

 ނޑައެޅުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޭސިކް ޕެކޭޖަށް ނެގޭނެ އެންމެ މަތީ އަގު ކަ

 2015މާރިޗު  19

  ްބްރޯޑްކާސްޓްކުރައްވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން، ފަރުދުންނަށާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ނަން ބޭނުނ
 ން، ވަނަން ބޭނުން ނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އެންގުން ކުރުމުގައި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ގޮތު

  ްބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުނ 

 2015ފެބްރުއަރީ  23

  ްމީޑިއާނެޓްގެ ނެޓްވޯކްގައި ލޯކަލް ޗެނަލްތައް ރައިޑް ކުރުމަށް ނަގަމުންދާ ފީ ފާސްކުރުނ 

 ާގުޅޭ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުން  އެއްވުމ 

2015ފެބްރުއަރީ  19  

ނަށް އިލްތިމާސްކުރުން ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  

 
 

http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/refrain-from-broadcasting-content-which-promotes-unrest/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/rebroadcasters-respect-prayer-time/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/refrain-from-broadcasting-in-a-manner-which-promotes-unrest/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/refrain-from-broadcasting-content-which-promotes-violence/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/annual-fee-deadline/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/rebroadcasting-highest-fee/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/requesting-not-to-use-derogatory-names/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/requesting-not-to-use-derogatory-names/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/broadcasting-stations-annual-report-submission/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/medianet-local-channels-riding-fee/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/accrediting-journalists/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/request-to-broadcast-content-without-inciting-unrest/
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 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން  2015  12.3 

 2015އޮކްޓޯބަރ  13  

ވާ ޖަލްސާތަކުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ދެއްކުމުގެ އެކްސްކުލޫސިވް ރައިޓްސް ހަމައެކަނި ރާއްޖެ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބާއް
 ޓީވީއަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާބެހޭ 

 2015މެއި  4

ރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޣާޒީއަކު ކެފޭއެއްގައި ތިއްބަވަނިކޮށް ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިން ޕް
ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯ ގަދަކަމުން ފޮހެލިކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ފެތުރުނު ޚަބަރަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލަ 

 ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމުން 

 

 އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާން  ވަނަ  2015  12.4 
 

 2015ނޮވެމްބަރ  25

 ށް ބަދަލު ގެނައުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަ 

 2015އޮކްޓޯބަރ  13

 ަޒީފާގެ ފުރުސަތު )ރިސެޕްޝަނިސްޓް(ވ 

  ްމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުނ 

 2015ސެޕްޓެމްބަރ  17

 ދި މިއުޒިކް(-ގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު

 2015ސެޕްޓެމްބަރ  16

 ަސެވަން( 24ވީޑިއޯ -އިވެޓް ލިމިޓެޑް ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )އައިކޮމް ކޮމްޕެނީ ޕްރ 

  ްސެވަން( 24ވީޑިއޯ -ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )އައިކޮމް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ 

  ްހިނގަމުންދާ އިމަރާތް ބަދަލުވުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނ 

 

 

 

http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/regarding-exc-rights-to-cover-mdp-haruge-events/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/regarding-exc-rights-to-cover-mdp-haruge-events/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/pg-and-cc-judge-alleged-meeting-rtv-footage/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/pg-and-cc-judge-alleged-meeting-rtv-footage/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/pg-and-cc-judge-alleged-meeting-rtv-footage/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/vazeefaage-furusathu/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/raajjeygai-broadcastkurumuge-license/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/broadcasting-license/
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 2015ސެޕްޓެމްބަރ  15

 ާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން ) ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކ 

 )ްރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން ) ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ 

 )ްރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން ) ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ 

 ެޑްރީމް -ލައިސަންސް ދޫކުރުން )މޯލްޑިވްސް ޑްރީމް ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ
 ޗެނަލް(

 2015ސެޕްޓެމްބަރ  9

 ިމޯލްޑިވްސް ޓީވީ( -އާރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑ 

 ާވޮށުފިލާ( -ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއ 

 ާސަރިންދާ( -ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއ 

 ާނޫރު( -ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއ 

 ާއިސްލާމް( -ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއ 

 ްވޮށުފިލާ( –ޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ރާއ 

 2015ޖުލައި  21

 މަޖިލިސް( –ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ 

 2015ޖުލައި  20

 މުޅިރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން 

 2015ޖުލައި  2

 )އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ( –ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު 

 2015މެއި  26

 )ްރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )އެކްސް ޕަވަރަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ 

 ްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )އެކްސް ޕަވަރަ މޯލ 

 2015މެއި  20

 ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ބާތިލްވުމާއި އެ ލައިސަންސަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ އަދި ޖޫރިމަނާ ދެއްކުން 

 

http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/rebroadcasting-license-2/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/rebroadcasting-license/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/broadcasting-license-2/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/broadcasting-license-2/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/broadcasting-license-7/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/broadcasting-license-6/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/broadcasting-license-5/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/broadcasting-license-4/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/broadcasting-license-3/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/broadcasting-license-8/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/application-for-broadcasting/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/job-vacancy-int-relations/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/rebroadcasting-license-5/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/licensing-fines/
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 2015މެއި  13

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް އަޕްގްރޭޑްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

 2015އޭޕްރިލް  27

 ސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް އަޕްގްރޭޑްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާ

 2015އޭޕްރިލް  22

 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު )ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޑިނޭޓަރ(

 2015އޭޕްރިލް  21

 ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )އެޗް.ޑީ.ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(

 2015އޭޕްރިލް  7

 ފިސަރ(ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު )އެކައުންޓްސް އޮ 

 2015އޭޕްރިލް  1

 ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން 

 2015މާރޗް  22

 ލިމިޓެޑް( ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )އެޗް.ޑީ.ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް

 2015ފެބްރުއަރީ  26

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

 2015ފެބްރުއަރީ 18

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން 

 

 ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓް އިންޑަސްޓްރީގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް  2015 12.5

ން ބޯޑްގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަގާމަށް ޕީ.އެސް.އެމް.ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިންތިޚާބުވު އޭ.އައި.ބީ.ޑީ.ގެ އެގްޒެކެޓިވް   

ޕެިސފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް -ގައި ތައިލޭންޑްގައި ބޭއްވުނު، އޭޝިއާ 2015އޮގަސްޓް  19

ޕީ.އެސް.އެމް.ގެ މެނޭޖިންގ ބޯޑްގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަގާމަށް  )އޭ.އައި.ބީ.ޑީ(ގެ އާއްމު ޖަލްސާގައި، އެ ޖަމްއިއްޔާގެ އެގްޒެކެޓިވް
ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިބްރާހީމް ޚަލީލަށް ތަހުނިޔާގެ  ފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން، އިންތިޚާބުވެއިބްރާހީމް ޚަލީލް ވަނީ ޑިރެކްޓަރ 

 ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެވެ. 

http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/iulan-website-upgrading/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/website-upgrading/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/job-vacancy/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/rebroadcasting-license-6/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/job-vacancy-2/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/rebroadcasting-license-7/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/job-vacancy-lawyer/
http://broadcom.org.mv/v2/dh/index.php/job-vacancy-lawyer-2/


ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2015 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   41 

 

 

ޑެއް ހާސިލްކުރުމުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މަރުހަބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯ 
 ކިޔުން 

ބެސްޓް “ގެ 2015ރޭޑިއޯ އެވޯޑްސް   )އޭ.އައި.ބީ.ޑީ(ގެ  ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް-އޭޝިއާ
ބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޓަގަރީ އިން ޕަ” ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް އޮން ހައިލައިޓިންގ ސައިންސް ޓު ދަ ޕަބްލިކް 

މަރުހަބާ ން ވަނީ ޕީ.އެސް. އެމް އަށް ޕްރޮގްރާމް، އެވޯޑް ޙާސިލްކުރުމާ ގުޅިގެން، ކޮމިޝަނު” ލެޓްސް ލާރން ސައިންސް“އަޑުގެ 
 ފޮނުވާފައެވެ. އާއި ތަހުނިޔާ 

 

ރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދުވަސްވަރު ބައެއް ރާއްޖޭގައި އިއުލާނުކުރި ކުއްލި ނު ދިވެހި  ،އަށ10ްއިން  4ނޮވެމްބަރ  2015
 ން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިވިކަމަށް ބުނާ ހުރަސްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތައް ބެލު

އަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އިއުލާނުކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދުވަސްވަރުގައި، ރާއްޖޭގެ ބައެއް 10އިން  4ނޮވެމްބަރ  2015
ރޯޑްކާސްޓަރުން ކަމަށްވާ ސަންގުޓީވީއަށާއި ރާއްޖެޓީވީއަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވިކަމަށް ބުނެ އެ ފަރާތްތަކުން މީޑިއާގައި ބް

ހާމަކޮށްފައިވާ ބައެއް މައުލޫމާތާއި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކަކާއި ގުޅިގެން، އެ ފަރާތްތަކަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް 
ރިމަތިވިތޯއާއި އެ ފަދަ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވިނަމަ އޭގެ ސަބަބުން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށާއި ހުރަސްތަކެއް ކު

ފަރާތްތަކާ އެކު ކޮމިޝަނުން ވަނީ  މިބެލުމަށް  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ހައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އައިސްފައިވޭތޯ ކޮމިޝަނުން
 ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. 

 ން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންއަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް އެރުވުން މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓު 

މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ހަވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ާފހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، އެފަރާތުެގ މަސައްކަތްތަކުގައި 
 ނީ ލިބިފައެވެ. ވައެއްބާރުލުންދޭ ފަރާތްތައް ފާހަގަޮކށް ދެވޭ ހަނދާނީ ފިލާ މޯލްޑިްވސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ފިލައާ ހަވާލުެވ ގައި  2015އޯގަސްޓް  23މިކަމަށްޓަކައި 
ވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބެވެ. މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ފިލާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ 

 ޑެންޓް އާމިނަތު ނައުޝާންއެވެ.ފަރސްޓް ވައިސް ޕްރެޒި
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 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވާ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައްދަލުވުންތައް  2015    .13
 ޕޮލިސް އަދި އެމް. އެމް. ސީ އާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން  13.1

މް.ސީގެ މީޑިއާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ވަޙީދު އާއި އެމް.އެ

 ގައި ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ.  2015މާޗް  10ރައީސް މުޙައްމަދު އާސިފާ އެކު 

 

 ޖައިކާ އާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް  13.2
ސާރވޭ އޮފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ލޯކަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސެކްޓަރ ގެ ނަމުގައި ޖައިކާ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާރވޭ 

ގެން ކޮމިޝަނާ އެކު ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޝަން އާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން އާއި ގުޅި

އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރާއި އެކުވެސް ވަނީ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާފައެވެ. 

 ބާއްވާފައިވެއެވެ. ބައްދަލުވުމެއް 04އެގޮތުން މިކަމާ ގުޅިގެން 

 

ޝާއިޢުކުރުމުގެ ބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޚަ  ގޮތަށް ގުޅޭ  ހެޔޮވެރިކަމާއި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ " 13.3
 ގައިޑްލައިން" އެކުލަވާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 

ހެޔޮވެރިކަމާއި ސަލްޓަންޓެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު "ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އިންޓަގްރޭޓެޑް ގަވަރނަންސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކޮން

ޝާއިޢުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން" ގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލާ، އެ ބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޚަ ގޮތަށްގުޅޭ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ

އެ ގައި  2015 ގަސްޓްއޯ 6ގައިޑްލައިން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ލަފަޔާއި ހިޔާލު ހޯދުމަށް 

ވަގުތު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދިޔަ ޓެލެވިޜަން އަދި ރޭޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު މަޝްވަރާ 

ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން މި ގައިޑްލައިނަށް ކޮމެންޓް  ،ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޝަނުންވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި

 ޅުއްވާ އަދި ކަންބޮޑުވުންހުރި މާއްދާތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ.ހުށަހަ

 ޕޮލިސް އާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން  13.4
ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިގެން  ޓީވީއާއި ސަންގު

ގައި 2015ނޮވެމްބަރ  16މަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއެކު އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހޯދު

ރާއްޖެޓީވީގެ  އާއިއެއަރ މެދުކެނޑުނު މައްސަލަބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި، ސަންގުޓީވީގެ އޮން 

 ދެއްވާފައެވެ.  ވަނީ މަޢުލޫމާތު ނޫސްވެރިން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ އިސް ވެރިން ކޮމިޝަނަށް 
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 ޑރ. މަރީ ގްރީން އާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން  13.5
ރާއްޖޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަޢާރަފުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ 

ހިރެއް ކަމުގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ޔޫ. އެން. ޑީ. ޕީ. ގެ އެހީގައި ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ މި ދާއިރާގެ މާ

ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި 2015އޯގަސްޓް  11ޑރ. މަރީ ގްރީންއާއެކު ކޮމިޝަނުން ވަނީ 

ޑރ. ގްރީން ވަނީ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. 

އިތުރުން، މި ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ޑރ. ގްރީން ވަނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި މީގެ

 ހޯއްދަވާފައެވެ.

 

 އެމް. ޑީ. ޕީ. އާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން  13.6
ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ )އެމް.  ރާއްޖޭގައި މިނިވަން މީޑިއާ އަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތަކާގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ  2015ނޮވެމްބަރު  12ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކުރުމުގެ ގޮތުން އެދިގެން ޑީ. ޕީ(ގެ ފަރާތުން 

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމް. ޑީ. ޕީ. ގެ ފަރާތުން ވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ރާއްޖޭގައި 

އުމާ ގުޅިގެން އެފަރާތުން ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން ކޮމިޝަނާ ޙިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހަނިވަމުން ދި

ރާއްޖޭގައި މީޑިއާ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

 މި ބައްދަލުވުމުގައި ދީފައެވެ. 
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 ންގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރުގޮތަކަށް ކޮމިޝަ  .14
މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ބައްދަލުވުމެއް އެޖެންޑާކޮށްގެން  40ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަރުންގެ  2015  

 ؛ އެގޮތުންފައެވެ. ނިންމާ ނިންމުންތަކެއް ވަނީ ކޮމިޝަންގެ މަޤްސަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި 

  ްބައްދަލުވުން؛ 27 ދަލުވުމުގެ ކޮމިޝަނަރުންގެ ބައ 

  ެބައްދަލުވުން؛ 08ކޮމިޝަނަރުން ބާއްވާ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގ 

  ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވެއެވެ.  05ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވީކްލީ ބްރީފިންގ 

ސައްކަތްތައް މުޙިއްމު މަޢުލޫތަކާއި ކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު މަ މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ވުންތަކުގައި އެގޮތުން މިބައްދަލު 

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިމިވަނީއެވެ.

ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތެރެއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް  .1

ފެށުމަށް ފަހު އެ ޚިދުމަތް އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ މެދުކަނޑާލާ ފަރާތްތަކުން އަލުން ޚިދުމަތް ފެށުމަށް 

ނުން ކަނޑައެޅުމާ މެދު ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް ދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ ހިއްސާކޮށް މުއްދަތެއް ކޮމިޝަ

 ގޮތެއް ނިންމުން.

ޔެލްޓީވީ އިން ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ދޫކުރި ފަހުން ޓެސްޓް ސިގްނަލް ވަކި މުއްދަތެއް  .2

ސްޓްކުރަން ވަންދެން ފޮނުވުމަށް ފަހު މިހާތަނަށްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ނުފަށާ އަދި ބްރޯޑްކާ

ފަށާނޭ ތާރީޚެއް ކޮމިޝަނުން އެދުމުންވެސް އެކަން އަންގާފައިނުވާތީ އެފަރާތާއި މެދު ކޮމިޝަނުން 

އެޅޭނެ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދީ ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް ދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ 

 ފާސްކުރުން.

ފާ ވޯލްޑްކަޕް" އައިސްޓީވީ އިން ގަވާއިދާ ވަނަ އަހަރުގެ "ފީ 2014ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ކަމަށްވާ  .3

 ޚިލާފަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލާގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން.

ވަނަ އަހަރުގެ "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް" މީޑިއާނެޓުން ގަވާއިދާ  2014ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ކަމަށްވާ  .4

 ޚިލާފަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލާގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން.

އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން މެދުކަނޑާލައި އަދި ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ފަހުވެސް  ސަންޓީވީ ޕްލަސް  .5

ބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތް ނުފަށާ އަދި ޚިދުމަތް ފަށާނޭ ވަކި ތާރީޚެއް މިހާތަނަށްވެސް އަންގާފައިނުވާތީ 

ސިއޭޓް އެފަރާތާއި މެދު ކޮމިޝަނުން އެޅޭނެ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދީ ލީގަލް އެސޯ

 ދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ ފާސްކުރުން.
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ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނެލްތައް ރައިޑްކުރުމަށް މީޑިއާނެޓް އިން ތަފާތު އަގު ނަގާކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ  .6

ލިބިފައިވާތީއާއި  މީޑިއާނެޓްގެ ނެޓްވަރކްގައި ރައިޑް ކުރާ ދިވެހި ޗެނެލްތަކުން އަގު ފާސްނުކޮށް ފީ 

 ޕޯޓް ފާސްކުރުން.ނަގާފައިވާ މައްސަލައިގެ ރި

ވަނަ އަހަރުގެ ވޯރލްޑްކަޕް ބްރޯކާސްޓްކުރި މައްސަލައާ ބެހޭ ކޭސްގެ  2014މީޑީއާނެޓުން  .7

ނިންމުމަށް ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓް ދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފަޔާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 

 ނިންމުން.

 ބްރޯޑްކާސްޓް  ސަރވިސް ޕަބްލިކް  ކިޔާ "މަޖްލިސް" ކޯޕަރޭޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް .8

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ޤާނޫނީ  ގުޅިގެން  މިކަމާ ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެދި ދިނުމަށް މުޅިރާއްޖެއަށް ޗެނަލެއް

 ނިންމުން. ގޮތެއް ހިއްސާކޮށް ލަފާ ޤާނޫނީ ދެއްވާފައިވާތީ  ލަފާ

ރުލުން ނުދޭ ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި މީޑިއާނެޓުން ޖަވާބު ދިނުމުގައި އެއްބާ .9

މައްސަލައިގައި ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކުގައި 

ކޮމިޝަނުގެ އިހްތިޞާސް ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެފަދަ ހާލަތެއްގައި 

 ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން.

ގެ ދަށުން އާރް އާރް ސީ ކޮމިޓީއިން  7ގެ 3ވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަ .10

" ލައިސަންސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ އުސޫލު އެކުލަވާލާފައިވާ "

 ފާސްކުރުން.

"ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ބާތިލްވުމާއި އެ ލައިސަންސަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ  .11

 ނާ ދެއްކުން" ކަރުދާސް ފާސްކުރުން.އަދި ޖޫރިމަ

 "ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު" ކަރުދާސް ފާސްކުރުން. .12

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ތައާރުޒުވާކަންކަމާއި ބެހޭ  .13

 އި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.ގޮތުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ކަރުދާހާ

ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް ޕޮލިސީތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  .14

 ނިންމުން.

މީޑިއާ އިން ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރަމުންދާ މައްސަލަތަކަށް އަވަހަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި ޤާނޫނާއި  .15

ފޮނުވާދެއްވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ  ގަވާއިދަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާޙުތައް
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 .ގޮތެއް ނިންމުން މިކަމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި މެދު  .16

މިކަމާ މެދު ، ކޮށްޤާނޫނީ ލަފާ ހިއްސާ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ދެއްވާފައިވާ 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. .17

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު އެ  .18

ށު އެރުންތަކާއި އެކަންކަމާ މެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތާ މެދު ލީގަލް ދެ ޤާނޫނުގައި ހުރި މައިގަނޑު ފު 

 އެސޯސިއޭޓް ދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ ހިއްސާކޮށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ވަނަ  2014+ ޗެނަލުން 100އަދި  100ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި މީޑީއާ ނެޓުން  .19

ރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް އަހަރުގެ "ފީފާ ވޯރލްޑް ކަޕް" ބް 

 ދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ ހިއްސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.2016 .20

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާ ބެހޭ ކޮންސަލްޓަންޓް ޑރ. މަރީ ގްރީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  .21

 ޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާ ބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ފާސްކުރުން."ކޮމިއުނި

ވާއިދާ ގަ މީޑިއާނެޓް އިން  "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް"ވަނަ އަހަރުގެ  2014ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ކަމަށްވާ  .22

 ވާ މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ޚިލާފަށް ބްރޯޑްކާސްޓް/ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައި 

 ގޮތެއް ނިންމުން.

ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ކަމަށްވާ "ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ކައިރިވަމުން އަންނާތީ ބްރޯޑްކާސްޓް  .23

 ރައިޓްސް އާ ބެހޭ ގޮތުން ސަމާލުވާންވީ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

ދު މަޝްވަރާކޮށް ޑީ.ބީ.އެން.އޯ އުފެއްދުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކަރުދާހާ މެ  .24

 ގޮތެއް ނިންމުން.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ  .25

 ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓް ހިއްސާކޮށް ފާސްކުރުން.

ތު ޝާއިޢުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިނަށް ހެޔޮވެރިކަމާއި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާ .26

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އިން ފޮނުވާފައިވާ ކޮމެންޓްތައް ހިމެނުމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 
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 ނިންމުން.

 "ތްރެޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް" ގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ފާސްކުރުން. .27

 އާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. މާއްދާޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ހިމަނާފައިވާ މީޑިއާގެ  .28

 އާ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެކޭނިޒަމް ފައިނަލް ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. .29

ގައި ވީ.ޓީ.ވީ އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓާ މެދު  2015ފެބްރުއަރީ  19، 18 .30

 .މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ވީގެ ބްރޯޑްކާސްޓްގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ބެހޭ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީ 2015މާޗް  06 .31

 ގޮތުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފެތުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިން ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ޝަރީޢަތްތަކަށް ނުވައްދަން ނިންމި ކަމަށް ބުނާ  .32
 މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ޑިއާއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަޖިލީހާ ގުޅުންހުރި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީ .33
ނަމުގައި ވަކި ޓީވީ ޗެނަލެއް ހެދުމަށް ނިންމައި އެ  ""މަޖިލިސްކަންކަން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށްޓަކައި 

 ޗެނަލް ހިންގުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށާހަޅާފައިވާތީ އެކަމާމެދު 
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެއަށް ބަދަލުވުމާބެހޭ އެގްރިމަންޓާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް  .34

 ގޮތެއް ނިންމުން.

 ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ހާލަތު އިޢުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން. .35

އި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ބާއްވާ މުޒާހަރާގަސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނޮވެމްބަރ ދުވަހު  27 .36

 ސަމާލުވާންވީ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
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 ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް . 15
 ތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް މަޤާމު ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ   15.1 

 ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް އަދި އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ވަނަ އަހަރުގައި 2015

 

 ކޮމިޝަން ހިންގުން އައު އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  15.2

މަޖައްސަވާފައިވާކަން މި ކޮމިޝަންގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން، ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގޭގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ ހަ

( 2015ޖޫން  08) IS2/427/2015/04-138މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަންބަރ: 

 ސިޓީއިން ވަނީ އަންގާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގެ އަށް ބަދަލުވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން އެ އިމާރާތް މަރާމާތު 

( ކޮށްފައެވެ. އެ 427-OPR/1/2015/26(IUL)ގައި ވަނީ އިޢުލާން )ނަންބަރ  2015ޖޫން  28ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްދޭނެ 

)ތިނެއް( ޕްރޮޕޯސަލް  03އިޢުލާނަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއިއެކު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ންމެ މަތީ މާކްސް ހޯދާފައިވާ ފަރާތާއިއެކު ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.ބިޑް ކޮމިޓީން އިވެލުއޭޓް ކުރެވި އެ

 26އެވެ. އަދި މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނިންމި ތާރީޚަކީ  2015އޯގަސްޓް  09މަރާމާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޚަކީ 

ގެ އަށް ކޮމިޝަންގެ ހިންގުން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ސެޕްޓަމްބަރު އެވެ. ނަމަވެސް، ރަސްމީ ގޮތުން ގ.ބިއްލޫރިޖެހި 2015ނޮވެމްބަރު 

 ( އިން އާއްމުކޮށްފައެވެ.  427-OPR/1/2015/39(IUL)ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. މިކަން ވާނީ އިޢުލާން )ނަންބަރ:  28

 އައު ވެބްސައިޓެއް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް  15.3

އަހަރު އައު ވެބްސައިޓެއް  2015ދި ބޭނުން ކުރަން ފަސޭހަ ވެބްސައިޓަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓަކީ ޒަމާނީ އަ

ވަރު ރަގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ އަދި މިޝަންގެ އައު ވެބްސައިޓުގެ ފެން ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ކޮ

 ކޮމިޝަންގެ ޓީމަކުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.  އިތުރުކުރެވިދާނެ ބައިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި

"ޓްރައިކޯ އިންވެސްޓްމަންޓް"އާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ 

ނުންކުރެވުމާއި، ބަލައިލަން ފަސޭހަ އަދި މުހިންމު ކަންކަމަކީ ސްމާޓް ފޯން އަދި ޓެބްލެޓް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ފަސޭހައިން ބޭ

އިވާ ސައިޓެއް ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ ސައިޓަކަށް ވުމާއި އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވިއުގަތަކާ ގުޅާލާފަ

 ކަމުގައި ވުމެވެ.
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 ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް  15.4 

 އިސްލާޙްކޮށް ފާސްކުރުން: މުއައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމް   
ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ 
ފޯމަށް އިސްލާޙްތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. މިގޮތުން، ފޯމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާކްސްގެ 

އްތަ އިތުރުކޮށް އަދި ސަލާމް/ގަޑި ޖެހުން ފަދަ ކަންކަމަށް މާކްސް އުނިކުރެވޭގޮތަށް ޕެނަލުގައި މަޝްވަރާކޮށް، އިންސަ
ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެ ކަންކަމަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދައި އެ އިސްލާޙްތަކާއި އެކު މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމް 

 ށިގެން އެއަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.ވަނަ އަހަރުން ފެ  2016ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް 

 11އެޕެންޑިކްސް 

 ކޮމިޝަނުގެ ހަރުމުދަލާއި އިންވެންޓްރީ  15.5  

 އަދި ޑޯރލޮކް ސިސްޓަމް: ފިންގަރޕްރިންޓް މެޝިން        
ކިއުރިޓީ ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް ކޮމިޝަންގެ ހިންގުން ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ ސެ  03ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގެ، 

ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުންނާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޒިރީގެ ކަންކަން ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ފަސޭހަކަމާއި އެކު 
ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން، ފިންގަރޕްރިންޓް އެކްސަސް މެޝިން އާއި ޑޯލޮކް ސިސްޓަމް ނޮވެމްބަރު މަހުގައި ވަނީ 

 14އިން ފެށިގެން  2015ނޮވެމްބަރ  24ތައް ޓެސްޓް ރަން އެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމްކޮށްފައެވެ. މި މެޝިންގެ ލޮގު 
އަށް ވަނީ ބޭނުންކޮށްފައެވެ. އަދި ޓެސްޓް ރަން އަށް ފަހު ފިންގަރޕްރިންޓް މެޝިންގެ އުޞޫލުތަކާ  2016ޖަނަވަރީ 

  427-OPR/427/2015/29(MEMO)ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކުރިއެވެ. މިގޮތުން، މެމޯ ނަންބަރ :
އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ހާޒިރީއެއްގެ ގޮތުގައި  2016ޖަނަވަރީ  15ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް 

 ފިންގަރޕްރިންޓް މެޝިންގެ ލޮގުތައް ބޭނުންކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

 ޓްރެއިނިންގ ފް ސްޓާ  15.6

  
 ކުރުން:މުރާޖާ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓްސް ކަރުދާސް 

ފަންނީ ގޮތުންނާއި ތަޢުލީމީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ  ގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްއްޒަފުން ވަކޮމިޝަނުގެ މު 
ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ތަމްރީންތައް ފާހަގަ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި 

 ކަރުދާހަށް އިސްލާޙް ގެނެވުނެވެ. ކުރެވި ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓްސް

 12އެޕެންޑިކްސް 

 އްސަ ތަމްރީންތައް:ޚާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ 
މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްކިލްސް ތަރައްޤީކުރުމަކީ 

އެކި ކަހަލަ ބޮޑެތި ރޮފެޝަނަލް ސްކިލްތަކުގެ އިތުރުން، މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ދެކެއެވެ. ޕް
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 ކަން ހޯދުމާއި އެހެން މީހުންނަށް އެހީ ރައްކާތެރި ހާދިޘާތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމުގެ ތަމްރީނާއި އަދި މިފަދަ  ހާދިޘާތަކުގައި 
އިސްކަން  ވަރަށް ބިލްކަން ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ހެދުމަކީ ކޮމިޝަނުންޤާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހުނަރާއި 

ނަމަވެސް، މިފަދަ ކަންކަމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ކޮމިޝަނަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް  ދޭކަމެކެވެ.
 ލިބިފައިނުވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެހިފައި  2015އެހެންކަމުން، މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ހިންގުމަށް 
ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މުއައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ނުހިންގައެވެ. ނަމަވެސް، އެކި ، ނުވުމުން

 މުޢައްސަސާތަކުން ފުރުޞަތު ދެއްވާފައިވާ ތަމްރީން ތަކުގައި މި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

 ން ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް އިސްލާޙް ގެނައު 15.7 

ތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭކަން ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަނުން ގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ބައެއް އިސްލާޙުކޮމިޝަން 
ކުރުމަށްފަހު ތައް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގައި މަޝްވަރާކޮށް، ކޮމިޝަނަރުންގެ މޭޒުން ފާސްލާޙުސްފާހަގަކޮށް، އެ އި
ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކުގެ ވަނަ އަހަރުގައި  2015މިގޮތުން،  އެވެ.ގެނެސްފަ ތައްލާޙް ސްއިވަނީ މި ހިންގާ ގަވާއިދަށް 
 ؛ވަނީއެވެމި ތަފްޞީލް ތިރީގައި 

ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ އޮފީސްތަކުގެ ސަރުކާރުގެ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2015އޮކްޓޯބަރ  01 .1
ހުން ނިންމަވާފައިވާތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީއަށް ކަމަށް  2:00ން މެންދުރުފަހު  8:00ހެނދުނު 

ެއިންނެމުވާމިއ ެއްއޮގަތްށ ޮކިމަޝްނެގ ަމަސްއަކުތ ަގިޑައްށެވްސ ަވީނ ަބަދުލ ، (22/2015)ނަންބަރ: 

ވަނަ މާއްދާގެ  136ވަނަ ބާބުގެ  11. މި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ެގެންސަފެއވެ 
 އިސްލާޙުކޮށް އަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ. )ހ(ގެ "މަސައްކަތު ގަޑި" ތިރީގައި މިވާގޮތަށް
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 )ހ(

. ގަޑިއިރެވެ( ހައެއް) 6 ދިގުމިނަކީ ގަޑީގެ  މަސައްކަތު ރަސްމީ ކޮމިޝަންގެ  ޢާންމު ގޮތެއްގައި 
 ފިޔަވައި  މަސް ރަމަޟާން . އަށެވެ  2:00 މެންދުރުފަހުގެ ން 8:00 ހެނދުނު ގަޑިއަކީ ރަސްމީ
 އިރުގެ  ބައިގަޑި އަށް 12:30 ފަހު މެންދުރު ން 12:00 މެންދުރު މަސްމަހުގައި އެހެން

 ހުސްވަގުތުކޮޅުގައި  ވޭދެ އަށް 12:30 ން 12:00 މެންދުރު. ދޭންވާނެއެވެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް
 މަތިން  އިންތިޒާމެއްގެ ނާންނާނެ ހުއްޓުމަކަށް ޚިދުމަތް އަސާސީ ދޭ ކޮމިޝަނުން ޢާންމުންނަށް

 ޚިދުމަތް  އަސާސީ  ކޮމިޝަނުންދޭ ޢާންމުންނަށް . ބޭރަށްދެވޭނެއެވެ ކޮމިޝަނުން  މުވައްޒަފުންނަށް 
 ން  12:30 މެންދުރުފަހު ންނަށް މުވައްޒަފު ތިބޭ ކޮމިޝަންގައި ހުސްވަގުތުކޮޅުގައި އެ ދިނުމަށް
 .ދޭންވާނެއެވެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އަށް  1:00
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ން  8:00ހެނދުނު ން ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ގަޑި ކުރިޔެކޭ އެއްގޮތަށް އިން ފެށިގެ  2015ނޮވެމްބަރު  25 .2
 136ވަނަ ބާބުގެ  11ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން  އަށް 15:00މެންދުރުފަހު 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ "މަސައްކަތު ގަޑި" ތިރީގައި މިވާގޮތަށް ވަނީ އިސްލާޙުކޮށްފައެވެ.
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( ހަތެއް) 7 ދިގުމިނަކީ ގަޑީގެ  މަސައްކަތު ރަސްމީ ކޮމިޝަންގެ ގޮތެއްގައި ޢާންމު
. އަށެވެ 15:00 މެންދުރުފަުހގެ ން 8:00 ހެނދުނު ގަޑިއަކީ ރަސްމީ. ރެވެގަޑިއި

 އަށް 13:00 ން 12:00 މެންދުރު މަސްމަހުގައި އެހެން ފިޔަވައި މަސް ރަމަޟާން
 އަށް  13:00 ން 12:00 މެންދުރު. ދޭންވާނެއެވެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް  ގަޑިއިރުގެ އެއް
 ހުއްޓުމަކަށް ޚިދުމަތް އަސާސީ ދޭ ކޮމިޝަނުން ޢާންމުްނނަށް ހުސްވަގުތުކޮޅުގައި ދެވޭ

. ބޭރަށްދެވޭނެއެވެ ކޮމިޝަުނން މުވައްޒަފުންނަށް މަތިން އިްނތިޒާމެއްގެ ނާންނާނެ
 ހުސްވަގުތުކޮޅުގައި  އެ  ދިނުމަށް ޚިދުމަތް ައސާސީ ކޮމިަޝނުންދޭ ންނަށްޢާންމު

 އަށް  14:00 ނ13:00ް މެންދުރުފަހު މުވައްޒަފުންނަށް ތިބޭ ކޮމިޝަންގައި
 .ދޭންވާނެއެވެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް

 

 

 

 ތައްދެވުނު މަޤާމު  ލުން ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަޒީފާ ޞޫ ކޮންޓްރެކްޓް އު 15.8

 ގައި މި ކޮމިޝަންގެ 'ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް'ގެ ގޮތުގައި  2014މެއި  14އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން  01
އެވެ. ގައި ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފަ 2015ެފްބރުއަރީ  15ގުޅިފައިވާ ފަރާތް ކޮންޓްރެކްްޓ ހަމަވުމުގެ ކުރިން 

 ރިޗު މާ 12 ކޮށްގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން 2015އަރީ ފެބްރު 26އްޒަފަކު ހޯދުމަށް ވަހުސްވެފައިވާ މި މަޤާމަށް މު
 އެވެ. ކޮށްފައެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  1ގައި ވަނީ ހޮވުނު ފަރާތާއިއެކު  2015

 

 މަޤާމްތައް  މުވައްޒަފުން ހޯދި ކޮމިޝަނުން  15.9
)އެކެއް(  1ނީ މި ކޮމިޝަނުން ވަކިވެވަޑައިގެންފަެއވެ. އަދި )ތިނެއް( މުވައްޒަފުން ވަ  03ވަނަ އަހަރުގައި  2015

މުވައްޒަފެއް ވަނީ އެއް މަޤާމުުމން އެހެން މަޤާމަަކށް ބަަދލުވެަވޑައިގެންފައެވެ. ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުްނ 
ތުގެމަތިްނ، ަވނަ މާއްާދގައި ވާގޮ 98ަވނަ ާބބުގެ  06ހޮވުމުގެ ގޮތުްނ ކޮމިޝަންެގ ހިންގާ ގަވާއިދުެގ 

 ވަޒިފާދީފައިވާނެއެވެ. މި މަޤާމްަތކާއި ބެހޭ ތަފްޞީލް ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ.
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 ކޮމިޓީތައް  ކޮމިޝަންގެ  15.10

 ޑިޕާޓްމަންޓް  ސެކްޝަން  މަޤާމް 

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޑިނޭޓަރ ގްރޭޑް 
1 

އެފެއާޒް އެންޑް  ލީގަލް
 ކޮމިއުނިކޭޝަން 

މޮނިޓަރިންގ އެންޑް  އެފެއާޒް ލީގަލް
 ލައިސަންސިންގ

 3އޮފިސަރ ގްރޭޑް  އެކައުންޓްސް
އެންޑް   ފައިނޭންސް
 އެކައުންޓްސް 

އެންޑް  ރިސޯސަސް ހިއުމަން
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

އިންޓަނޭޝަަނލް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 

 1ގްރޭޑް 
 އިންޓަރނޭޝަނަލް

 ރިލޭޝަންސް 
 ސް އެންޑް ޕްރޮޖެޓް ޕްލޭނިންގ

 1ސެޕްޝަނިސްޓް ގްރޭޑް ރި
ރިސޯސަސް  ހިއުމަން
އެންޑް 

 ޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭ

ރިސޯސަސް އެންޑް  ހިއުމަން
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ޕްރައިސް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓީ   

 2015  ެބާއްވާފައެވެ.( ބައްދަލުވުން ވަނީ ހަތެއް) 07ވަނަ އަހަރުގައި ޕްރައިސް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓީގ 
 ަލެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޓީ ބޭއްވޭ އުސޫލަކަށް ވަނީ މި ކޮމިޓީއަށް ގެނެސްފައިވާ މުހިއްމު ބަދ

ބަދަލުގެނެސްފައެވެ. މިގޮތުން، ގެނެވިފައިވާ ބަދަލަކީ "ބޭސިކް ޕެކޭޖް"ގެ އަގު ފާސްކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު 
ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް މި ކޮމިޓީ އަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމެއް ނެތި ލައިސަންސިންގ 

މިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް އިން ބެލުމަށްފަހު އިސް ވެރިއެއްގެ ސޮޔާއެކު އަގު ފާސްކޮށް ސެކްޝަން އަދި މި ކޮ
ދިނުމެވެ. މިގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން ނިންމީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އަވަހަށް ޚިދުމަތް 

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ރ )ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( ކަމުގައި ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ 150/-ބޭސިކް ޕެކޭޖަށް ނެގޭނެ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 

 ( އިން އާއްމުކޮށްފައެވެ. LCM/CIR/2015/8-427ލާނު )ނަންބަރ: ޢު ވަނީ އި
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 ބިޑް ކޮމިޓީ 

 2015 ްހައެއް( ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. 06ކޮމިޓީގެ  ވަނަ އަހަރުގައި ބިޑ( 
 ިގ. ބިއްލޫރިޖެހިގެ އަށް ބަދަލުވުމަށް މިނިސްޓްރީ  ޝަންގެ ހިންގުންކޮމި ،ގައިމު މަސައްކަތުގެ ތެރޭއްމުހ 

ތު ކުރުމާއި އިމާރާތް މަރާމާ ޓްރަކްޗަރ އިން  އެންގުމާއި ގުޅިގެން، އެއޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސް 
 ވެ.ބެހޭ ކަންކަން ނިންމުނެ

 ްކަމުގައިވާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއްވެނީ ފާހަގަކުރެ ގޮތުގައި  ގެމު ބަދަލެއް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް އައި މުހިއ
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޖީޒާ މޫސާ ކޮމިޝަނުން ވަކިވުމުން، އެ މަޤާމަށް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އަޙުމަދު 

 އެވެ.ޝަރަފުއްދީން ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ

 ސީ ކޮމް .އޭ .ސީ / ސީ .އޭ .ސީ 

ބައްދަލުވުމެވެ.  19ވަނަ އަހަރު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ )ސީ.އޭ.ސީ(ގެ ބާއްވާފައިވަނީ ޖުމްލަ  2015

 19ކޮމިޝަނަރުންނާއިއެކު )ސީ.އޭ.ސީކޮމް(ގެ ބާއްވާފައިވަނީ ޖުމްލަ -އަދި  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ 

 ބައްދަލުވުމެވެ. 

 ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް 

އްވާފައެވެ. ( ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާސާދަ ) 14ޖުމްލަ ކޮމިޓީގެ  ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްވަނަ އަހަރުގައި  2015
ގުޅޭގޮތުން ބެހޭ އެކި މައްސަލަތަކާއި އަދި މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ނާ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި، މުވައްޒަފުން

އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ  ންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވިމެދު މެމްބަރުންކަމާ އެޖެންޑާ ކުރެވުނު ހުރިހާ ކަ 
ގައި އެޖެންޑާ ކުރެވި ފާސްކޮށްފައިވާ މުހިއްމު ކަންކަން ކުރުގޮތަކަށް ތިރީގައި  2015ފިޔަވަޅު ވަނީ އަޅާފައެވެ. 
 ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 .ްޕެނަލްގެ ވައިސް ޗެއަރ އަދި ސެކްރެޓޭރިއަޓް ހޮވުނ 
ޕެަނލްގެ ވައިސް ޗެއަރ ހޮވުމަށް ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި  2015 އެޕްރީލް 09

ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް މަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނީ  މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުގައި އެ
އެވެ. މި މަޤާމްގެ މުއްދަތަކީ މެންޑޭޓްގައި  ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯޑިނޭޓަރ

( އަހަރު ދުވަހެވެ. އަދި ސެކްރެޓޭރިއަޓް ކަމުގެ މަޤާމަކީ ދޭއް) 2ވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައަޅާފައި
އޮފިސަރ ލެވެލްގެ މަޤާމެއް ކަަމށްވާތީ ޕެނަލްގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ލައިސަންސިންގ 

ނިޔަލަށް އެމަޤާމް  ވަނަ އަހަރ2015ުއޮފިސަރ ޝިމްލާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު މި ހިނގާ 
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2016ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ން ގެންދާގޮތަށް ޕެނަލުން އަދާކުރަމު
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އަދާކުރާނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަސްމާ މަޤާމް ޕެނަލްގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ގޮތުގައި 
 ޙަސަން އެވެ.

 

 ުއިސްލާޙްކޮށް ފާސްކުރުން: މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު  އްޒަފުންގެ ވަ މ 
ޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާކްސް މުވައް

އިން ސައްތަ އިތުރުކޮށް އަދި ސަލާމް/ގަޑި ޖެހުން ފަދަ ކަންކަމަށް މާކްސް އުނިކުރެވޭގޮތަށް 
ފުންގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމް މަޝްވަރާކުރެވި ޤާނޫނީ ލަފާ ވަނީ ހޯދާފައެވެ. އެ އިސްލާޙްތަކާއި އެކު މުއައްޒަ

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެއަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 2016ފާސްކޮށް 

  ިލު:ންވޮއިސް ބަލައިގަތުމާއި ބެހޭ އުޞޫ ބިލް އަދި އ 
ފެބްރުއަރީ  09ބިލް އަދި އިންވޮއިސް ބަލައިގަންނަ އުޞޫލެއް ތަޢާރަފުކޮށް ޕެނަލުން އެ މެމޯ ފާސްކުރެވި 

 އިން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ. 2015

 13އެޕެންޑިކްސް 

  ައުން:ނުމުގެ އޮނިގަނޑަށް އިސްލާޙު ގެނައިގެ ކުރިއެރުން ދި މުއައްޒަފުންނަށް މުސާރ 
ވަނަ މާއްދާ )މުސާރާއިގެ ކުރިއެރުން ދިނުން(ގެ  65ވަނަ ބާބުގެ  04މި ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 

ގައި "ޕްރޮމޯޝަން ގްރިޑް"  2014މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ގޮތުން  ދަށުން މުވައްޒަފުންގެ
ގައި  2015ޖޫން  03ކަރުދާހެއް ވަނީ  ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން ފާސްކޮށްފައެވެ. މި ކަރުދާސް، 

ޕްރޮމޯޝަން ގްރިޑްގައި ވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ މޭޒުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. ފާސްކޮށްފައިވާ މި 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިސާގެ އަދަދު ހިމަނައި، މި ބަޖެޓު ވަނީ މިނިސްޓްރީ  2016 ،ލުކުރުމަށްއަމަ

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް  2016، އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގައި އެކަން ހަމަޖެހިފައެއްނުވެއެވެ.

 14އެޕެންޑިކްސް 
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 ފާން ކްލަބް            

  
 2015  ިވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މެއް( ބައްދަލުވުއެގާރަ) 11 ފާން ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެވަނަ އަހަރުގައ 
  ީމައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އިޖުތިމާޢ

ޙަތަކަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި ކަހަލަ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާ ގުޅޭ ރޫޙު އާލާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ސިއް
 ގޮތުންނެވެ. 

  ިކްލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އައި އެންމެ މުހިއްމު ބަދަލަކީ އަމީން ޢާންމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވ
އިންތިޚާބެއް ، ކޮމިޝަނުގެ ރިސެޕްޝަނިސްޓް ޙުސައިން ޝިޔާމް ވަޒީފާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވުމާއެކު

 ބާއްވާ، އެމަޤާމަށް ކޮމިޝަނުގެ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝަރަފުއްދީން އިންތިޚާބުކުރުމެވެ. 
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 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން  2016   . 16
ގެ ގޮތުގައި އިން ބަޖެޓް ސީލިންގއެއްޓްރެޜަރީ ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 2016  

ރައްޔިތުންގެ  ،ނަމަވެސް ނުވަ މިލިޔަން ފަސް ލައްކަ ( ރުފިޔާއެވެ. (  -/9,500,000ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ  2016ނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ކޮމިޝަމަޖިލީހުން ފާސްކޮށް 

ލިއަން ހަތްދިހަ ހަތަރުހާސް އަށްޑިހަ ނުވަ( ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. )ނުވަ މި -/9,074,089ގޮތުގައި ފޮނުވާފައިވަނީ 

)ފަންސާސް ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ދެ( ރުފިޔާ  -/55,262ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ، ތެރޭގައި މީގެ

  ހިމެނެއެވެ.

  އިރު  ކުރި ޢިއުޝާ ރިޕޯޓް މި އޯޑިޓް އަހަރުގެ  ވަނަ 2015 ކޮމިޝަނުގެމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

  ވަނީ ނިންމާފައެވެ.ނުވަން ފޯއޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަހުން  އަހަރުގެ ވަނަ 2015 ނުވާތީ ނިމިފައި

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޙާޞިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން 2015  16.1

ވަނަ އަހަރަށް  2015ޝަން ޕްލޭންގައި ކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްއާއްމުކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް 

ވަނަ އަހަރު ބޭނުންވެއެވެ.  2016 ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އެންމެހާއެކަން ޙާޞިލްނުވެހުރި ، ކަނޑައަޅާފައި

ކޮމިޝަނުގެ ފައިސާ ބަޖެޓަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ބޭނުންވާ މިކަންކަން ޙާޞިލް ކުރުމަށް، ސްނަމަވެ

ކަށް ޚަރަދު ކުރާނެ ހަރަކާތަ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ފަހު އިތުރު  ތަކާއިއިދާރީ ކަންތައް

 ރަމެވެ.ފާހަގަކު ނެތްކަން ބަޖެޓެއް 

ން ލް ކުރެވުނު ކަންކަ ޙާޞި ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  2015 16.2  

ޤާނޫނުން  ،. ނަމަވެސްނެވެކުރެވު ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން އިދާރީ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް 2015

 .ކުރުމަށް ދަތިވެފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ލިބިފައިނުވާތީއެވެ ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް

ން ކޮމިޝަނުން އަޅާފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ޚުލާސާއާއި ރިޕޯޓާ ގުޅިގެ  2014 16.3
 ފިޔަވަޅު 

ކޮށްފައިވަނީ އެ ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް އަށް  2014ޑިސެމްބަރ  31އި މި ކޮމިޝަންގެ މައިގަނޑުގޮތެއްގަ
އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި 

މިންވަރަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި  2014މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައި އޮޑިޓް އޮފީހުން 
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 ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.  
 

ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން 2014
ކުރެވެންހުރި ކަންކަން އިސްލާޙްކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، ކޮމިޝަނުގެ ހަރުމުދާ ހުރި ތަން 
ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ހުރިކަން ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް އިތުރު ސަމާލުކަން ދިނުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް 

  އެވެ.ވާނީ އަންގާފަ
 

މީގެއިތުރުން، ކޭޝް އެކައުންޓިންގ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލާގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 
-427ގައި ސިޓީ )ނަންބަރ: 2015ޖުލައި  08 ޓްރެޜަރީގެ ލަފާއާއި އިރުޝާދު ދެއްވުމަށް އެދި 

OPR/57/2015/03،ްސިޓީއަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް މިހާތަނަށް މި  ( ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސ
   ލިބިފައެއްނުވެއެވެ.
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 ކޮމިޝަންގެ މަޤްޞަދު ހާޞިލް ވެފައިވާ މިންވަރު     .17
ގެ ކޮމިޝަންގެ 2016 – 2011މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް އާއްމުކޮށްފައިވާ   

އިވާ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބަޖެޓް ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފަ 2015ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި 
ދިމާވެފައި ވީނަމަވެސް، ޤާނޫނުން ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދަތިކަންއަދި މުއައްޒަފުންގެ 

ވަނަ އަހަރު ވެސް ވަނީ  2015އެންމެހާ ކަންކަމަށް އިސްކަންދީ ބަޖެޓު ތަންދިން މިންވަރުން އެކަންކަން 
 ކުރެވިފައެވެ.ހާޞިލް

ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ފްރީކުއަންސީތައް ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ 
ވަނަ އަހަރު ގެޒެޓްކޮށް ކޮމިޝަންގެ  2012ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ އަދި ފްރީކުއަންސީ ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު ވަނީ 

ކޮށްފައެވެ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ ފްރީކުއަންސީއަކީ ވެބްސައިޓްގައި އާއްމުކޮށް، ތަންފީޒު
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަށް ޖެހޭ އެއްޗެތި ކަމުން، ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް 

އުމުގެ ކުރިން ބްރޯޑްކާސްޓް މޯލްޑިވްސް )ކޭމް( އާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށް، މި ކޮމިޝަން ވުޖޫދަށް އަ
ކޮމިޝަންގެ ބެލުމުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި 2012ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފްރީކުއަންސީތައް ވަނީ 

ވަނަ  2015 ޑައަޅައިކަނކޭމްއިން  ށް ފްރީކުއަންސީ ބޭންޑެއްދަށަށް ގެނެސްފައެވެ. އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމަ
  ހިއްސާކޮށްފައެވެ.އެ ފަރާތުން ވަނީ އެކަން ކޮމިޝަނާ  އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

ވަނަ އަހަރުގައި ބީލަމުގެ އުޞޫލުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ވެސް  2015
ސީގެ ތެރެއިން ފްރީކުއަންސީ ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކޭމް އިން އަހަރީ ފީ ނަގަމުން އައި ބްރޯޑްކާސްޓް ފްރީކުއަން

މިހާތަނަށް ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާ ފްރީކުއަންސީތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނާ 
 ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 2015ހަވާލުކޮށްފައިވުމާއި އެކު މި މަސައްކަތް 

ބޭނުންކުރާނޭ ޓެކްނޮލޮޖީ ކަނޑައެޅުމާ އަދި އެނަލޮގުން ޑިޖިޓަލް  ރާއްޖޭގެ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ރާއްޖެއިން ހިޖުރަކުރާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް 

ވާލާފައެވެ. އަދި ގައި ވަނީ އެކުލަ 2014ޔޫނިއަން )އައި.ޓީ.ޔޫ(ގެ އެހީގެ ދަށުން ޑިޖިޓަލް މައިގްރޭޝަން ޕްލޭނެއް 
ރާއްޖޭގެ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ ޖަޕާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމަށްވާ އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީގެ ގޮތުގައި 

ެއެނޮލުގްނ ިޑިޖަޓްލ ެޓްކޮނލޮީޖައްށ ިހުޖަރުކުރުމެގ ، އެކު ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތާއިސަރުކާރުގެ މަޝްވަރާއާ

 2015ެފުށަމްށ ަޖޕުާނެގ ަސުރާކާރެއުކ ުކިރައްށ ެގްނާދ ަމްޝޫރުޢަގިއ ޮކިމަޝުންނ  ަމްޝޫރުޢ ާރްއޖަޭގއި 
 ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް 
ވަނަ އަހަރު ވަނީ  2012ރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގަވާއިދުތައް ހަދާ ބެލެހެއްޓުން، މިކަން އެންމެ ފު 

ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  2015އާއްމުކޮށްފައެވެ. މި ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 
ޓް ލައިސަންސްވަނީ ރީބްރޯޑްކާސް 112ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު  2015ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ. 
ފަރާތަކަށް މުޅިރާއްޖެއަށް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ވާނީ  3ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 2015ދޫކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، 



ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2015 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   59 

 

 ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ.

ޓީވީ  17ން ވަނަ އަހަރު މުޅިރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުމު 2015
ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 2015ރޭޑިއޯ ޗެނަލަށް ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި،  3އަދި 
ޕަބްލިކް  ،ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ހިންގުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 13ޓީވީ ޗެނަލް އަދި  36

 ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ހިންގުމަށް މިހާރު ވަނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ.  4 ޓީވީ އަދި  7ސާރވިސް މީޑިއާ އަށް ޖުމްލަ 

ވަނަ އަހަރު ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އެހީ އާއިއެކު ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގަވާއިދު، ސުލޫކީ މިންގަނޑު އަދި  2015
ޑރ. މަރީ ގްރީން  ރޯލް އައުޓް ޕްލޭން ވަނީ ކޮމިޝަންގެ މަޝްވަރާއާއެކު އޮސްޓްރޭލިއާގެ މާހިރެއް ކަމުގައިވާ

އެކުލަވާލާފައެވެ. އަދި "ސެމްކާ" އާއި ގުޅިގެން ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނެޝަނަލް ލެވަލް ކޮންސަލްޓަންސީއެއް 
 ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ހަދަން ނިންމާފައިވާ "ލިސްޓަޑް އިވެންޓްސް އިން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގަވާއިދު"ގެ  2014
ޕްރިލިމިނަރީ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ އެކަން ހަވާލުކުރުމުން އެމަސައްކަތް 

ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ނެތުމާއިއެކު މި ގަވާއިދު އެންމެ ފުރިހަމަ  ،މި އަހަރު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް
 ށް ބޭނުންވާ ބޭރުގެ މާހިރެއްގެ ލަފާއާއި އެހީ ވަނީ ނުލިބިފައެވެ.ގޮތުގައި އެކުލަވާލާ ފައިނަލް ކުރުމަ

ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ "ލައިސަންސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އާލާތްތައް 
 ފައެވެ.   ހިފެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕްލިސް ސާރވިސްގެ ކޮމެންޓަށް ހުށަހަޅާ

ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި އެކަށައަޅާ ޝަރުތުތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އިޙްތިރާމް ކުރާކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ 
މޮނިޓަރިންގ އަދި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސެކްޝަނުން ދަނީ ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ، ލައިސަންސިންގ

ހުންނަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފު ނުވާގޮތަށްތޯ ކޮމިޝަންގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓު 
ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުގައި  2015 ،މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަނުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. އަދި މިގޮތުގެ މަތިން

މަސައްކަތް ކޮމިޝަންގެ  ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ލައިވް މޮނިޓަރިންގގެ
މުވައްޒަފުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި މައްސަލައެއް ހުރި ކޮންޓެންޓެއްނަމަ ކޮމިޝަންގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 
ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް ކަމަށްވާ "ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ"އިން އެކަން ބަލާ ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

ހުށަހަޅައެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނި ނަމަވެސް ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަންގައި  ކޮމިޝަނަށް
 މިހާތަނަށް ވެސް ޕާރމަނަންޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ވަނީ ޤާއިމްނުކުރެވިއެވެ.

ގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލުކުރުވުމަށް ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއް 2012
 ކޮށްފައެވެ. ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް 2015

ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރުކާރާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ މަޝްވަރާތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރުގެ  2015
ނެއެވެ. ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ލަފާދީފައިވާ ފާހަގަކުރެވޭ ލަފާ ހޯދުމާއެކު ސަރުކާރަށް ލަފާ ދިނުންވެސް ހިމެ

ދާއިރާތަކަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާނެ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެނަލޮގް އިން ޑިޖިޓަލް 
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ވުނު ސިލްސިލާ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ރާއްޖެ ހިޖުރަކުރާނެ މަޝްރޫޢުއެއް އެކުލަވާލުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރާއެކު ކުރެ
މަޝްވަރާތަކެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން އިތުރަށް މި މަޝްރޫޢުގައި އަދާކުރަން ޖެހޭ ދައުރު ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގައި ވަނީ ސިޓީ އަކުން ދަންނަވާފައެވެ. 

ގެ އިތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މެންޑޭޓް
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ތަފާތު އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޓްރެއިނިންގތައް ރާވާ 

އްތަކަކަށް ނުވާތީ ހިންގަމުންނެވެ. މިހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކަކީ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ކުރެވޭނެ ކަންތަ
ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ އެކި އެކި އިދާރާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި، އެފަދަ ފަރާތްތަކާ 

 .ގުޅިގެން ތަފާތު ކާމިޔާބު ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމުކުރަމުންނެވެ 

ކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މި ދާއިރާގެ ވަނަ އަހަރުވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީ 2015މިގޮތުން، 
ބޭފުޅުންނާއި ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ 

އެމެރިކާ، އެހީތެރިކަމަށް އެދި އެކި ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ، 
ޗައިނާ، ޖަޕާން ސަރުކާރު އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ 

ދިއުމާއި ގުޑް އިތުރުން، ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭ ނެޝަނަލް ކޮންސަލްޓަންސީއެއް ކުރިއަށް ގެން 
ރިޕޯޓިންގއާ ގުޅޭ ގައިޑްލައިނެއް ތައްޔާރުކޮށް ޓްރެއިނިންގ އޮފް  ރނަންސް އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްގަވަ 

 ޓްރެއިނާރޒް ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ހިންގާފައެވެ.

ގެ ކޮމިޝަންގެ 2016 – 2011މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް އާއްމުކޮށްފައިވާ 
އަޅާފައިވާ ގިނަ ޙަރަކާތްތައް ބަޖެޓު ތަންދިން ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑަ 2015ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި 

މިންވަރަކުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ބަޖެޓު ލިބިފައިނުވާތީއާއި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ މުއައްޒަފުން 
 ،ހޯދުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިނުވާތީ މި ޕްލޭންގެ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައެވެ. ނަމަވެސް

ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ 
 ކަންކަންކުރުމަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ.
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    ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ގެންނަށް ޖެހޭ ބަދަލުތައް     .18
  ން؛ކޮމިޝަންގެ ހިންގުމަށް އަންނަނިވި އެދެވޭ ބަދަލު ގެނައު   

"ކޮމްޕްލެއިންޓްސް"  ،ޚާއްޞަކޮށް "ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް" -ހ. ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުން އިތުރުކުރުން 
އަދި "ލައިސަންސިންގ" ސެކްޝަނަށް އިތުރު މުއައްޒަފުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ހުއްދަ އަދި 

 ބަޖެޓު ހޯދުން.

އެއް މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް  ށ. ކޮމިޝަންގެ އެންމެ މުޙިއްމު 
 މީ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށް އެކަމަށް ބޭނުންވާ މުއައްޒަފުން ހޯދާ ތަމްރީނުކުރުން.ދާއިގެންދިއުމަށްޓަކައި 

އޮފް  މުން އައި ޑިޕާރޓްމަންޓްއި މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރަކޮމިޝަންގަ -ޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ހޯދުން ނ. ކޮމިޝަނަށް ފޮ
 އިންފޮމޭޝަންގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ދުވަސްވީ މެޝިން ވަނީ މަރާމާތު ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައެވެ. 

ރ. ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ދިރާސާކުރުމާ މިދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް 
 ފުން ހޯދުން.ބަޖެޓް އަދި މުއައްޒަ

ބ. ކޮމިޝަންގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓްގައި ވާގޮތަށް މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ހިންގައި އަދި 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

 ބައިވެރިވުމަށް ބަޖެޓު ހޯދުން.

 ސެޓް ހޯދުމަށް ބަޖެޓު . ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭސިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯސް ހިންގުމަށް އިކުއިޕްމަންޓްޅ
 ހޯދުން.

ކ. ކޮމިޝަންގެ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ލިބެން ހުންނަ ވަސީލަތް ކަމުގައިވާ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް ޒަމާނީ 
 ފެންވަރަށް އަޕްޑޭޓްކުރުން.

ޓީ ޓްރެއިނިންގ ދިނުމަށް އި މުވައްޒަފުންނަށް ފަޔަރ ސޭފް ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ކިޓް ބެހެއްޓުމާ އ. ކޮމިޝަންގައި
 ބަޖެޓު ހޯދުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި އަދި ސީޓީ ކައުންސިލްތަކާއި އިތުރަށް ގުޅުން ، ވ. ކޮމިޝަނާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި
ބެން ހުންނާނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން. ކޮމިޝަނުން މިފަދަ ބަދަހިކޮށް، ކޮމިޝަނުން ދޭ ޚިދުމަތް ރަށްރަށުން ލި

 އެމް.އޯ.ޔޫއެއް ތައްޔާރުކޮށް އެލް.ޖީ.އޭއާ ވަނީ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް  2015މ. 
 ދުން.ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯ 

ލުމާއި އަދި މި ފ. ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ރިބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ކަންކަން ހުރިގޮތް ބެ 
އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް  ލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރަށުގެ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކޮށް މަޢު ދާއިރާއަށް ރަށް
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 ދަތުރުކުރުމަށް ބަޖެޓު ހޯދުން.

ސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު އަމަލު ކުރާނޭ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ދ. ލައިސަން
މޯލްޑިވްސް  ޕޮލިސް ސާރވިސް އާއިއެކު ވަނީ މަޝްވަރާކޮށް އެފަރާތަށް ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި މިކަން 

 އަވަސްގޮތެއްގައި ތަންފީޒްކުރުން.

އިސްރާފުނުކުރާ އަދި ފެނާއި ކަރަންޓު ޒިންމާދާރުކާމާއި އެކު މަދުން ބޭނުން ކުރާ  ތ. ކޮމިޝަނަކީ ކަރުދާސް
 މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުން.

އަދި މިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ، ލ. ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދޭނެ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ހޯދުން
 މިކަމަށް ބަޖެޓު ހޯދުން. ، ހުއްދަ ހޯދާ

ޖަކަށް ބަދަލުކޮށް، މި ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި އަދި އަވަސް ޓް މިހާރަށް ވުރެން ފާސްޓް ޕެކޭގެ އިންޓަރނެޏ. ކޮމިޝަން
 ސްޕީޑުގައި އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭނޭ ގޮތް ހެދުމަށް ބަޖެޓު ހޯދުން. 
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ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި  2015ހިންގަމުން އައި އިމާރާތް ކުއްލިގޮތަކަށް  އިން ފެށިގެން ކޮމިޝަން 2011  

ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން އަވަސް ގޮތެއްގައި ބަދަލުކުރުމަށް  3ހުސްކުރަން ޖެހި، ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގޭގެ 
ކްޗާރ އިން ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ކުރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފަރާސްޓްރަ 

މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަންގެ އެޑްމިން އަދި 
 ފައިނޭންސްގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން ވަނީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. 

ވަނަ  3ހިގޭގެ އިން ފެށިގެން ހިންގަމުން ދަނީ ގ.ބިއްލޫރިޖެ 2015ސެޕްޓެމްބަރު  28ހިންގުން ކޮމިޝަންގެ 
. އަދި ކޮމިޝަންގެ ފެނާއި ކަރަންޓު ވަކި ކުރުމަށް މިހާރުވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ފަންގިފިލާގައެވެ

ކޮމްޕެނީ އާއިއެކު އަންނަނީ މަސައްކަތް އިންފަރާސްޓަރަކްޗަރ، ސްޓެލްކޯ އަދި މާލޭ ވޯޓާރ އެންޑް ސްވެރޭޖް 
 ކުރަމުންނެވެ. 

ޗެނަލްތަކުގެ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް  އްކަތް ކަމުގައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކޮމިޝަންގެ އެންމެ މުހިއްްްްްމު ެއއް މަސަ
ތް އިން ފެށިގެން ކުރަމުން އައި މަސައްކަ 2011ބޭނުންވާ ޕާރމަނަންޓް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް 

ގައި ވެސް ވަނީ ކާމިޔާބު ނުވެފައެވެ. މިހާތަނަށް ވެސް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް ކޮމިޝަނަށް ވަނީ 2015
ބަޖެޓު ނުލިބިފައެވެ. އަދި އެކި ފަހަރު މަތިން ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާ އާިއ ބޭރުގެ އެހީއަށް ޕްރޮޕޯޒަލް 

 އެވެ. ހުށަހަޅައިގެންވެސް މި ސިސްޓަމް ވަނީ ނުލިބިފަ

ގުތީ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ގައި މޮނިޓަރިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަ މިހާރު ކޮމިޝަން 
ނުންކޮށްގެން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ޗެނަލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަކީ ވަގުތު ނަގާ، ންކޮށްގެންނެވެ. މި ސިސްޓަމް ބޭބޭނު

 މެކެވެ.ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކަ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެ ޒަމާނުން ފެށިގެން ގެންގުޅޭ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން އެކަށީގެންވާ  ،މީގެ އިތުރުން
ދުވަސްތަކަށްވުރެ ގިނައިން ބޭނުންކުރުމުން މަރާމާތު ނުކުރެވޭ ވަރަށް މެޝިން ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. ވީމާ، ފޮޓޯކޮޕީ 

ޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ނެތުމުން ގައެވެ. އަދި ފ2015ޮއިވަނީ ވެސް ގައި އެދިފަމެޝިން ގަތުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
 ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިތަކާއި އަންނަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.

މްތައް ންޓް ޕްރޮގަރާކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ޚާއްސަ ތަމްރީން އަދި އެޓޭޗްމަ
ޖެއިން އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެޓު ލިބިފައި ނުވާތީ، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ރާއް

ދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ހުރަސްތަކާއި ވަނީ ދިމާވެފައެވެ. މީގެ ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚި ތަރައްޤީކޮށް އަދި 
ލީމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި މުވައްޒަފުން ތަޢު ،ން ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ހެދުމަށްއިތުރުން، ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަ 

 ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެކެވެ.   ގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށްވެސްބިނާ ކުރުމަކީ ރާއްޖޭ

ގެންވާ ވަރަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް އެކަށީ
މުވައްޒަފުން ނެތުމާއި އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބެޖެޓް ލިބިފައި ނުވުމުން އެކަންކަން 
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ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ  2015ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައެވެ. އަދި 
 ން ހޯދުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ހުއްދަނުލިބިފައެވެ.އޮނިގަނޑުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފު

ގއާ ގުޅޭ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ، ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިން 
ކަންކަންވެސް ބަޖެޓުގެ  ތާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެމާތު ދީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާޢަލޫގޮތުން މަޢު 

ދަތިކަމާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި ހުރެ ވަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައެވެ. އަދި 
ވަނަ އަހަރު އެން.ސީ.އައި.ޓީއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް  2015

މި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ފައިސާ ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީ އެކަންވަނީ ކުރިއަށް  ،އެއްގައި ސޮއިކުރި ނަމަވެސްއެމް.އޯ.ޔޫ 
 ނުގެންދެވިފައެވެ. 

 – 2011ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައިގަނޑު ދަތިތައް ދިމާވެފައި ވަނީ ކޮމިޝަންގެ  2015
ޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސް 2016

 ބަޖެޓު އަދި މުވައްޒަފުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 
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ކޮމަންވެލްތް އެޑިޔުކޭޝަނަލް މީޑިއާ ސެންޓަރ ފޮރ އޭޝިއާ އާއި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  – 2015ފެބްރުވަރީ  9
" މަހާސިންތާގެ ސް ކުރި "ނޭޝަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން ކޮމިއުނިޓީ މީޑިއާ އިން މޯލްޑިވްކޮމިޝަން ގުޅިގެން އިންތިޒާމު 

 ބައިވެރިން، މި މަހާސިންތާގައި ސެޝަންތައް ނަގައިދެއްވި ސެމްކާގެ ޑރ. އަންކުރަން ޑައްޓާއާ އެކު.

އްދީން ސުކޫލުން އެސުކޫލުގައި ދުނިޔޭގެ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޢިމާދު – 2015 މާރޗް  19
 ކިޔަވާ، މި ބަލީގެ ކުދިންނަށް ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. 

 2015 ފޮޓޯއިން 
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ސެންޓަރ ކެޕޭސިޓީ -ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީން ހިންގަވާ ކޮމިއުނިޓީ އީ  – 2015ޖޫން  15
ލް ކޮމިއުނިޓީސް، ރީޗިންގ ދަ އަންރީޗްޑް( ޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ސެންޓަރާއި ބިލްޑިންގ )އެމްޕަވަރިންގ ދަރޫރަ

 ގައި ސޮއިކުރުން.ންޑިންގ )އެމް. އޯ. ޔޫ(މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންއާ ދެމެދު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭ

ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި "ބްރޯޑްކޮމް  4މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ  – 2015 އޭޕްރީލް  4
އިޓް"ގައި ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަދުރުއްނަޞިރާއި މިހާރުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބާއި، ކޮމިޝަނަރުންނާއި ނަ

 މުވައްޒަފުން.
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ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ  ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން – 2015 އޯގަސްޓް  11
މި ގަވާއިދު ، ކު މަސައްކަތްކުރެއްވި މި ދާއިރާގެ ފަންނީ މާހިރެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. މަރީ ގްރީން ކޮމިޝަނާއެއެހީގެ ދަށުން 

 އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.

ޖެ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ކޮމިޝަންގެ ފާހަގަކުރުމަށް މުޅި ރާއް 50މިނިވަން  – 2015  ޖުލައި  26، 25
 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ވަނީ ކޮމިޝަންގެ އިމާރާތް މި މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި. 
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ލޮޕްމަންޓް )އޭ.އައި. ބީ،ޑ(ގެ އެގްޒެކެޓިވް އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑިވެ – 2015 އޯގަސްޓް  20
ބޯޑްގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަގާމަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޚަލީލް އިންތިޚާބުވުމާ ގުޅިގެން 

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

ކްރެސެންޓްގެ ހަވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، އެފަރާތުގެ  މޯލްޑިވްސް ރެޑް – 2015އޯގަސްޓް  23

މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުންދޭ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް ދެވޭ ހަނދާނީ ފިލާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް، 

ނައުޝާން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ. ކޮމިޝަނުގެ  ތުމިނަވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް އާ ރސްޓްފަ  މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން 

 ފަރާތުން  މި ފިލައާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު.
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 މުޅިރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ޕަބްލިކް ބްރޯޑްކާސްޓަރ "ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ"އަށް އާ  - 2015 ސެޕްޓެމްބަރ 8

 ށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.ލައިސަންސެއް ދޫކުރުމަ 7

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

ލައިސަންސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި  7ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް އައު  – 2015 ސެޕްޓެމްބަރ 8

 ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.

މިޝަނާ އެކު ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ )އެމް. ޑީ. ޕީ(ގެ އެދުމުގެ މަތިން ކޮ – 2015 ނޮވެމްބަރ 12

 ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން. 
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ބައެއް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފާޅޫކޮށްފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  – 2015 ނޮވެމްބަރ 16

 ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.

"އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ ފޮރ އެލިމިނޭޝަން އޮފް ވަޔަލަންސް އެގެއިންސްޓް ވިމެން" ފާހަގަކުރުމުގެ  – 2015 ނޮވެމްބަރ 25

 އްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން.ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ބޭ
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 އެޕެންޑިކްސް 

 

 އިދާރީ އުޞޫލު  ދޫކުރުމުގެ ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ: 1އެޕެންޑިކްސް 

 ލު ކުގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ ތަފްސީއުޓްގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަ ސިވިސް ސަރވިސް އިންސްޓިޓި: 2އެޕެންޑިކްސް 

 ގެ ތަފްސީލު ލައިސަންސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދޫކޮށްފައިވާ : ކޮމިޝަނުނ3ްއެޕެންޑިކްސް 

 ގެ ތަފްސީލު ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދޫކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން  :4އެޕެންޑިކްސް 

 ކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑުގެ ތަފްސީލު : 5އެޕެންޑިކްސް 

 މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ބޭރުން ހުށަހަޅައިފައިވާ 2015: 6ކްސް އެޕެންޑި 
 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގގެ ދަށުން 2015: 7އެޕެންޑިކްސް 
 ތަފްސީލު  ލަތަކުގެ ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ހާއްސަ މައްސަ 2015: 8އެޕެންޑިކްސް 
 މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު ވަނަ އަހަރުގެ ނުނިމިހުރި 2014ވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ  2015 :9އެޕެންޑިކްސް 
 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު  2015: 10އެޕެންޑިކްސް 

 ލާ ފޯމް މުއައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަ : 11އެޕެންޑިކްސް 

 ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓްސް ކަރުދާސް : 12އެޕެންޑިކްސް 

 ބިލް އަދި އިންވޮއިސް ބަލައިގަތުމާއި ބެހޭ އުޞޫލު : 13އެޕެންޑިކްސް 

 މުއައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނައި އިސްލާޙު  :14އެޕެންޑިކްސް 
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 އިދާރީ އުޞޫލު  ދޫކުރުމުގެ ލައިސަންސް މުގެރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރު : 1އެޕެންޑިކްސް 

 ؛. ރީބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ބަލައިގަތުމުގައި ބަލަންވީ ކަންކަނ1ް

 ށްފައިވޭތޯ ބެލުން.ހ. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމްގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮ  

ޕެކޭޖްގައި އާއި  ޕެކޭޖްގެ އަގު ޖަހާފައިވޭތޯ، ޕެކޭޖްގެ ނަންށ. ޕެކޭޖް ހެދުމަށް އެދޭ ފޯމްގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން )  
 އަސާސީ އަދި  .ރަށް މުހިއްމުއްދާއިގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުން ވަބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ މައި ޗެނަލް ހިމެނުމުގެ ހު ސަރވިސް ޕަބްލިކް
 .(ފޯމެއްހުށަހެޅިތޯ ޗެކްކުރުން އިތުރު ހެދުމަށް  ޕެކޭޖް މި ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ޕެކޭޖެއް އެހެން އިތުރަށް ޕެކޭޖްގެ

 ނ. މުއާމަލާތުކުރާނެ އިސްފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން.  

 ށަހަޅާފާއިވޭތޯ ބެލުން.ރ. ޗެކް ލިސްޓްގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހު  

. ލައިސަންސަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާދާރުން ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެހެން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ނުވަތަ 2
ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކުންފުންޏެއްގައި ހިއްސާއެއްވޭތޯ ޔަގީންކުރުން )ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާދާރުންގެ ތަފްސީލް 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާދާރުން ހިމެނޭ އެކްސެލް ލިސްޓްގައި ލިޔެ ޗެކްކުރުން(.

 . ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެކޭޖްގެ ތަފްސީލްގައިވާ މައުލޫމާތު ޕެކޭޖް ތަފްސީލް އެކްސެލް ޝީޓްގައި އަޕްޑޭޓްކުރުން. 3

 .ލައިސަންސްގާ ޖަހާނެ ތާރީހް( ސާފުކުރުން (ހަޅާފައިވާފަރާތުން ލައިސަންސްބަލާ އަންނަނީ ކޮންތާރީހެއްގައިތޯ . ލައިސަންސްއެދި ހުށ3ަ

ލް . ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތައް ލައިސަންސް ނަންބަރެއް ހަމަޖެއްސުން )ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ހިމެނޭ އެކްސެ 4
 ރުކޮށް ނަންބަރު ދިނުން(ޝީޓްގައި މި ފަރާތް އިތު

. ލައިސަންސްހެދުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ތާރީހުން ފެށިގެން އަހަރު ނިމެންދެން ލައިސަންސަށް އެދޭފަރާތް ދައްކަންޖެހޭ ފީގެ ތަފްސީލް 5
 )އެކްސެލް ޝީޓް( ހަދާ އެކައުންޓްސް ސެކްޝަންގެ ފަރާތެއް ޗެކްކޮށް ސޮއިކުރުން.

 ންސް ތައްޔާރު ކުރުން.. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސ6ަ

 . ފީތަކުގެ ތަފްސީލް ބަޔާންކުރާ ސިޓީގައި ފިނޭންސް ސެކްޝަންގެ ހެޑް ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއް ލައްވާ ސޮއިކުރުން.7

)ލައިސަންސިންގ  ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސޮއި ކުރުން ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީލައިސަންސްތައްޔާރުކޮށް ލައިސަންސްގައި  .8

ނުވަތަ  ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު ފުރިހަމަކުރިތޯ ބަލާ ޗެކްލިސްޓް މި މަރްހަލާގައި ކޯޑިނޭޓަރ ސޮއި
 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ(ލައިސަންސްއާ އެއްކޮށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއަށް 
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ހެޅި ފަރާތައް ގުޅާ ހާދާންކޮށްދީ އަދި ފީއަށް އަރާ . ލައިސަންސްހެދުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ތާރީހުގެ އެއްދުވަސްކުރިން ލައިސަންސްހުށ9ަ
ގެ ކުރިން ފައިސާ ދެއްކުމަށައި ފައިސާއަށް ވާ އަދަދަށް އިތުރުނުވާނެހެން ގެންނަން 12އަދަދުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން. ) މެންދުރު 

 ހަދާންކޮށްދިނުން(

ފީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު ބަލާއިގަނެ އެފަރާތުން ލައިސަންސް . ލައިސަންސަށް އެދިފައިވާ ފަރާތް ލައިސަންސް ބަލާ އައުމުން 10
 ހަވާލުކުރިކަމުގައި ސޮއިކުރާ ފޮތުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ލައިސަންސް އަދި ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދުހަވާލުކުރުން.

 ލުން. . ލައިސަންސްދޫކޮށްފައިވާކަމުގެ އިއުލާން ތައްޔާރުކޮށް ގެޒެޓަށް ފޮނުވާ ވެބްސައިޓަށ11ް

                                      . މި އިއުލާން ލައިސަންސްދޫކުރި ފަރާތުގެ ރަށުކައުންސިލަށް ފެކްސްކުރުން.12
                                                                                       

 ފޮނުވުން.   ވެބްސައިޓަށްލުމަށް ޕީ.އާރު އަށް  ސްޓް އަޕްޑޭޓްކޮށް. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޫކޮށްފައިވާ ލ13ި
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 ތަމްރީންގެ ނަން  #

ބައިވެރިވި  ތަމްރީން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ތާރީޚް 

ޒަފުގެ މުވައް 

 ނަން 

ގެ ބައިވެރިވި މުވައްޒަފު 

 އަށް އިން މަޤާމު 

 ރައިޓިންގރިޕޯޓް  1
ޖޫން  02

2015 

ޖޫން  04

2015 

އާމިނަތު ނުހާ 

 އަޙްމަދު

ސްޓެރެޓެޖިކް 

 ޕްމަންޓް އޮފިސަރޑިވެލޮ

 ޢާއިޝަތު ލަހާތު 
އިންޓްސް ކޮމްޕްލެ

 އޮފިސަރ

2 
ކޮންފްލިކްޓް 

 މެނޭޖްމަންޓް

ޖޫން  07

2015 

ން ޖޫ 11

2015 
 އްވާ ޒާހިރާ ޙަ

އިންޓްސް ކޮމްޕްލެ

 ކޯޑިނޭޓަރ

3 
އިފެކްޓިވް 

 ކޮމިއުނިކޭޝަން 

ޖޫން  07

2015 

ޖޫން  11

2015 

އަޙްމަދު 

 އަރުޝަދު ޢަލީ 

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 

 ކޯޑިނޭޓަރ

އިން ޙުސަ

 ޝިޔާމް 
 ރިސެޕްޝަނިސްޓް 

 ރޝިޕް އެގްޒެކެޓިވް ލީޑަ 4
ޖޫން  07

2015 

ޖޫން  11

2015 

ޢާއިޝަތު 

 ޝާނާ ނި

ހިއުމަން ރިސޯސް 

އެންޑް އެޑްމިން 

 ކޯޑިނޭޓަރ

 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މީދު ޢައްޒާ ޙަ

5 
އިމޯޝަނަލް 

 ންސް އިންޓެލިޖަ

މެއި  31

2015 

ޖޫން  04

2015 

ޝިމްލާ 

 ދު މުޙައްމަދު ވަޙީ

ލައިސަންސިންގ 

 އޮފިސަރ

 ރިސެޕްޝަނިސްޓް  މަދު ނަޒްމީލާ އަޙު
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6 

ލިޝް ލޭންގުއޭޖް އިންގް

ސް އޮފީ ފޮރ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

16 

އޯގްސްޓް 

2015 

20 

އޯގަސްޓް 

2015 

 ރިސެޕްޝަނިސްޓް  މަދު ނަޒްމީލާ އަޙު

 ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް  7

16 

އޯގްސްޓް 

2015 

20 

އޯގަސްޓް 

2015 

ޢާއިޝަތު 

 ނިޝާނާ 

ހިއުމަން ރިސޯސް 

އެންޑް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

 ކޯޑިނޭޓަރ

8 
އެމްޕްލޯއި 

 ރިލޭޝަންޝިޕް

09 

ސްޓް އޯގް

2015 

13 

އޯގަސްޓް 

2015 

 އްވާ ޒާހިރާ ޙަ
ކޮމްޕްލައިންޓްސް 

 ކޯޑިނޭޓަރ

9 
އެގްޒެކެޓިވް ލީޑަރޝިޕް 

 ސްކިލްސް 

30 

އޯގަސްޓް 

2015 

03 

ސެޕްޓަމްބަރ 

2015 

ޝިމްލާ 

 ދު މުޙައްމަދު ވަޙީ

ލައިސަންސިންގ 

 އޮފިސަރ

 މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޒައީމް
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 ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަފްސީލު : 3 އެޕެންޑިކްސް 

 

 ލައިސަންސްތަކުގެ ތަފްސީލް   ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއ2012ާ

 ޗެނަލް  ކުންފުނި  #
 ލައިސަންސްގެ 

 ބާވަތް 
  ސަރަހައްދު 

 ޓީވީ  ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  1
 ޖެއަށާއިމުޅި ރާއް

 ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

 ރޭޑިއޯ އަޑު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަރވިސް މީޑިއާ ޕަބްލިކް 2
ރާއްޖެއަށާއި  މުޅި

 ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

 ރާއްޖެއަށް މުޅި ރޭޑިއޯ އެފް އެމް  ދިވެހި  ސަރވިސް މީޑިއާ ޕަބްލިކް 3

 ށްރާއްޖެއަ މުޅި ޓީވީ  ޓީވީ  އެމްވީ  ފައުންޑޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މީޑިޔާ 4

 ރާއްޖެއަށް މުޅި ރޭޑިއޯ 95.2އެމް  ދި އެފް  މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މޯލްޑިވްސް 5

 ރާއްޖެއަށް މުޅި ޓީވީ  ޓީވީ  ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރާއްޖެ 6

 ރާއްޖެއަށް މުޅި ރޭޑިއޯ އެޓޯލް  ރޭޑިއޯ ވޭވް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އެޓޯލް 7

 ރާއްޖެއަށް މުޅި ޓީވީ  ޓީވީ  އެޓޯލް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މޯލްޑިވްސް()  އިންވެސްޓްމަންޓް އެޓޯލް 8



ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2015 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   77 

 

 ރާއްޖެއަށް މުޅި ޓީވީ  9ޗެނަލް  އަންލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މީޑިއާ 9

 ސަރަހައްދަށް  މާލެ ރޭޑިއޯ 92.6 އެޗް.އެފް.އެމް ނެޓްވޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ވޭވް 10

 ރާއްޖެއަށް މުޅި ޓީވީ  ޓީވީ  ސަން ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ކްޗަރޕި 11

 ރާއްޖެއަށް މުޅި ޓީވީ  ޓީވީ ޕްލަސް  ސަން ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ޕިކްޗަރ 12

 ރާއްޖެއަށް މުޅި ޓީވީ   ޓެލެވިޒަން  ސަންގު  މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ސެވަން 13

 ރާއްޖެއަށް މުޅި ޓީވީ  އެސް  ޗެނަލް  އިންޓްމެންޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެންޓަރޓެ އެސް. 14

 ރާއްޖެއަށް މުޅި ރޭޑިއޯ އެފް އެ މް  ރޭޑިއޯ އިމޭޖް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ބިޒްނަސް 15

16 
އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް  އައިލެންޑް

 ލިމިޓެޑް 
 ރާއްޖެއަށް މުޅި ޓީވީ  ޓީވީ  އައިސް

 ރާއްޖެއަށް މުޅި ޓީވީ  ޕްލަސް  ދި  މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މޯލްޑިވްސް 17

 ރާއްޖެއަށް މުޅި ޓީވީ  ޓްވެންޓީ ފޯ  ޑީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 18

 ރާއްޖެއަށް މުޅި ރޭޑިއޯ ކެޕިޓަލް ރޭޑިއޯ  93.6 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަސްނާ 19
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20 
އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް  އައިލެންޑް

 ލިމިޓެޑް 
 ރާއްޖެއަށް މުޅި ޓީވީ  ކުރާން  އަލް

 ރާއްޖެއަށް މުޅި ޓީވީ  ވަން  ޗެނަލް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ޑިޖިޓަލް 21

 ރާއްޖެއަށް މުޅި ރޭޑިއޯ އެފް އެމް  ސަން ލިމިޓެޑް  ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް ޕިކްޗަރ 22

 ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާރއެވޭ 23
ސެވަން  ނައިންޓީ 

 މިނިވަން 
 ރާއްޖެއަށް މުޅި ރޭޑިއޯ

 މުޅި ރާއްޖެ    ރޭޑިއޯ އެފް.އެމް  ވީ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް  އައިލެންޑް 24
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ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 
  ލިމިޓެޑް

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  ޙުސައިން މާޙިދު
 ވަންދޫ އިހަ  ހއ.

ޖަންބެ 
އިންވެސްޓްމެންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
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ތަނބުރުމާ ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް 
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 ލިމިޓެޑް 

 ހއ.ތުރާކުނު  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ސަޢީދު 
 ހދ.އަތޮޅު 

ސަންލިލީ ކޮމްޕެނީ 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ނޮޅިވަރަން  ހދ. މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލީ މުޙައްމަދު
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 ށ.އަތޮޅު 
 ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް

 ލިމިޓެޑް 
 މާއުނގޫދޫ  ށ. ޗެއަރމަން މަންސޫރު އަޙްމަދު

އާރު ޒެޑް އޭ ކޮމްޕެނީ 
  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 ށ.ބިލެއްފަހި  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަލީ

ޓްރިޕަލް އޭޔޫ 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ށ.މަރޮށި  ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތް   މުޙައްމަދު ޙަމީދު

ޓް ޕަވަރއިންވެސްޓްމަން
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސަލާޙް 
 ށ.މާއުނގޫދޫ 

ހައިކަނެކްޓިންގ 
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް 
 ޢަލީ ރަޝީދު ޙަސަން 

 ށ.ފީވަށް  ޑިރެކްޓަރ
ނެޓްސް ކީ ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް 
 ށ.ފޭދޫ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޔޫސުފް  އާސިފް

ނޫރާން ޕްރައިވެޓް 
 ށ.ފޯކައިދޫ  ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ކާމިލް  ޑް ލިމިޓެ

ބްލޫނެޓް ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑް 

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން މުޙައްމަދުފުޅު
 ނ.ޅޮހި 

 ނ.އަތޮޅު 
އިރިއަންސް ކޮމްޕެނީ 
  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް އިރުފާން 
 ނ.ކުޑަފަރި 

ބީޗް ހެވަން 
އިންވެސްޓްމަންޓް 

 ޓެޑް ޕްރައިވެޓް ލިމި
 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުރުތަޟާ އާދަމް 

 ނ.ވެލިދޫ 
ޕިކްސަލް ވިޝަން 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ނ.ވެލިދޫ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝުޖާޢު 
ހޯލްޑިންގް  -ޖޭ

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
 ނ.މަނަދޫ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޖަމީލް މޫސާ
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އަލި ދޭހިޔާ 
ކޮމިއުނިކޭޝަން 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
 ނ.މަގޫދޫ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދުފުޅު  އަލީ

ޑެލްޓާރ ޓެން 
  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 ނ.މިލަދޫ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު
އައިޑިއަލް ނެޓް 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
 ނ.ލަންދޫ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ފައިސަލް 

 ރ.އަތޮޅު 
ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ 

 ހުޅުދުއްފާރު  ރ. މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އާދަމް އިބްރާހީމް  ރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕް
ފައިންޑް ޕްރޮފިޓް 
އިންވެސްޓްމަންޓް 

 ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް
 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުއްރަޝީދު އާދަމް

 ރ. މީދޫ 
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 

  ލިމިޓެޑް
 ދޫ ރ.ރަސްމާ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  ޙުސައިން މާޙިދު

އެލް.ސީ.އެން. 
  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ހަމީދު 
 ރ.ރަސްގެތީމް 

ޓްރިޕަލް އޭޔޫ 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޔޫސުފް 
 ރ.އަލިފުށި 

ކޮމަން އިންވެސްޓް 
މަންޓް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް 
 ރ.އިންނަމާދޫ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޒިޔާދު هللا ޢަބްދުއް

އިންފޮކޭބަލްސް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ރ.އިނގުރައިދޫ  ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ޢަލީ 

ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ 
 ރ.އުނގޫފާރު  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އާދަމް އިބްރާހީމް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ވޯލް ނަޓް ޕްރައިވެޓް 
  ލިމިޓިޑް

 ޑުއްވަރީ ރ.މަ  ކުންފުނީގެ މަސްއޫލްވެރިޔާ  މުހައްމަދު  ނިޔާޒް

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 
  ލިމިޓެޑް

 ރ.މާކުރަތު  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  ޙުސައިން މާޙިދު

ރިނދަލި 
އިންވެސްޓްމަންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  ޙަސަން ޒާހިރު

 
 ރ.ދުވާފަރު 
 

 
 

 ބ.އަތޮޅު 
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އޭދަފުށި ކޭބަލް 
 ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް

  ލިމިޓެޑް
 އޭދަފުށި  ބ. މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ރު ނަސީ  هللاޢަބްދު

ބިޒްއޭޒް ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑް 

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު 
 ބ.ކަމަދޫ 

ކުޑަރިކިލު 
ޑެވެލޮޕްމެންޓް 
ކޯޕަރޭޝަން 

  ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް

 ޑިރެކްޓަރ އާސިމް އަހުމަދު

 ބ.ކުޑަރިކިލު 
ކޭބަލް ޗޮއިސް 

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑް 

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޙައްމަދު ޙަބީބްމު
 ބ.އޭދަފުށި 

ސްޕާ އާމްސް ޓްރޭޑް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ބ.ދަރަވަންދޫ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ތާއިފް މުޙައްމަދު 

ހިޓް ވިނަރ ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑް 

 ބ.ތުޅާދޫ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަފީފް  ޙަސަން

ނިއު ސިލްވަރ ބީޗް 
 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 

 ބ.ތުޅާދޫ  ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތް  އިން ޙަސަންޙުސަ
ސްޕައިރަލް ކޭބަލް 
ވިޝަން ނެޓްވާރކް 

 ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް
 ބ.ގޮއިދޫ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޝަޤީޤް  އިބްރާހީމް

 ޅ.އަތޮޅު 
އެޓްއޯލް ނެޓް 

  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 ނައިފަރު  ޅ. މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙުސައިން 

ން ޕިކްސަލް ވިޝަ 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ޅ.ހިންނަވަރު  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝުޖާޢު 
ނޯތްޒޯން ޕްރައިވެޓް 

 ޅ.ނައިފަރު  ޑިރެކްޓަރ  މޫސާ އަޙްމަދު ލިމިޓެޑް 
އަލަކު ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް 
 ޅ.ކުރެންދޫ  ޑިރެކްޓަރ މުހައްދު  އަހުމަދު

ޓެކް ޕްރައިވެޓް -ޖޭ
  ލިމިޓެޑް

ޙަސަން ވަޙީދު 
 ލްޖަލީލު ޢަބްދު 

 ޅ.ކުރެންދޫ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ޓެކް ޕްރައިވެޓް -ޖޭ
  ލިމިޓެޑް

ޙަސަން ވަޙީދު 
 ޢަބްދުލްޖަލީލު 

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
 

 ޅ.އޮޅުވެލިފުށި 
 

 ކ.އަތޮޅު 
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ސްޓެލް ވާރޓްސް 
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް 
 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ޝަފީޢު 

 މާލެ،މާލެސަރަޙައްދު 

ރ އެކްސްޕަވަ
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް 
 ކްލަބްމެޑް  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު 

 ކަނިފިނޮޅު/ކ.ކަނިފިނޮޅު 

އެކްސްޕަވަރ 
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް 

  ފިނޮޅުވިލާސް  ކްލަބްމެޑް  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު 

 ގަސްފޮނޮޅު()
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 

  ޓެޑްލިމި
 ބަނޑޮސްއައިލެންޑް  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  ޙުސައިން މާޙިދު

ސްޕީޑްލޭން ޕްރައިވެޓް 
  ލިމިޓެޑް

 ކ.ހުރާ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު އަގްލީމް 
ސަންލައިޓް 

ސާރވިސަސް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ކ.މާފުށި  ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ބުޝްރީ 

 އދ.އަތޮޅު 
ނެޓްވާރކް 

ންޓް އެންޓަރޓެއިންމަ
 ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލީ ޝަމީމް 
 އދ.ހަންޏާމީދޫ 

އެޓޯލްވިޝަން 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 އދ.މަހިބަދޫ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޖަވީޒު 
ބަކަނާ ޓުރެވަލްސް 
އެންޑް ޓުއާރސް 

 ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް
 އްދޫ އދ.ދި  ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތް   ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު 

ޑީ.އައި.ވީ ކޮމްޕެނީ 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 އދ.ދިގުރަށް  ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތް   ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ސޯލިޙް 

 ވ.އަތޮޅު 
އޯލްތުރެ ތޫތް 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  މުޙައްމަދު ޢަލީ

 ވ.ކެޔޮދޫ 

އިޖަފް ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑް 

 ރމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަ  އިސްމާޢީލް ޖަވާޒް 
 
 ވ.ފެލިދޫ 

 

 މ.އަތޮޅު 
 މ.މުލަކު  ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މުޙައްމަދު ޝާކިރު ކޭބަލް ލިންކް 
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 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ނެރު ހޯލްޑިންގްސް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 

 މ.މުލި  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޖަމީލް މޫސާ

އެމް.އައި.ކޭ 
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

  ލިމިޓެޑް
 ޢަލީ ނިޝާން މާކޯނި 

 މ.މުލި  ޑިރެކްޓަރ

 މ.އަތޮޅު 
އެން.ޖޭ.އޭ ކޮމްޕެނީ 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ނިލަންދޫ  ފ. މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ނާޒިމް

ޓުގެދަރ އައިލެންޑް 
ކޭބަލް ނެޓްވާރކް 

 ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް
 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ނަސީމް

 ފ.ފީއަލި 
ދިއްގަރު ރައްޔިތުންގެ 
 ފ.ދިއްގަރު  މެންބަރެއް ނަސީރު މޫސާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 

 ދ.އަތޮޅު 
ސެކުއަރ މީޑިއާ 

ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑް 

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނިޔާޒު
 ދ.ބަނޑިދޫ 

ބީ.އެޗް. 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
 ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

 ލިމިޓެޑް 

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނާޒިމް

 ދ.ބަނޑިދޫ 
ބަލް ޤަފޫރު ކެވެލި ކޭ

  ނެޓް
 ހިންގާ ސެކްރެޓަރީ  ހަސަން ނިޔާޒު 

 ދ.ކުޑަހުވަދޫ 
ބީޗްއިންވެސްޓްމަންޓް 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
 ދ.ކުޑަހުވަދޫ  ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތް   އަޙްމަދު ނިޒާމް

ބްލޫގޯލްޑް މޯލްޑިވްސް 
  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މޫސަލް މުސްތަފާ 
 ދ.މީދޫ 

ހޯސްޓް މޯލްޑިވްސް 
 ރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕް

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުއްލަޠީފް 

 
 ދ.މީދޫ 
 
 

 

 ތ.އަތޮޅު 
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ކިނބިދޫ ޒުވާނުންގެ 
ގުޅުން ކޯޕަރޭޓިވް 

 ސޮސައިޓީ
 ވަގުތީ ޗެއަރމަން  މޫސާ ޙަސަން

 
 ތ.ކިނބިދޫ 

 
 
 

 ލ.އަތޮޅު 
ނެޓްވާރކް 

އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 
 ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލީ ޝަމީމް 
 ލ.ކުނަހަންދޫ 

ވިޝަން އީކުއޭޓަރ 
 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 

 ލ.މާމެންދޫ  މެމްބަރ އާދަމް ހުސައިން 
ކޭބަލް ޔުނައިޓެޑް 

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 
އަބްދުލް މުހްސިން 

 މުހައްމަދު
 ލ.މާމެންދޫ  ޗެއަރމަން

މެދު އަވަށު 
ރައްޔިތުންގެ 

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 
 ދޫ ލ.ފޮނަ  ޗެއަރ ޕާސަން ރިޔާޝް  އަޙްމަދު

ކުރިގަމު އެކުވެރި 
ރައްޔިތުންގެ 

  ސޮސައިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް
 ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތް    ޙަސަން އާދިލް

 ލ.ފޮނަދޫ 
ބަރާސިލް އެކުވެރި 
  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

ބަރާސިލް  ލ.ފޮނަދޫ  ޗެއަރމަން  ހަސަން ޚަލީލު
 އަވަށް 

ޕިކްސަލް ވިޝަން 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ލ.ގަން  ރެކްޓަރމެނޭޖިންގ ޑި އަޙްމަދު ޝުޖާޢު 

 ގއ.އަތޮޅު 
މޯލްޑިވްސް 

އިނޮވޭޝަން ކޮމްޕެނީ 
 ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް

 ގއ.ވިލިގިލި  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސަޢީދު  މުޙައްމަދު

ކޮރަލް 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ގއ.މާމެންދޫ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ރަޝީދު هللا ޢަބްދު

އޯރޯ އިންވެސްޓްމަންޓް 
 މިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ލި

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޙަސަން
 ގއ.ދާންދޫ 

އެމްޕަސް ކޮމްޕެނީ 
  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޒަރީރު 
 ގއ.ގެމަނަފުށި 

 ގދ.އަތޮޅު 
  ވާދޫ  ގދ. މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  މުޙައްމަދު އަޙްމަހް ސަޢީދުއޯޝަން ގާރޑަން 
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 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

މް ސްމި
އިންވެސްޓްމަންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  ޝާހިދު މުޙައްމަދު
 ގދ.ނަޑެއްލާ 

އައިލެންޑް މީޑއާ 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ގދ.ރަތަފަންދޫ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ވާހީދު هللا އަބްދު
ފެމެލީ އިންވެސްޓް 
މަންޓް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް 
 ގދ.މަޑަވެލި  ގ ޑިރެކްޓަރމެނޭޖިން ޙަމްދާން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު 

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 
  ލިމިޓެޑް

 މާތޮޑާ  ގދ.ފަރެސް  ހިއްސާ ދާރެއް  ހުސައިން މާހިދު 

ފިޔޯރީ ކުރި ކޯޕަރޭޓިވް 
 ސޮސައިޓީ

 ގދ.ފިޔޯރީ  ޗެއަރމަން ޒާހިރު  މުޙައްމަދު

ޒަމިންސް ކޮމްޕެނީ 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ތިނަދޫ ގދ. މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް މުޣުނީ 
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 

  ލިމިޓެޑް
 ގދ.ގައްދޫ  ހިއްސާ ދާރެއް  ހުސައިން މާހިދު 

 ޏ.އަތޮޅު 
ފުވައްމުލަކު ޓީވީ 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ޏ.ފުވައްމުލަކު  އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

 ސ.އަތޮޅު 
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 

  ލިމިޓެޑް
 ސ.ހުޅުދޫ  އް ހިއްސާ ދާރެ ހުސައިން މާހިދު 

 މުޅިރާއްޖެއަށް 
ޕްލޭކާސް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް
 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ފަޔާޒް 

 މުޅިރާއްޖެއަށް 
މީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް 
 މުޅިރާއްޖެއަށް  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަފީޢު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން 
 އާތިފާ ޢަލީ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ލީގަލް އެންޑް  ޓަރ އިންޓަރނޭޝަނަލްޑިރެކް
 މުޅިރާއްޖެއަށް  ރެގިއުލޭޓަރީ 

     

 ކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑުގެ ތަފްސީލު : 5އެޕެންޑިކްސް 
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ACCREDITED JOURNALISTS IN 2015 

# Name Nationality Media Organization/Affliation Channel Serial No. 

1 
Husham Mohamed 

Fulhu 
Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 427-LCM-ACR-93 

2 Ismail Jinaah Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 427-LCM-ACR-94 

3 Adam Zareer Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 427-LCM-ACR-95 

4 Abdulla Mohamed Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 427-LCM-ACR-96 

5 Nauha Ibrahim Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 427-LCM-ACR-97 

6 Naazumee Saeed Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 427-LCM-ACR-98 

7 Aamir Saleem Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 427-LCM-ACR-99 

8 Mohamed Fazeen Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 427-LCM-ACR-100 

9 Ali Fahud Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 427-LCM-ACR-101 

10 Ismail Riyaz Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 427-LCM-ACR-102 

11 Mohamed Anil Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 427-LCM-ACR-103 

12 Rizna Zareer Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 427-LCM-ACR-104 
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13 Ahmed Fairooz Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 427-LCM-ACR-105 

14 
Mohamed Junaid 

Abdulla Saleem 
Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 427-LCM-ACR-106 

15 Mohamed Wisam Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 427-LCM-ACR-107 

16 Azlifa Abdulla Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 427-LCM-ACR-108 

17 
Gamaruddeen 

Fahumee 
Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 427-LCM-ACR-109 

18 Ahmed Mamdhooh Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 427-LCM-ACR-110 

19 Aishath Aniya Maldivian Contrast Pvt. Ltd 97 Minivan 427-LCM-ACR-111 

20 Ahmedullah Jameel Maldivian Contrast Pvt. Ltd 97 Minivan 427-LCM-ACR-112 

21 
Ahmed Mayiz 

Nasheed 
Maldivian Contrast Pvt. Ltd 97 Minivan 427-LCM-ACR-113 

22  Ibrahim Mohamed Maldivian Contrast Pvt. Ltd 97 Minivan 427-LCM-ACR-114 

23 Ahmed Azim Maldivian Contrast Pvt. Ltd 97 Minivan 427-LCM-ACR-115 

24 Dawood Yahya Maldivian Contrast Pvt. Ltd 97 Minivan 427-LCM-ACR-116 

25 Ismail Rashad Maldivian Contrast Pvt. Ltd 97 Minivan 427-LCM-ACR-117 

26 Ahmed Anwar Maldivian Contrast Pvt. Ltd 97 Minivan 427-LCM-ACR-118 
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27 Hussain Asthar Maldivian Contrast Pvt. Ltd 97 Minivan 427-LCM-ACR-119 

28 Jaavid Naseem Maldivian Contrast Pvt. Ltd 97 Minivan 427-LCM-ACR-120 

29 Ibrahim Shareef Maldivian Contrast Pvt. Ltd 97 Minivan 427-LCM-ACR-121 

30 Hussain Sinan Maldivian Associated Press 
Associated 

Press 
427-LCM-ACR-122 

31 Ali Naafiz Maldivian Haveeru Media Group Pvt Ltd Haveeru 427-LCM-ACR-123 

32 Mohamed Hamdhoon Maldivian Haveeru Media Group Pvt Ltd Haveeru 427-LCM-ACR-124 

33 Aminath Shifleen Maldivian Haveeru Media Group Pvt Ltd Haveeru 427-LCM-ACR-125 

34 Mariyam Shaneeza Maldivian Haveeru Media Group Pvt Ltd Haveeru 427-LCM-ACR-126 

35 
Mohamed Sharhaan 

Waheed 
Maldivian Haveeru Media Group Pvt Ltd Haveeru 427-LCM-ACR-127 

36 
Asiyath Mohamed 

Saeed 
Maldivian Haveeru Media Group Pvt Ltd Haveeru 427-LCM-ACR-129 

37 Ahmed Abdulla Saeed Maldivian Haveeru Media Group Pvt Ltd Haveeru 427-LCM-ACR-130 

38 Ahmed Hamdhoon Maldivian Haveeru Media Group Pvt Ltd Haveeru 427-LCM-ACR-131 

39 Hussain Fiyaz Moosa Maldivian Haveeru Media Group Pvt Ltd Haveeru 427-LCM-ACR-132 

40 
Mariyam Saliya 

Mohamed 
Maldivian Haveeru Media Group Pvt Ltd Haveeru 427-LCM-ACR-133 
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41 Hussain Shayaah Maldivian Haveeru Media Group Pvt Ltd Haveeru 427-LCM-ACR-135 

42 Azzam Ali Fulhu Maldivian Haveeru Media Group Pvt Ltd Haveeru 427-LCM-ACR-136 

43 Fazeena Ahmed Maldivian Haveeru Media Group Pvt Ltd Haveeru 427-LCM-ACR-137 

44 Asima Nizar Maldivian Haveeru Media Group Pvt Ltd Haveeru 427-LCM-ACR-138 

45 Hassan Amir Maldivian Haveeru Media Group Pvt Ltd Haveeru 427-LCM-ACR-139 

46 Nishan Ali  Maldivian Haveeru Media Group Pvt Ltd Haveeru 427-LCM-ACR-140 

47 
Musharraf Hassan 

Didi 
Maldivian Vaguthu Vaguthu 427-LCM-ACR-141 

48 Ali Ameer Maldivian Vaguthu Vaguthu 427-LCM-ACR-142 

49 Ali Rifshan  Maldivian Vaguthu Vaguthu 427-LCM-ACR-143 

50 
Fathuhulla Yaameen 

Saeed 
Maldivian Vaguthu Vaguthu 427-LCM-ACR-145 

51 
Ibrahim Mahil 

Mohamed  
Maldivian Vaguthu Vaguthu 427-LCM-ACR-146 

52 
Ahmed Ash-Haadh 

Abdulla 
Maldivian Vaguthu Vaguthu 427-LCM-ACR-147 

53 Shafna Hussein  Maldivian Vaguthu Vaguthu 427-LCM-ACR-148 

54 Aishath Maaha  Maldivian Vaguthu Vaguthu 427-LCM-ACR-149 
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55 Ahmed Mamdhooh Maldivian Vaguthu Vaguthu 427-LCM-ACR-150 

56 Ali Abdulla  Maldivian Vaguthu Vaguthu 427-LCM-ACR-151 

57 Mohamed Hassan  Maldivian Vaguthu Vaguthu 427-LCM-ACR-152 

58 Abdulla Abeedh Maldivian Vaguthu Vaguthu 427-LCM-ACR-153 

59 Ali Midhuhath Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-154 

60  Mohamed Simau  Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-155 

61 Ahmed Mujthaba Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-157 

62 Ahmed Hassan Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-158 

63 Ahmed Sharwaan Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-159 

64 Fathimath Saeed Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-160 

65 Ali Naseer Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-161 

66 
 Yoosuf Sofwan 

Rasheed 
Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-162 

67 Adam Nazeer Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-163 

68 Ahmed Saail Ali Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-164 
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69 Mohamed Naseem Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-165 

70 
Musthafa Mohamed 

Rasheed 
Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-166 

71 Mariyam Rania Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-167 

72 Isbah Ismail Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-168 

73 Sinan Ali Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-169 

74 Ismail Abdul Raheem Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-170 

75 Hussain Hassan Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-171 

76 Ahmed Azif Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-172 

77 Lazeena Abdulla  Maldivian CNM online CNM 427-LCM-ACR-173 

78 Ahmed Zahir Hassan  Maldivian CNM online CNM 427-LCM-ACR-174 

79 Azmoon Ahmed Didi Maldivian CNM online CNM 427-LCM-ACR-175 

80 Fathimath Nihama Maldivian CNM online CNM 427-LCM-ACR-176 

81 Abdulla Hussein  Maldivian CNM online CNM 427-LCM-ACR-177 

82 Misbah Abbas  Maldivian CNM online CNM 427-LCM-ACR-178 
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83 Abdulla Aslam Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-179 

84 Abdulla Sham Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-180 

85 Adam Irushan Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-181 

86 Ahmed Muaz Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-183 

87 Ahmed Shaneez Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-184 

88 Aminath Haifa Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-185 

89 Aminath Ibrahim  Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-186 

90 Aminath Raushan Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-187 

91 Aishath Ibrahim Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-188 

92 Ameen Ibrahim  Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-189 

93 Aiminath Ameena Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-190 

94 Easa Faheem Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-191 

95 Faisal Saleem  Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-192 

96 Fayaz Yoosf Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-193 
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97 Fazla Fahmee Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-194 

98 Hassan Hazim Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-195 

99 Hassan Zuhuree Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-196 

100 Hussain Ali Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-197 

101 Hussain Fayaz Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-198 

102 Hassan Rasheed  Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-199 

103 Ibrahim Fauzan Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-200 

104 Ibrahim Haris Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-201 

105 Ibrahim Khaleel  Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-202 

106 Imad Hassan Latheef Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-203 

107 Ismail Abdulla  Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-204 

108 Inad Thaufeeq Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-205 

109 Ismail Hamdhoon  Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-206 

110 Mariyam Shaufa Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-207 
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111 Mahmood Ali Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-208 

112 Mohamed Ikram Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-210 

113 Mohamed Maniku Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-211 

114 Mohamed Nadheem  Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-212 

115 Mohamed Rasheed Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-213 

116 Nafiu Rasheed  Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-214 

117 Shaam Mohamed  Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-215 

118 Sharafudheen Abdulla Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-216 

119 Shifza Musthafa Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-217 

120 Shizuhath Naeem  Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-218 

121 Aminath Rasha Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-219 

122 Ahmed Rameez Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-220 

123 Ahmed Sunie  Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-221 

124 
Mohamed Abdul 

Ghanee 
Maldivian 

Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-222 
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125 Ismail Munawwar Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-223 

126 Mohamed Zaheen Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-224 

127 Sujaau Hameed  Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-225 

128 Ahmed Azif Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-226 

129 Abdulla Hammad Maldivian Sun Media  Sun Media 427-LCM-ACR-227 

130 Jaadhulla Saeed Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-228 

131 Mohamed Faisal Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  

VTV 427-LCM-ACR-229 

132 Ali Sulaiman Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  

VTV 427-LCM-ACR-230 

133 Ali Rasheed Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  

VTV 427-LCM-ACR-231 

134 Ahmed Rifau Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  

VTV 427-LCM-ACR-232 

135 Mohamed Waheed Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  

VTV 427-LCM-ACR-233 

136 Looth Mohamed Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  

VTV 427-LCM-ACR-234 

137 Ismail Shaahu Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  

VTV 427-LCM-ACR-235 

138 
Fathimath Maisha 

Adam 
Maldivian 

Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  

VTV 427-LCM-ACR-236 
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139 Mohamed Shan Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  

VTV 427-LCM-ACR-237 

140 
Mariyam Rushdha 

Rasheed 
Maldivian 

Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  

VTV 427-LCM-ACR-238 

141 Fathimath Zooshaan Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  

VTV 427-LCM-ACR-239 

142 Mohamed Riyaz Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  

VTV 427-LCM-ACR-241 

143 Bahaullah Ibrahim Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  

VTV 427-LCM-ACR-242 

144 Ahmed Nadheem  Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  

VTV 427-LCM-ACR-243 

145 Ahmed Sajid Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  

VTV 427-LCM-ACR-244 

146 
Hussain Azhaan 

Mohamed Hussain 
Maldivian 

Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  

VTV 427-LCM-ACR-245 

147 Mohamed Fazeel Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-246 

148 Ibrahim Hulail Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-247 

149 Ahmed Hameed Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-248 

150 Aishath Rafaa Ahmed Maldivian 
Island Broadcasting Company 

Pvt Ltd  
VTV 427-LCM-ACR-249 

151 Yoosuf Risfaan Maldivian 

Dhuvas.mv 

Dhuvas 427-LCM-ACR-251 

152 Ismail Ajeer Ahmed Maldivian 

Dhuvas.mv 

Dhuvas 427-LCM-ACR-252 
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153 Azmee Ali Maldivian 

Dhuvas.mv 

Dhuvas 427-LCM-ACR-253 

154 
Ahmed Shirukhan 

Adam 
Maldivian 

Dhuvas.mv 

Dhuvas 427-LCM-ACR-277 

155 Sausan Hassan  Maldivian 

Raajje Television Pvt. Ltd 

Raajje TV 427-LCM-ACR-278 

156 Aishath Shaany   Maldivian 

Raajje Television Pvt. Ltd 

Raajje TV 427-LCM-ACR-279 

157 Ahmed Sanid Saeed Maldivian 

Raajje Television Pvt. Ltd 

Raajje TV 427-LCM-ACR-280 

158 Ali Yoosuf Maldivian 

Raajje Television Pvt. Ltd 

Raajje TV 427-LCM-ACR-281 

159 Sahbaan Fahmy Maldivian 

Raajje Television Pvt. Ltd 

Raajje TV 427-LCM-ACR-282 

160 Hussain Fariyaad Maldivian 

Raajje Television Pvt. Ltd 

Raajje TV 427-LCM-ACR-283 

161 Imthiyaz Moosa Maldivian 

Seven Media Pvt Ltd 

Sangu TV 427-LCM-ACR-284 

162 Ahmed Siraj Maldivian 

Seven Media Pvt Ltd 

Sangu TV 427-LCM-ACR-285 

163 Aishath Shaana Maldivian 

Seven Media Pvt Ltd 

Sangu TV 427-LCM-ACR-287 

164 
Hawwa Amaany 

Abdulla 
Maldivian 

Seven Media Pvt Ltd 

Sangu TV 427-LCM-ACR-288 

165 Mohamed Shanoon Maldivian 

Seven Media Pvt Ltd 

Sangu TV 427-LCM-ACR-289 

166 
Abdulla Naseer 

Ibrahim 
Maldivian 

Seven Media Pvt Ltd 

Sangu TV 427-LCM-ACR-290 
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167 
Shafraz Ahmed 

Hussain 
Maldivian 

Seven Media Pvt Ltd 

Sangu TV 427-LCM-ACR-291 

168 Mohamed Niyaz Maldivian 
Digital Broadcasting Maldives 

Pvt Ltd 

Channel One 427-LCM-ACR-292 

169 Hassan Mohamed Maldivian 

Web News Company Pvt Ltd 

Minivan 

News 
427-LCM-ACR-293 

170 
Ismail Humaam 

Hamid 
Maldivian 

Web News Company Pvt Ltd 

Minivan 

News 
427-LCM-ACR-294 

171 Ahmed Naish Maldivian 

Web News Company Pvt Ltd 

Minivan 

News 
427-LCM-ACR-295 

172 Daneil Charles Bosley Britain 

Web News Company Pvt Ltd 

Minivan 

News 
427-LCM-ACR-296 

173 Aminath Shafaa Maldivian 

Web News Company Pvt Ltd 

Minivan 

News 
427-LCM-ACR-297 

174 Zaheena Rasheed Maldivian 

Web News Company Pvt Ltd 

Minivan 

News 
427-LCM-ACR-298 

175 
Mohamed Sajid 

Ahmed 
Maldivian CNM online CNM 427-LCM-ACR-299 

176 
Fathmath Saya 

Ahmed 
Maldivian CNM online CNM 427-LCM-ACR-300 

177 Ahmed Thaail Maldivian CNM online CNM 427-LCM-ACR-301 

178 Sadir Ali Didi Maldivian Vaanuvaa.mv Vaanuvaa.mv 427-LCM-ACR-303 

179 Saaid Ali Didi Maldivian Vaanuvaa.mv Vaanuvaa.mv 427-LCM-ACR-304 

180 Humam Shareef Maldivian Vaanuvaa.mv Vaanuvaa.mv 427-LCM-ACR-305 
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181 Sibath Azeez Maldivian Vaanuvaa.mv Vaanuvaa.mv 427-LCM-ACR-306 

182 
Mohamed Aiman 

Ahmed 
Maldivian Vaanuvaa.mv Vaanuvaa.mv 427-LCM-ACR-307 

183 Dhimsha Hussain Maldivian Vaanuvaa.mv Vaanuvaa.mv 427-LCM-ACR-308 

184 Ahmed Janaah Maldivian Vaanuvaa.mv Vaanuvaa.mv 427-LCM-ACR-309 

185 Aminath Nuzha Maldivian 

Raajje Television Pvt. Ltd 

Raajje TV 427-LCM-ACR-310 

186 
Ahmed Afruh 

Rasheed 
Maldivian 

Raajje Television Pvt. Ltd 

Raajje TV 427-LCM-ACR-311 

187 Mariyam Shaffa  Maldivian 

Raajje Television Pvt. Ltd 

Raajje TV 427-LCM-ACR-314 

188 
Fathimath Meesam 

Musthafa 
Maldivian Vaguthu Vaguthu 427-LCM-ACR-315 

189 
Mohamed Sadhadh 

Khaleel 
Maldivian Vaguthu Vaguthu 427-LCM-ACR-316 

190 Mohamed Mamdhooh Maldivian Vaguthu Vaguthu 427-LCM-ACR-317 

191 Nazim Hassan Maldivian Vaguthu Vaguthu 427-LCM-ACR-318 

192 Hassan Abdulla Maldivian Vaguthu Vaguthu 427-LCM-ACR-319 

193 Hamid Yahya Maldivian 
Digital Broadcasting Maldives 

Pvt Ltd 

Channel One 427-LCM-ACR-321 

194 Khadheeja Fazna Maldivian TVM TVM 427-LCM-ACR-322 
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195 Shiuna Solih Maldivian TVM TVM 427-LCM-ACR-323 

196 Saaiha Mohamed Maldivian TVM TVM 427-LCM-ACR-324 

197 Ali Adam Maldivian TVM TVM 427-LCM-ACR-325 

198 Ibrahim Ziyau Maldivian TVM TVM 427-LCM-ACR-326 

199 Ahmed Maimoon Maldivian TVM TVM 427-LCM-ACR-327 

200 Ahmed Shafeeu Maldivian TVM TVM 427-LCM-ACR-328 

201 Jimah Sidheeq Maldivian TVM TVM 427-LCM-ACR-329 

202 Mohamed Hamza Maldivian TVM TVM 427-LCM-ACR-330 

203 Abdulla Rasheed Maldivian TVM TVM 427-LCM-ACR-331 

204 
Abdul Raheem 

Yoosuf 
Maldivian TVM TVM 427-LCM-ACR-332 

205 Abdulla Muaz Maldivian TVM TVM 427-LCM-ACR-333 

206 Ismail Ashraf Maldivian TVM TVM 427-LCM-ACR-334 

207 Ali Hussain Maldivian TVM TVM 427-LCM-ACR-335 

208 Mohamed Afsal Maldivian TVM TVM 427-LCM-ACR-336 
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209 Ismail Rasheed  Maldivian Seven Media Pvt Ltd Sangu TV 427-LCM-ACR-337 

210 Leenaz Hussain Maldivian Seven Media Pvt Ltd Sangu TV 427-LCM-ACR-338 

211 Mohamed Sauzam Maldivian Seven Media Pvt Ltd Sangu TV 427-LCM-ACR-339 

212 Abdulla Yaameen Maldivian Seven Media Pvt Ltd Sangu TV 427-LCM-ACR-340 

213 Ahmed Rishaan Maldivian Seven Media Pvt Ltd Sangu TV 427-LCM-ACR-341 

214 Mohamed Naveen Ali Maldivian Seven Media Pvt Ltd Sangu TV 427-LCM-ACR-342 

215 Maaddu Adnan Maldivian Seven Media Pvt Ltd Sangu TV 427-LCM-ACR-343 

216 Ahmed Ayaadh Maldivian Seven Media Pvt Ltd Sangu TV 427-LCM-ACR-344 

217 Ismail Naail Nasheed Maldivian Seven Media Pvt Ltd Sangu TV 427-LCM-ACR-345 

218 Ahmed Mohamed  Maldivian Seven Media Pvt Ltd Sangu TV 427-LCM-ACR-346 

219 Aminath Layal Manik Maldivian Seven Media Pvt Ltd Sangu TV 427-LCM-ACR-347 

220 Muizz Ibrahim Maldivian 

Haveeru Media Group Pvt Ltd 

Haveeru 427-LCM-ACR-348 

221 
Khadheeja Fazna 

Hameed 
Maldivian 

Public Service Media 

427-LCM-ACR-349 

222 Ahmed Naushad Maldivian 427-LCM-ACR-350 
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223 Ahmed Rilwan  Maldivian 427-LCM-ACR-351 

224 Fathimath Zuhaira Maldivian 427-LCM-ACR-352 

225 Heena Waleed  Maldivian 427-LCM-ACR-353 

226 Hafeeza Abdul Sattar Maldivian 427-LCM-ACR-354 

227 Ahmed Maimoon Maldivian 427-LCM-ACR-355 

228 Mohamed Afrah Maldivian 427-LCM-ACR-356 

229 Abdulla Muaz Maldivian 427-LCM-ACR-357 

230 Ismail Ashraf Maldivian 427-LCM-ACR-358 

231 
Maryam Rushdha 

Rasheed  
Maldivian 427-LCM-ACR-359 

232 Hafsy Abdulla Maldivian 427-LCM-ACR-360 

233 
Nishan Mohamed 

Didi 
Maldivian 427-LCM-ACR-361 

234 Mohamed Riffath Maldivian 427-LCM-ACR-362 

235 Hussain Iyad Maldivian 427-LCM-ACR-363 

236 Fayaz Yoosf Maldivian 427-LCM-ACR-364 
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237 Shiuna Solih Maldivian 427-LCM-ACR-365 

238 Ismail Azmeen Maldivian 427-LCM-ACR-366 

239 Saaiha Mohamed Maldivian 427-LCM-ACR-367 

240 
Abdul Raheem 

Yoosuf 
Maldivian 427-LCM-ACR-368 

241 
Aiminath Hushama 

Ibrahim 
Maldivian 427-LCM-ACR-369 

242 Moosa Naushad Maldivian 427-LCM-ACR-370 

243 Aishtha Abbas  Maldivian 427-LCM-ACR-371 

244 Azda Mohamed Didi Maldivian 427-LCM-ACR-372 

245 Mohamed Afsal  Maldivian 427-LCM-ACR-373 

246 Rilwan Jamaal Maldivian 427-LCM-ACR-374 

247 Ahmed Shafeeu Maldivian 427-LCM-ACR-375 

248 Rimah Ahmed Maldivian 427-LCM-ACR-376 

249 Jimah Sidheeq Maldivian 427-LCM-ACR-377 

250 Shaufa Hussain  Maldivian 427-LCM-ACR-378 
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251 Abdulla Rasheed Maldivian 427-LCM-ACR-379 

252 Ahmed Abdulla  Maldivian 427-LCM-ACR-380 

253 Mohamed Hamza Maldivian 427-LCM-ACR-381 
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ނިންމި  މައްސަލަ
 ތާރީޚް 

 ޙުލާސާ  މައްސަލައިގެ ނިންމި ގޮތް  މައްސަލަ
 މައްސަލަ

 ހުށަހެޅި ތާރީޚް 
 # ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  

 2015ޖެނުއަރީ  18

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ވަނަ މާއްދާގައި 25

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން 
ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 

ޚިދުމަތްދިނުމަކީ  ލައިސަންސް ނެތި
މަނާކަމެއްކަމުގައި އާއި މި 

 2012އޭޕްރީލް  03ކޮމިޝަންގެ 
އާންމުކޮށްފައިވާ  ގައި

 ރިބްރޯޑްކާސްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 
 4ގެ R-20/2012ނަންބަރު: 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ
ކުންފުނި ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް 

އެހެން  ސޮސައިޓީތައް ފިޔަވައި
ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް 

ނުދެވޭނެކަމުގައާއި، ށ. ކަނޑިތީމު 
އިދާރާގެ ފަރާތުން  ކައުންސިލް

އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ދެއްވަމުން 
 ގެންދަވާނަމަ އެ ޚިދުމަތަކީ

ނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޤާ
ދެއްވަމުން ގެންދާ 

 ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ވާނެތީ، އެ

ޚިދުމަތް ދިނުން ވަގުތުން 
ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ 

  އަންގާފައި.

ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ 
ފަރާތުން ށ. ކަނޑިތީމު ގައި 

ދެމުންގެންދިޔުން  ކޭބަލް ޓީވީ
އަދި ލޯކަލް ޗެނަލްއެއް 

 ބުނެ  ހިންގާކަމަށް

13/01/15 CAC-01/2015 1 

 2015ފެބްރުއަރީ  4

ގައި  2015ޖެނުއަރީ  26
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

ގެންދިޔުމުން  މައްސަލަ އަނބުރާ
އިތުރަށް މި މައްސަލަ 

-IMCACބެލުމަށްޓަކައި 
 4ގެ ގޮތުގައި  01/2015
ގައި  2015ފެބްރުއަރީ 
 ހުޅުވިފައި.

މީޑިއާނެޓުން ހދ. 
ދެމުންގެންދާ ކުޅުދުއްފުށީގައި 

އަގުތައް  ކޭބަލް ޓީވީގެ
މިހާރަށްވުރެ ހަތަރު ގުނައަށް 

 ބޮޑުކުރިކަމަށް ބުނެ 
20/01/15 CAC-02/2015 2 
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 2015ފެބުރުއަރީ  18

ޕިކްސަލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑް އިން ނ. ވެލިދޫގައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަނީ 
ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ 

ވެންނެތުމުން، މި ބެލެ  ޚިލާފަށްކަމަށް
މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމައި، 

ސިޓީ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
 ފޮނުވާފައި.

ނ. އަތޮޅު މަނަދޫ އިން ނ. 
ވެލިދޫއަށް ލިންކްކޮށްގެން 

ވިޝަން ޕްރައިވެޓް  ޕިކްސަލް
ލިމިޓެޑް އިން ވެލިދޫގައި 

ކޭބަލް ޓީވީ ހިދުމަތް ދޭކަމަށް 
 ބުނެ

28/01/15 CAC-03/2015 3 

 2015 މާރިޗު 4

ސެޓް ލިންކް ސާރވިސް ގެ 
ފަރާތުން ރ. ރަސްމާދޫގައި ކޭބަލް 

ޚިދުމަތް މިހާރު  ޓީވީގެ
ކުރިއަށްގެންދަނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

 ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު

2012/R-20 ( ) ް25ދަށުނ 
ގައި  2015ފެބުރުވަރީ 

ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން 
ވާތީ، ތިޔަފަރާތުން  ކަމަށް

ވާ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައި
 ނިންމައި މިވާހަކަ 

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މައްސަލަ 
   ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައި.

ރ. ރަސްމާދޫގައި ޤަވާއިދާ 
ޚިލާފަށް ސެޓް ލިންކް 

ކޭބަލް ޓީވީ  ސާރވިސް އިން
ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާކަމަށް 

  ބުނެ.

03/02/15 CAC-04/2015 4 

 2015މާރިޗު  31

 ތުޅާދޫ ސިލްވަރ ޝައިން 
ކުލަބުން ދެމުން ގެންދިޔަ ކޭބަލް 

 2015މާރިޗު  24ޚިދުމަތް  ޓީވީ
އިން ފެށިގެން ވަނީ މި 
 ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް

ނަގައިގެން ނިއު ސިލްވަރ ބީޗް 
 ކޯޕްރޭޓިވް ސޮސައިޓީއިން ދޭން

ފަށާފައިކަމަށްވުމާއެކު، އެ 
ފަރާތުން ބ. ތުޅާދޫގައި މިހާރު ދޭ 

 ޚިދުމަތަކީ ގަވާއިދާ  ކޭބަލް ޓީވީގެ
އެއްގޮތަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއްކަން 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

 އަންގާފައި 

ތުޅާދޫ ސިލްވަރ ޝައިން 
ކުލަބުން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ކޭބަލްޓީވީގެ  ތަކުރާރުކޮށް
ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާތީ 

އެކަމަށް ހައްލެއް ނައިސް އެ 
ދެމުންގެންދާތީ  ޚިދުމަތް

އެކަމާމެދު 
  ދިފިޔަވަޅުއަޅައިދިނުމަށް އެ

25/02/15 CAC-05/2015 5 
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 2015އެޕްރީލް  7

ގެ  2015ފެބުރުވަރީ  28
ގެ ރާއްޖެ  22:15ރޭގަނޑު 

ޕްރޮގްރާމްގައި  ޓީވީގެ ލައިވް
ފޮނުވި ކޮންޓެންޓް 
ގެނެސްދީފައިވަނީ 

އޮފް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 
ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ މިންވަރަށް 

ކަމަށް ބެލެން ނެތްކަމަށް 
މައްސަލަ ބެލި  ކަނޑަޅައި، މި

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި 
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 މައްސަލަ ނިންމާފައި. އިއްތިފާޤުން

ގެ  2015ފެބްރުވަރީ  28
ގެ ލައިވް  22:15ރޭގަނޑު 

ރާއްޖެ ޓީވީ  ޕްރޮގްރާމްގައި
އިން ރައީސް ޔާމިންގެ އަބުރު 
 ހުތުރުވާގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކައި،

ޑުރެކިއުލާ ސިފަ ފެންނަ 
ށް ފޮޓޯ ގެނެސްދީ އަދި ގޮތަ

 ހަޑި ހުތުރު މަންޒަރު

 ގެނެސްދީފައިވާކަމަށް ބުނެ 

02/03/15 CAC-06/2015 6 

 2015އެޕްރީލް  13

ފަރާތަކީ  2ޝަކުވާ ރައްދުވާ 
ކޮމިޝަނުން 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 2ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ 
ފަރާތަށް ނުވާތީ މިހާރު ދެމުން 

ވަގުތުން  ގެންދާ ޚިދުމަތް 
 ޓާލުމަށާއި،ހުއް

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ގައި 16/2010ނަންބަރު: 
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސް ނެގުމަށްފަހު 
ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް   މިހިދުމަތް

 2މިކޮމިޝަނުން ވާނީ މި 
 ފަރާތަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ

 އަންގާފައި.

ޓީވީ ހދ. މަކުނުދޫގައި ކޭބަލް 
ހިދުމަތް އެރަށުގެ 
އުއްމީދީ  ޖަމިއްޔާއިންނާއި

ކުލަބުން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް 
ހުއްދައެއް އަދި ލައިސަންސެއް 

ދެމުންގެންދާކަމަށް ބުނެ،  ނެތި
މިކަން ބަލައިދިނުމަށް ނުވަތަ 

 އެދި  ހުއްޓުވައި ދިނުމަށް
22/03/15 CAC-07/2015 7 
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ޓެޑް މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމި
އަށް ނަގާ " ފެމެލީ ޕެކޭޖް" އިން
ރުފިޔާއަކީ މި ކޮމިޝަނުން  500

ފާސްކުރެވިގެން ނަގާ އަގެއްކަމާއި، 
ޕެކޭޖްގައި އެޗް.ޑީ ޗެނަލް އާއި  މި

އެސް.ޑީ ޗެނަލް ވެސް 
ހުށަހެޅި  ހިމެނިފައިވާކަން ޝަކުވާ

ފަރާތަށް ސިޓީއިން އަންގައި، އެ 
ގެ " ޕެކޭޖް ފެމެލީ" ސިޓީ އާއިއެކު

ތަކުގެ ލިސްޓެއް ޗެނަލް

މީޑިއާނެޓުން ދޫކުރާ "
ޕެކޭޖްގައި އެޗް.ޑީ ޗެނަލް 

ޕެކޭޖް ވިއްކާ  ލައިގެން
މައްސަލަ. އެސް.ޑީ ޗެނަލް 
އަށް އެޗް.ޑީ ޗެނަލްތަކެއް 

ރުފިޔާ އަށް  500 ލައިގެން.
" ވިއްކާ މައްސަލަ 

   ބައްލަވާދެއްވުމަށް އެދި
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 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ފޮނުވާފައި.

 2015އެޕްރީލް  12

ކޭބަލް ޓީވީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ 
 ބޭރުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ

ކުންފުނީގެ ނަންބޯޑު ބެހެއްޓުމަކީ 
މި ކޮމިޝަނުން އެ ޚިދުމަތަށް 

ލައިސަންސްގެދަށުން  ދޫކޮށްފައިވާ
ލާޒިމްކަމެއްނޫންކަމަށް ޝަކުވާ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސީޓީއިން

  އަންގާފައި

ންލައިޓް ގޭގައި ކ. މާފުށި ސަ
ހިންގާ ކޭބަލް ޓީވީ ޚިދުމަތް 

ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ  ދިނުމަށް
ދަށުން ބޭރުގައި ބަހައްޓަން 
 ޖެހޭ ކުންފުނީގެ ނަންބޯޑު

 ނެތްކަމަށް ބުނެ 
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 2015އެޕްރީލް  16

މީޑިއާނެޓުން 
ސަބްލައިސަންސަރުންގެ އަތުން 

 ނަގާ އަގަކީ ކޮމިޝަނުން

ނަށް ފާސްކޮށްފައިވާ މިހާތަ
އަގެއްނޫންކަމަށާއި، އަދި 
އަތުން  ސަބްލައިސަންސަރުންގެ

އަގެއް ނަގާނަމަ އެ އަގު 
ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް އެކި 

ސަރކިއުލާރ އާއި  ފަހަރު މަތިން
ސިޓީން މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 

އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި،  ލިމިޓެޑަށް
ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެފަރާތުގެ 

ނުލިބޭކަމަށާއި،  ބެއް ވަނީޖަވާ
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
 އާއި ރަށްރަށުގައި ކޭބަލް ޓީވީ

ޚިދުމަތްދޭ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި 
ދެމެދުވެވޭ އެގްރީމެންޓްތައް 

ހުށަހެޅުމަކީ  ކޮމިޝަނަށް
ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 
 ގަވާއިދުގައި އެފަރާތަށް 

ލާޒިމްކުރާކަމެއްނޫންކަމަށާއި، 
ވާލާދީފައިވާ ނަމަވެސް ޙަ

ކޮމިޝަނުން  އެއްބަސްވުންތައް
ހޯދާނީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ 

ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެ 

ރާއްޖެތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން 
 ލައިސަންސްދޫކޮށްގެން ހިންގާ

ޗެނަލްދޫކުރުމަށް  ކުންފުނިތަކަށް
މީޑިއާނެޓުން އަގު 

އެއަގު  ފާސްކޮށްފައިވޭތޯ ބަލައި،
 ހޯދުމަށް އެދި 
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ބެލުމުގެ  މައްސަލައެއް
މަރުހަލާގައިކަމުގައި ކަން ޝަކުވާ 

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސިޓީ އިން 
 ދަންނަވާފައި.

ސެޕްޓެމްބަރ  10
2015 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާގައި 
 ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކަންކަން

ސާބިތުކޮށްދޭ ލިއެކިއުންތައް 
މިކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، 

 މީޑިއާނެޓް ،ބެލުމަށްޓަކައި މައްސަލަ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ތިޔަ 
ފަރާތާއި ދެމެދު ޗެނަލްތައްގަތުމަށް 

އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ  ވެފައިވާ 
މީޑިއާނެޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު 

ވާނަމަ އެ  އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް
 2015ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ 
ވަނަ ދުވަހުގެ  10ސެޕްޓެމްބަރ 

މި  ބަންދުވުމުގެކުރިން އޮފީސް
ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވައި ދެއްވުން 

ގައި 2015 ސެޕްޓެމްބަތ 1އެދި 
ސިޓީފޮނުވައި އަދި ޙަވާލާދީފައިވާ 
 މުއްދަތުގައި އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު

ނުލިބިއްޖެ ނަމަ މައްސަލަ 
އިތުރަށް ކުރިއަށްނުގެންދެވޭނެ 

ނިންމާފައިވާ  ކަމަށް ކޮމިޝަނުން
ވާހަކަ ވެސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި 

 މުއްދަތުގައި މަޢުލޫމާތު ދަންނަވާ

 ލިބިފައިނުވާތީ މައްސަލަނިމިފައި 

ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށަށް 
މީޑިއާނެޓުން އެކި 

އަގު  ނެޓްވާރކްތަކަށް ތަފާތު
ހުށަހަޅަމުންދާތީ އެކަން 

ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި އަދި 
އަލިފުއްޓަށް  މިސާލަކަށް ރ.
-ޗެނަލް  19މީޑިއާނެޓުން 

ރު ރުފިޔާއަށް ދެމުންދާއި 95/
-ޗެނަލް  15 ކ.މާފުއްޓަށް

ރުފިޔާއަށް ދޭން  150/
ބުނުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ 
މި  ޖަރީމާއެއްކަމަށް ބުނެ،

  މައްސަލަ ބަލައިދެއްވުމަށް އެދި
12/04/15 CAC-11/2015 11 
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 2015ޖުލައި  02

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 
 ،ވަނަ މާއްދާގައި 21

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ

ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް 
ޗެނަލެއް އުނިކޮށްފިނަމަ ޚިދުމަތް 

ޚިދުމަތް ދޭ  ލިބިގަންނަ ފަރާތާއި
ފަރާތާދެމެދު އެއްބަސްވެވޭ 

 ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ދޭންވާނެކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި 
ދެންނެވުނު ކަންކަމަށް 
ޕްރައިވެޓް  ރިއާޔަތްކޮށް، މީޑިއާނެޓް 
ހެޅި ލިމިޓެޑާއި ޝަކުވާ ހުށަ

ފަރާތާއި ދެމެދު 
މަތިން  އެއްބަސްވެވޭގޮތެއްގެ
 ދިނުމުގެ   އަދުލުވެރި ބަދަލެއް

ކަންކަން މީޑިއާނެޓު ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑުން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށާއި 

ވަނަ ދުވަހުގެ  16 ޖުލައި 2015
އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން އެ 

 ބަދަލު ދިންގޮތުގެ ތަފްޞީލް

މުން މި މީޑިއާނެޓުގެ ފަރާތުން ލިޔު
ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ދަންނަވައި 

 ނިންމާފައި މައްސަލަ

އެސް.ޑީ ޕެކޭޖް ތެރެޔަށް "
 އެޗް.ޑީ ފެކޭޖުގެ ޗެނަލްތަކެއް

ރުފިޔާ ނަގާ  500ލައިގެން. 
މައްސަލަ އަދި ބައެއް ފަހަރަށް 

ޗެނަލެއް  އެމީހުން ބޭނުންވާ
ބޭނުންވިއިރަކު ޗެނަލް ނަގާ 

މައްސަލަ. އެސްޑީ ޕެކޭޖް ނަމަ 
 500ޕެކޭޖަށްވާ  އެސް.ޑީ

ނޫންނަމަ އެޗް.ޑީ ޕެކޭޖުނަމަ 
ޕެކޭޖު  2އެޗް.ޑީ ޕެކޭޖް. މި 

" ނުލިބޭ މައްސަލަ  ވަކިން 
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 2015މެއި  21

ވީ  2015މޭ  2ވީޓީވީގެ 
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 

ޚަބަރުގައި ގެނެސްދިން  ގ08:00ެ
ންހުރި މި މައްސަލައާ ގުޅު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ކޮންޓެންޓް،
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ 

 ޚިލާފްވާކަމަށް ބެލޭނެ ޖާގައެއް

ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި 
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި 

 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ

  އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމީއެވެ.

މޭޑޭގެ މުޒާހަރާއާއި ގުޅިގެން 
ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުންގެ 

މުއްދަތު  ބަންދުގެ
އިތުރުކުރުމަށް ފުލުހުން 

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 
 ޙާޟިރުކުރެވުނު މީހުންގެ

ތެރެއިން ސ. ހިތަދޫ ލިއޯން 
 15އަނީލް މުފީދުގެ ބަންދަށް 

ދިނުމުން  ދުވަސް ކޯޓުންޖަހައި
 އޭނާ ޤާޟީއަށް މުޙާތަބުކޮށް

 މިގޮތަށް" ޝުކުރިއްޔާ "

ދެންނެވުމުން އެއީ ކޯޓުގެ 
މަށް ބަލައި ޙުރުމަތް ކެނޑީކަ

 ހަމަ ވަގުތުން ޤާޟީ ވަނީ

މަސްދުވަހަށް  6އަނީލް މުފީދު 
ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފަކަމަށް 

މޭ  2 ވީޓީވީ އިން ވަނީ
ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ  2015

ގެ ޚަބަރުގައި 08:00ރޭގަނޑު 
ވީޓީވީ  ގެނެސްދީފައިކަމަށާއި،

އިން ގެނެސްދިން މި ޚަބަރަކީ 
ކަނޑައެޅިގެން ޝަރުޢީ 

ފަޑިޔާރުންނަށް  ކާއިކޯޓުތަ 
އާންމު މީހުންގެ ނަފްރަތު 

ނުވަތަ ރުޅިވެރިކަން 
ފަތުރާފައިވާ  އިތުރުކުރުމަށް

ޚަބަރެއްކަމަށާއި، ސަބަބަކީ 
 ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރެވިފައިވާ 

ޙުކުމާއި ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން 
މީޑިއާތަކާއި ޓީވީ ރޭޑިއޯތަކުން 

ގެނެސްދީފައިވާގޮތާއި  މި ޚަބަރު
އެފެއެމް އިން ވީޓީވީ އާއި ވީ

 ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތާއި

  ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ

03/05/15 CAC-13/2015 13 
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 2015ޖޫން  22

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް 

ފަރާތެއްގެ  ހިމެނުމަކީ އެހެން
ހުއްދައަކާ ނުލާ ޗެނަލްތައް 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ،

ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް މި 
ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ 

ހުއްޓާލުމަށް  ޗެނަލްތައް ދެއްކުން
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި، ހުއްދަ 

 ނުހޯދާ މި ޗެނަލްތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ނަންބަރު  ޢިދުކުރުމުގެ ޤަވާ
2012/R-20 ު2( ) ގެ ޖަދުވަލ 
ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ 

 2000/-ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ 

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ 
އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

އަގެއްކަމުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ
އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ، ނުވާތީ

 ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި

 ދެއްވާ  ފާސްކުރުމަށާއި،

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

ގައިވާ R-20/2012 ނަންބަރު:
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ

ގެ އަންގައި، ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމު
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު 

ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި  ކުރަމުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ވާހަކަވެސް  ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
 އެންގިފައި.

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ 
އެއަރޓެލް 

 މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި،

މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ 
ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި 

ޓީވީގެ  ހިލާފަށް ކޭބަލް ގަވާއިދާ
އަގު ނަގަމުންދާކަމަށާއި، 
މިގޮތުން، ކޮންމެ ގެއަކަށް 

ކަނެކްޝަން  ގުޅާފައި ހުންނަ
ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ 

ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ 
ވަކިން ފީނެގުން  ޓިވީއަކަށް

ރުފިޔާ އަގު  200އަދި 
 ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ 

21/05/15 CAC-14/2015 14 
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 2015ން ޖޫ 22

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް 

ފަރާތެއްގެ  ހިމެނުމަކީ އެހެން
ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ،

ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް މި 
ނަމަ ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާ

ހުއްޓާލުމަށް  ޗެނަލްތައް ދެއްކުން
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި، ހުއްދަ 

 ނުހޯދާ މި ޗެނަލްތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ނަންބަރު  ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
2012/R-20 ު2( ) ގެ ޖަދުވަލ 
ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ 

 2000/-ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ރ އި

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ 
އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

އަގެއްކަމުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ
ނުވާތީ، އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް 
 ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި

 ދެއްވާ  ފާސްކުރުމަށާއި،

ރުމުގެ ޚިދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކު 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

ގައިވާ R-20/2012 ނަންބަރު:
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ

އަންގައި، ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު 

ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި  ކުރަމުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ވާހަކަވެސް  ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
 އެންގިފައި.

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ 
އެއަރޓެލް 

 މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި،

މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ 
ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި 
ޓީވީގެ  ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް

އަގު ނަގަމުންދާކަމަށާއި، 
މިގޮތުން، ކޮންމެ ގެއަކަށް 

ޝަން ކަނެކް  ގުޅާފައި ހުންނަ
ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ 

ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ 
ވަކިން ފީނެގުން  ޓިވީއަކަށް

ރުފިޔާ އަގު  200އަދި 
 ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ 

21/05/15 CAC-15/2015 15 
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ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް  ހިދުމަތުގައި

ފަރާތެއްގެ  ހިމެނުމަކީ އެހެން
ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ،

ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް މި 
ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ 

ހުއްޓާލުމަށް  ޗެނަލްތައް ދެއްކުން
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި، ހުއްދަ 

 ނުހޯދާ މި ޗެނަލްތައް

ޑްކާސްޓްކުރަމުން ރީބްރޯ
ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ނަންބަރު  ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
2012/R-20 ު2( ) ގެ ޖަދުވަލ 
ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ 

 2000/-ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ 

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ 
މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި  އަގަކީ

އަގެއްކަމުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ
ނުވާތީ، އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް 
 ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި

 ދެއްވާ  ފާސްކުރުމަށާއި،

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

ގައިވާ R-20/2012 ނަންބަރު:
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް 

 ރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެކު

އަންގައި، ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު 

ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި  ކުރަމުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ވާހަކަވެސް  ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
 އެންގިފައި.

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ 
އެއަރޓެލް 

 ށާއި،މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަ

މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ 
ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި 
ޓީވީގެ  ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް

އަގު ނަގަމުންދާކަމަށާއި، 
މިގޮތުން، ކޮންމެ ގެއަކަށް 

ކަނެކްޝަން  ގުޅާފައި ހުންނަ
ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ 

ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ 
ވަކިން ފީނެގުން  ޓިވީއަކަށް

ރުފިޔާ އަގު  200އަދި 
 ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ 
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ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް 

ފަރާތެއްގެ  ހިމެނުމަކީ އެހެން
ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ 

 ކަމަށްވާތީ، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް މި 
ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ 

ހުއްޓާލުމަށް  ޗެނަލްތައް ދެއްކުން
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި، ހުއްދަ 

 ނުހޯދާ މި ޗެނަލްތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ނަންބަރު  ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
2012/R-20ު2ވަލު ( ) ގެ ޖަދ 
ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ 

 2000/-ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ 

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ 
އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

އަގެއްކަމުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ
ނުވާތީ، އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއިނަގާ އަގު 

 ދެއްވާ  ފާސްކުރުމަށާއި،

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

ގައިވާ R-20/2012 ނަންބަރު:
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ

އަންގައި، ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު 

ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި  މުންކުރަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ވާހަކަވެސް  ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
 އެންގިފައި.

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ 
އެއަރޓެލް 

 މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި،

މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ 
ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި 
ޓީވީގެ  ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް

ންދާކަމަށާއި، އަގު ނަގަމު
މިގޮތުން، ކޮންމެ ގެއަކަށް 

ކަނެކްޝަން  ގުޅާފައި ހުންނަ
ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ 

ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ 
ވަކިން ފީނެގުން  ޓިވީއަކަށް

ރުފިޔާ އަގު  200އަދި 
 ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ 

21/05/15 CAC-17/2015 17 
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ޓް ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަން
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް 

ފަރާތެއްގެ  ހިމެނުމަކީ އެހެން
ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ،

ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް މި 
ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ 

ށް ހުއްޓާލުމަ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި، ހުއްދަ 

 ނުހޯދާ މި ޗެނަލްތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ނަންބަރު  ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
2012/R-20 ު2( ) ގެ ޖަދުވަލ 
ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ 

 2000/-ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ 

 މާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި،މަޢުލޫ

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ 
އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

އަގެއްކަމުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ
ނުވާތީ، އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް 
 ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި

 ދެއްވާ  ފާސްކުރުމަށާއި،

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ގެ ޤަވާއިދު ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު

ގައިވާ R-20/2012 ނަންބަރު:
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ

އަންގައި، ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު 

ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި  ކުރަމުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ވާހަކަވެސް  ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
 އި.އެންގިފަ

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ 
އެއަރޓެލް 

 މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި،

މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ 
ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި 
ޓީވީގެ  ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް

އަގު ނަގަމުންދާކަމަށާއި، 
މިގޮތުން، ކޮންމެ ގެއަކަށް 

ކަނެކްޝަން  ގުޅާފައި ހުންނަ
ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ 

ކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓީވީތަ 
ވަކިން ފީނެގުން  ޓިވީއަކަށް

ރުފިޔާ އަގު  200އަދި 
 ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ 

21/05/15 CAC-18/2015 18 
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ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް 

ފަރާތެއްގެ  ހެންހިމެނުމަކީ އެ
ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ،

ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް މި 
ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ 

ހުއްޓާލުމަށް  ޗެނަލްތައް ދެއްކުން
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި، ހުއްދަ 

 ނުހޯދާ މި ޗެނަލްތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ދާކަމުގައިވާނަމަ 
ނަންބަރު  ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

2012/R-20 ު2( ) ގެ ޖަދުވަލ 
ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ 

 2000/-ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ 

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ 
އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

އަގެއްކަމުގައި  އިވާފާސްކޮށްފަ
ނުވާތީ، އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް 
 ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި

 ދެއްވާ  ފާސްކުރުމަށާއި،

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

ގައިވާ R-20/2012 ނަންބަރު:
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ

ގައި، ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ އަން
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު 

ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި  ކުރަމުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ވާހަކަވެސް  ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
 އެންގިފައި.

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ 
އެއަރޓެލް 

 މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި،

މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ 
ތައް ނުލިބުން އަދި ޗެނަލް

ޓީވީގެ  ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް
އަގު ނަގަމުންދާކަމަށާއި، 
މިގޮތުން، ކޮންމެ ގެއަކަށް 

ކަނެކްޝަން  ގުޅާފައި ހުންނަ
ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ 

ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ 
ވަކިން ފީނެގުން  ޓިވީއަކަށް

ރުފިޔާ އަގު  200އަދި 
 ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ 

21/05/15 CAC-19/2015 19 
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ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް 

ފަރާތެއްގެ  ހިމެނުމަކީ އެހެން
ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ،

މި  ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް
ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ 

ހުއްޓާލުމަށް  ޗެނަލްތައް ދެއްކުން
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި، ހުއްދަ 

 ނުހޯދާ މި ޗެނަލްތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ނަންބަރު  ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
2012/R-20 ު2( ) ގެ ޖަދުވަލ 
ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ 

 2000/-ގޮތަށް  ށްފައިވާބަޔާންކޮ
ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ 

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ 
އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

އަގެއްކަމުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ
ނުވާތީ، އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް 
 ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި

 ދެއްވާ  ،ފާސްކުރުމަށާއި

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

ގައިވާ R-20/2012 ނަންބަރު:
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ

އަންގައި، ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު 

ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި  ކުރަމުން
ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަޔާ

ވާހަކަވެސް  ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
 އެންގިފައި.

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ 
އެއަރޓެލް 

 މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި،

މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ 
ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި 
ޓީވީގެ  ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް

އަގު ނަގަމުންދާކަމަށާއި، 
ކަށް މިގޮތުން، ކޮންމެ ގެއަ 

ކަނެކްޝަން  ގުޅާފައި ހުންނަ
ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ 

ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ 
ވަކިން ފީނެގުން  ޓިވީއަކަށް

ރުފިޔާ އަގު  200އަދި 
 ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ 

21/05/15 CAC-20/2015 20 
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ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން

ކާސްޓްކުރުމުގެ ރީބްރޯޑް
ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް 

ފަރާތެއްގެ  ހިމެނުމަކީ އެހެން
ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ،

ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް މި 
ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ 

ހުއްޓާލުމަށް  ޗެނަލްތައް ދެއްކުން
 ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި، ހުއްދަ

 ނުހޯދާ މި ޗެނަލްތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ނަންބަރު  ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
2012/R-20 ު2( ) ގެ ޖަދުވަލ 
ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ 

 2000/-ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ 

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި،

ސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ ރީބްރޯޑްކާ
އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

އަގެއްކަމުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ
ނުވާތީ، އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް 
 ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި

 ދެއްވާ  ފާސްކުރުމަށާއި،

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

ވާ ގައR-20ި/2012 ނަންބަރު:
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ

އަންގައި، ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު 

ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި  ކުރަމުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ވާހަކަވެސް  ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
 އެންގިފައި.

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ 
ރޓެލް އެއަ

 މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި،

މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ 
ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި 
ޓީވީގެ  ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް

އަގު ނަގަމުންދާކަމަށާއި، 
މިގޮތުން، ކޮންމެ ގެއަކަށް 

ކަނެކްޝަން  ގުޅާފައި ހުންނަ
ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ 

ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ 
ވަކިން ފީނެގުން  ޓިވީއަކަށް

ރުފިޔާ އަގު  200އަދި 
 ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ 

21/05/15 CAC-21/2015 21 
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 2015ޖޫން  22

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް 

ފަރާތެއްގެ  ހިމެނުމަކީ އެހެން
ކާ ނުލާ ޗެނަލްތައް ހުއްދައަ

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ،

ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް މި 
ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ 

ހުއްޓާލުމަށް  ޗެނަލްތައް ދެއްކުން
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި، ހުއްދަ 

 ނުހޯދާ މި ޗެނަލްތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ންބަރު ނަ ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
2012/R-20 ު2( ) ގެ ޖަދުވަލ 
ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ 

 2000/-ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ 

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ 
އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

އަގެއްކަމުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ
އްވާ ޚިދުމަތަށް ނުވާތީ، އަދި ދެ

 ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި

 ދެއްވާ  ފާސްކުރުމަށާއި،

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

ގައިވާ R-20/2012 ނަންބަރު:
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ

އަންގައި، ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 
އިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ޤަވާ

ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި  ކުރަމުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ވާހަކަވެސް  ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
 އެންގިފައި.

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ 
އެއަރޓެލް 

 މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި،

މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ 
ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި 

ޓީވީގެ  ކޭބަލް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް 
އަގު ނަގަމުންދާކަމަށާއި، 
މިގޮތުން، ކޮންމެ ގެއަކަށް 

ކަނެކްޝަން  ގުޅާފައި ހުންނަ
ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ 

ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ 
ވަކިން ފީނެގުން  ޓިވީއަކަށް

ރުފިޔާ އަގު  200އަދި 
 ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ 

21/05/15 CAC-22/2015 22 
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 2015ޖޫން  22

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް 

ފަރާތެއްގެ  ހިމެނުމަކީ އެހެން
ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ،

ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް މި 
ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ 

ހުއްޓާލުމަށް  ނަލްތައް ދެއްކުންޗެ
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި، ހުއްދަ 

 ނުހޯދާ މި ޗެނަލްތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ނަންބަރު  ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
2012/R-20 ު2( ) ގެ ޖަދުވަލ 
ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ 

 2000/-ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ރ އިން ޖޫރި

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ 
އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

އަގެއްކަމުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ
ނުވާތީ، އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް 
 ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި

 ދެއްވާ  ފާސްކުރުމަށާއި،

ދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚި 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

ގައިވާ R-20/2012 ނަންބަރު:
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ

އަންގައި، ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު 

ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި  ކުރަމުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ވާހަކަވެސް  ކުރެވޭނެޖޫރިމަނާ
 އެންގިފައި.

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ 
އެއަރޓެލް 

 މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި،

މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ 
ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި 
ޓީވީގެ  ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް

އަގު ނަގަމުންދާކަމަށާއި، 
މިގޮތުން، ކޮންމެ ގެއަކަށް 

ކަނެކްޝަން  ގުޅާފައި ހުންނަ
ން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ލައި

ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ 
ވަކިން ފީނެގުން  ޓިވީއަކަށް

ރުފިޔާ އަގު  200އަދި 
 ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ 

21/05/15 CAC-23/2015 23 
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ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ލް ޗެނަލްތައް ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެ

ފަރާތެއްގެ  ހިމެނުމަކީ އެހެން
ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ،

ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް މި 
ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ 

ހުއްޓާލުމަށް  ޗެނަލްތައް ދެއްކުން
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި، ހުއްދަ 

 ނުހޯދާ މި ޗެނަލްތައް

ކުރަމުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް
ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ނަންބަރު  ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
2012/R-20 ު2( ) ގެ ޖަދުވަލ 
ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ 

 2000/-ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ 

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ 
ޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަގަކީ މި ކޮމި
އަގެއްކަމުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ

ނުވާތީ، އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް 
 ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި

 ދެއްވާ  ފާސްކުރުމަށާއި،

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

ގައިވާ R-20/2012 ނަންބަރު:
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް 

 ންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެކުރިއަށްގެ

އަންގައި، ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު 

ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި  ކުރަމުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ވާހަކަވެސް  ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
 އެންގިފައި.

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ 
އެއަރޓެލް 

 މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި،

ސުން ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ މޫ
ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި 
ޓީވީގެ  ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް

އަގު ނަގަމުންދާކަމަށާއި، 
މިގޮތުން، ކޮންމެ ގެއަކަށް 

ކަނެކްޝަން  ގުޅާފައި ހުންނަ
ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ 

ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ 
ވަކިން ފީނެގުން  ޓިވީއަކަށް

ގު ރުފިޔާ އަ 200އަދި 
 ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ 

21/05/15 CAC-24/2015 24 
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 2015ޖޫން  22

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް 

ފަރާތެއްގެ  ހިމެނުމަކީ އެހެން
ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ 
 ވާތީ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށް

ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް މި 
ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ 

ހުއްޓާލުމަށް  ޗެނަލްތައް ދެއްކުން
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި، ހުއްދަ 

 ނުހޯދާ މި ޗެނަލްތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ނަންބަރު  ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
2012/R-20 ު2( ) ގެ ޖަދުވަލ 

ވަނަ ނުކުތާގައި  2 ގެ
 2000/-ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ 
 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ 
އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

އަގެއްކަމުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ
ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް  ނުވާތީ، އަދި 

 ށް ހުށަހަޅާއިނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަ

 ދެއްވާ  ފާސްކުރުމަށާއި،

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

ގައިވާ R-20/2012 ނަންބަރު:
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ

އަންގައި، ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު 

ންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި ނުގެ ކުރަމުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ވާހަކަވެސް  ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
 އެންގިފައި.

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ 
އެއަރޓެލް 

 މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި،

މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ 
ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި 
ޓީވީގެ  ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް

ށާއި، އަގު ނަގަމުންދާކަމަ
މިގޮތުން، ކޮންމެ ގެއަކަށް 

ކަނެކްޝަން  ގުޅާފައި ހުންނަ
ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ 

ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ 
ވަކިން ފީނެގުން  ޓިވީއަކަށް

ރުފިޔާ އަގު  200އަދި 
 ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ 

21/05/15 CAC-25/2015 25 
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 2015ޖޫން  22

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 
 ވެޓް ލިމިޓެޑްއިންޕްރައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް 

ފަރާތެއްގެ  ހިމެނުމަކީ އެހެން
ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ،

ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް މި 
ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ 

ހުއްޓާލުމަށް  ޗެނަލްތައް ދެއްކުން
ހަތްތެރިވެ އަންގައި، ހުއްދަ ނަސޭ

 ނުހޯދާ މި ޗެނަލްތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ނަންބަރު  ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
2012/R-20 ު2( ) ގެ ޖަދުވަލ 
ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ 

 2000/-ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ 

 ކައި ދަންނަވައި،މަޢުލޫމާތަށްޓަ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ 
އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

އަގެއްކަމުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ
ނުވާތީ، އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް 
 ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި

 ދެއްވާ  ފާސްކުރުމަށާއި،

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
އިދު ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާ

ގައިވާ R-20/2012 ނަންބަރު:
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ

އަންގައި، ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު 

ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި  ކުރަމުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ވާހަކަވެސް  ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
 އެންގިފައި.

ލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ ޗެނަ
އެއަރޓެލް 

 މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި،

މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ 
ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި 
ޓީވީގެ  ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް

އަގު ނަގަމުންދާކަމަށާއި، 
މިގޮތުން، ކޮންމެ ގެއަކަށް 

ކަނެކްޝަން  ގުޅާފައި ހުންނަ
ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ 

ޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓީވީތަކަށް ގު
ވަކިން ފީނެގުން  ޓިވީއަކަށް

ރުފިޔާ އަގު  200އަދި 
 ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ 

21/05/15 CAC-26/2015 26 
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ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް 

ތެއްގެ ފަރާ ހިމެނުމަކީ އެހެން
ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ،

ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް މި 
ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ 

ހުއްޓާލުމަށް  ޗެނަލްތައް ދެއްކުން
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި، ހުއްދަ 

 ނުހޯދާ މި ޗެނަލްތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ކާސްޓް ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑް 

ނަންބަރު  ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
2012/R-20 ު2( ) ގެ ޖަދުވަލ 
ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ 

 2000/-ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ 

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ 
އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

ގެއްކަމުގައި އަ  ފާސްކޮށްފައިވާ
ނުވާތީ، އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް 
 ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި

 ދެއްވާ  ފާސްކުރުމަށާއި،

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

ގައިވާ R-20/2012 ނަންބަރު:
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ އަންގައި، ރި
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު 

ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި  ކުރަމުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ވާހަކަވެސް  ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
 އެންގިފައި.

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ 
އެއަރޓެލް 

 މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި،

މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ 
ބުން އަދި ޗެނަލްތައް ނުލި

ޓީވީގެ  ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް
އަގު ނަގަމުންދާކަމަށާއި، 
މިގޮތުން، ކޮންމެ ގެއަކަށް 

ކަނެކްޝަން  ގުޅާފައި ހުންނަ
ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ 

ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ 
ވަކިން ފީނެގުން  ޓިވީއަކަށް

ރުފިޔާ އަގު  200އަދި 
 ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ 

21/05/15 CAC-27/2015 27 
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ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް 

ފަރާތެއްގެ  ހިމެނުމަކީ އެހެން
ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ،

ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް މި 
ލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަ

ހުއްޓާލުމަށް  ޗެނަލްތައް ދެއްކުން
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި، ހުއްދަ 

 ނުހޯދާ މި ޗެނަލްތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ނަންބަރު  ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
2012/R-20 ު2( ) ގެ ޖަދުވަލ 
ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ 

 2000/-ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ 

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ 
އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

އަގެއްކަމުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ
ނުވާތީ، އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް 
 ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި

 ވާދެއް  ފާސްކުރުމަށާއި،
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

ގައިވާ R-20/2012 ނަންބަރު:
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ

އަންގައި، ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު 

ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި  ކުރަމުން
އިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަޔާންކޮށްފަ

ވާހަކަވެސް  ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
 އެންގިފައި.

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ 
އެއަރޓެލް 

 މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި،

މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ 
ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި 
ޓީވީގެ  ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް

އަގު ނަގަމުންދާކަމަށާއި، 
މިގޮތުން، ކޮންމެ ގެއަކަށް 

ކަނެކްޝަން  ފައި ހުންނަގުޅާ
ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ 

ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ 
ވަކިން ފީނެގުން  ޓިވީއަކަށް

ރުފިޔާ އަގު  200އަދި 
 ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ 

21/05/15 CAC-28/2015 28 
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ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން

ރުމުގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކު 
ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް 

ފަރާތެއްގެ  ހިމެނުމަކީ އެހެން
ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ،

ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް މި 
ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ 

ހުއްޓާލުމަށް  ޗެނަލްތައް ދެއްކުން
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި، ހުއްދަ 

 މި ޗެނަލްތައްނުހޯދާ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ނަންބަރު  ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
2012/R-20 ު2( ) ގެ ޖަދުވަލ 
ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ 

 2000/-ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ 

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި،

މަތަށް ނަގާ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދު
އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

އަގެއްކަމުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ
ނުވާތީ، އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް 
 ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި

 ދެއްވާ  ފާސްކުރުމަށާއި،

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

ގައިވާ R-20/2012 ނަންބަރު:
ލުތަކާއެއްގޮތަށް އުސޫ

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ

އަންގައި، ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު 

ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި  ކުރަމުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ވާހަކަވެސް  ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
 އެންގިފައި.

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ 
އެއަރޓެލް 

 ދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި،މެ

މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ 
ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި 
ޓީވީގެ  ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް

އަގު ނަގަމުންދާކަމަށާއި، 
މިގޮތުން، ކޮންމެ ގެއަކަށް 

ކަނެކްޝަން  ގުޅާފައި ހުންނަ
ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ 

ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ 
ފީނެގުން  ވަކިން ޓިވީއަކަށް

ރުފިޔާ އަގު  200އަދި 
 ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ 

21/05/15 CAC-29/2015 29 
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 2015ޖޫން  22

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް 

ފަރާތެއްގެ  ހިމެނުމަކީ އެހެން
ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ،

ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް މި 
ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ 

ހުއްޓާލުމަށް  ޗެނަލްތައް ދެއްކުން
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި، ހުއްދަ 

 ނުހޯދާ މި ޗެނަލްތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ނަންބަރު  ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
2012/R-20 ު2( ) ގެ ޖަދުވަލ 
ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ 

 2000/-ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ 

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ 
އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި 

އަގެއްކަމުގައި  ފާސްކޮށްފައިވާ
ދުމަތަށް ނުވާތީ، އަދި ދެއްވާ ޚި 

 ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި

 ދެއްވާ  ފާސްކުރުމަށާއި،

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

ގައިވާ R-20/2012 ނަންބަރު:
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ

އަންގައި، ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 
ގޮތަށް އަމަލު ޤަވާއިދާ އެއް

ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި  ކުރަމުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ވާހަކަވެސް  ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
 އެންގިފައި.

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ 
އެއަރޓެލް 

 މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި،

މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ 
ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި 
ޓީވީގެ  ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް

އަގު ނަގަމުންދާކަމަށާއި، 
މިގޮތުން، ކޮންމެ ގެއަކަށް 

ކަނެކްޝަން  ގުޅާފައި ހުންނަ
ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ 

ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ 
ވަކިން ފީނެގުން  ޓިވީއަކަށް

ރުފިޔާ އަގު  200އަދި 
 ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ 
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 2015ޖުލައި  15

ޑެއްލާ/ ބިންމަތީގެ، ގދ. ނަ
އަޙްމަދު ޝާހިދު ގދ. 

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް  ނަޑެއްލާގައި
ކުރިއަށްގެންދަނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ނަންބަރު  ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
2012/R-20 ް24( )ގެ ދަށުނ 
އިން ފެށިގެން  2015މާރިޗު 

  ނަންގަވައިގެންކަމާއި، ލައިސަންސް

ގދ.  އަޙްމަދު ޝާހިދު
ލް ޓީވީގެ ނަޑެއްލާގައި ކޭބަ

ޚިދުމަތަށް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 
ކަމަށް ގދ.   ރ. -/130ނަގަނީ 

 ނަޑެއްލާ ކައުންސިލުން މި

ކޮމިޝަނަށް 
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި، 
މިކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް، 

ނިންމައި ޝަކުވާ  މައްސަލަ
 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައި

ގދ. ނަޑެއްލާގެ މީހުން 
ބަލް ގެއަށް ކ113ޭދިރިއުޅޭ 

ޗެނަލް  17މެދުވެރިކޮށް  ޓީވީ
ފޮނުވައި ފީއެއްގެގޮތުގައި 

ރ. އަދި  -/160މަހަކު 
ރ.  -/130ގޭގެއިން  ބައެއް

 ނަގަމުން ދާކަމަށް ބުނެ 

03/06/15 CAC-31/2015 31 

 2015ޖުލައި  13

އެޗް.ޓީ.ސީ އަކީ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 
ކުރުމުގެ ލައިސަންސް މި 

ދޫކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނުން
ނުވާތީ، މިހާރު ދެމުން  ފަރާތަކަށް

 ގެންދާ ޚިދުމަތް ވަގުތުން 

ހުއްޓާލުމަށާއި 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

 ގެ ދަށުން R-20/2012ނަންބަރު: 

ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ނޫނީ 
ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް 
ތަކުރާރުކޮށް  ކުރިއަށްނުގެންދިއުމަށް

  ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގާފައި

ން އިން ފެށިގެ  2007
އެޗް.ޓީ.ސީއިން އެއްވެސް 

ކޭބަލް ޓީވީ  ހުއްދައެއް ނެތި
ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާތީ، މި 

 މައްސަލަ ސީރިއަސް

މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި 
އަވަސްކަމާއިއެކު 

ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި އަދި 
މައްސަލަ މީގެކުރިންވެސް  މި

  ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ

07/06/15 CAC-32/2015 32 

 2015ސްޓް އޮގަ 06

އާޝިއާން، ޔުނިކް އަދި 
ފުސްވަރަކީ ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ލައިސަންސް  ކުރުމުގެ
މިކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ 

މިހާރު ދެމުން  ،ފަރާތްތަކަށް ނުވާތީ
ގެންދާ ޚިދުމަތް ވަގުތުން 

 ހުއްޓާލުމަށާއި

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

ނ. ލަންދޫގައި ހުއްދަ ނުހޯދާ 
ޑިޝް އެންޓަނާ ބޭނުންކޮށްގެން 

ގޭގެއަށް ކޭބަލް  އިތުރު
ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތް 
ދިނުމަށް ފޯރުކޮށްދެމުން 

 ބުނެ  ގެންދާކަމަށް

28/06/15 CAC-33/2015 33 
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ގެ ދަށުން R-20/2012ނަންބަރު: 
ގަވައިގެން ނޫނީ ނަން ލައިސަންސް

ދެއްވާ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް 
 ކުރިއަށްނުގެންދިއުމަށް

  ނެސޭހަތްތެރިވެ އަންގާފައި

  

 ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

މަޑިފުށީ ޒުވާނުންގެ 
ޖަމިއްޔާއިން ތ. މަޑިފުށީގައި 

ކޭބަލްޓީވީގެ  ލައިސަންސް ނެތި
ޚިދުމަތް ޢާއްމުކޮށްދޭކަމަށާއި 
އަދި ގޭގެއިން ފީނަގާކަމަށް 

 ބުނެ

10/11/15 CAC-34/2015 34 

  

 ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

ހުއްދަ ނުހޯދާ ޑިޝް އެންޓަނާ 
 ށްގެން އިތުރު ގޭގެއަށްބޭނުންކޮ

ކޭބަލް ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތް 
ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާތީ، އަދި 

ހައްލެއް ނާންނާތީ، ދެ  މިކަމަށް
ވަނަ ފަހަރަށް މައްސަލަ 

 ހުށަހަޅާކަމަށް ބުނެ 

24/11/15 CAC-35/2015 35 
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ނިންމި  މައްސަލަ
 ތާރީޚް 

 ޙުލާސާ  މައްސަލައިގެ ނިންމި ގޮތް  މައްސަލަ
 މައްސަލަ

ހުށަހެޅި 
 ތާރީޚް 

 

ރަޖިސްޓްރީ 
 ނަންބަރު 

# 

 2015މާރިޗު  3

 32ޤަވާއިދުގެ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ައށް 

ންސަރުންގެ ސަބްލައިސަ ރިޔާޔަތްކޮށް
އަތުން އަގެއް ނަންގަވާނަމަ، އެ 

ހުަށަހޅައި  ނަންގަވާ އަގު ކޮމިޝަނަށް
އަންގާފައި.   ފާސްކުރުމަށް މީޑިއާނެޓަށް

އަދި ސަބްލައިސަންސަރުންނަށް 
ގެންގުޅުއްވާ  ޗެނަލްތައް ވިއްކުމުގައި

އުސޫލު ކޮމިޝަނަށް 
ފޮނުއްވައިދެއްވުން އެދިފައި، މަްއސަލަ 

 .ނިންމާފައި މިގޮތަށް

 ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި 

މީޑިއާނެޓުން އަގު ފާސްނުކޮށް 
ސަބްލައިސަންސަރެއްގެ އަތުން 

އުޅެފައިވާތީ މި  އަގެއް ނަގަން
  މައްސަލަ ބެލުމަށް

04/02/2015 IMCAC-
01/2015 

1 

މާރިޗު  11
2015 

އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފް  ކޯޑް
އެއްވެސް ކޮންޓެންޓް އެއް 

 ބަލާ ގެނެސްދީފައި ނުވާކަމަށް
 މައްސަލަ ނިންމާފައި

މިހާރު މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ 
ސިޔާސީ އެއްވުންތަކާއި 

ވީ.ޓީ.ވީ އަދި ރާއްޖެ  ގުޅިގެން
ޓީވީން ފޮނުވަމުންދާ 

ކޮންޓެންޓްގައި ބްރޯޑްކާސްޓް 
އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ  ކޯޑް

ޚިލާފްވާ ކޮންޓެންޓް 
ހިމެނޭކަމަށް ބެލެޭވތީ 

 ބަލައިދެއްވުން އެދި މައްސަލަ

19/02/2015 IMCAC-
02/2015 

2 

މާރިޗު  11
2015 

އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފް  ކޯޑް
އެއްވެސް ކޮންޓެންޓް އެއް 

ބަލާ  ގެނެސްދީފައި ނުވާކަމަށް
 މައްސަލަ ނިންމާފައި

ވަނަ  2015މާރިޗު  06
ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީ އިން 

ބްރޯޑްކާސްޓްގައި  ކުރި
ސަލާމަތީ ބާރުތަކާބެހޭ ގޮުތން 

 ތުރިކަމަށްދޮގު މަޢުލޫމާތު ފެ

 ބުނެ 

09/03/2015 IMCAC-
03/2015 

3 
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އެޕްރީލް  7
2015 

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފް  
ްޮންޓެްނޓް އެއް trt4ކ އެއްވެސް

ގެނެސްދީފައި ނުވާކަމަށް ބަލާ 
 މައްސަލަ ނިންމާފައި

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި 
 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީއަކު

ކެފޭއެއްގައި 
ށް ބުނާ ބައްދަލުކުރެއްވިކަމަ

ޚަބަރު ޕްރޮސެކިއުޓަރ 
 08ދޮގުކުރާތީ،  ޖެނެރަލް
ވަނަ ދުވަހުގެ  2015މާރިޗު 

ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީއިން ދޮގު 
ފެތުރިކަމަށް ބުނާ  ޚަބަރެއް
 މައްސަލަ

10/03/2015 IMCAC-
04/2015 

4 

އޮގަސްޓް  20
2015 

ހަރުގޭގައި ބާއްވާ  އެމް.ޑީ.ޕީ
ޖަލްސާތަކާއި ހަރަކާތްތައް ލައިވްކޮށް 

އެކްސްކުލޫސިވް ރައިޓްސް  މުގެދެއްކު
ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ލިބިފައިވާކަމުގެ 

އޮގަސްޓް  2015 އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ
ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް  20

 ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް

ލިބޭނޭ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް 
ގެ 2015އޮގަސްޓް  6ކޮމިޝަނުގެ 
އެދިފައިވީ ނަމަވެސް މި  ސިޓީ އިން

ދަތުގެ ތެރޭގައި އެދިފައިވާ މުއް
ސަބަބުން  މަޢުލޫމާތު ނުިލބުމުގެ

މައްސަލަ އިތުރަށް 
ކުރިއަށްނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް 

  ނިންާމފައި. ކޮމިޝަނުން

އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގޭގައި ބާއްވާ 
 ޖަލްސާތަކާއި ހަރަކާތްތައް

ލައިވްކޮށް ދެއްކުމުގެ 
އެކްސްކުލޫސިވް ރައިޓްސް 

 ރާއްޖެ ޓީވީއަށް

މަށް ުބނެ، ލިބިފައިވާކަ
ރާއްޖެޓީވީ ސްޓޭޝަންގެ 

" ޓީވީ  ސަންގު" ހުއްދަ ނެތި

އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާއާ  31ޤާނޫނުގެ 
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހަރުގޭގެ  ޚިލާފަށް

ހަރަކާތްތައް ލައިވްކުރާކަމަށް 
 ބުނެ 

07/07/2015 IMCAC-
05/2015 

5 
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އޮކްޓޯބަރ  13
2015 

ހަރުގޭގައި ބާއްވާ  އެމްޑީޕީ
ތަކުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ޖަލްސާ

ރައިޓްސް  ދެއްކުމުގެ އެކްސްކުލޫސިވް
ވަކި ޗެނަލަކަށް ދިނުމަކީ، ޤާނޫުނ 

 ވަނަ މާއްދާއިން 27އަސާސީގެ 

ކަށަވަރު ކޮށްދޭ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 
މިނިވަންކަމަށާއި ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

މާއްދާއިން ކަށަވަރަރުކޮށްދޭ  ވަނަ 28
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް 

  ކަމަކަށް ވީހިނުދ؛ ނިކަން އަންނައު

އެކްސްކުލޫސިވް  އަދި ވަކި ޗެނަލަކަށް
ރައިޓްސް ދިނުމުން 

ވަނަ 2ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނު " ހ() މާއްދާގެ

އަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދޭ 
މިނިވަންކަން  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

އަދި " ދަމަހައްޓައި އާލާކުރުން
ވަނަ 2 ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެބްރޯޑްކާސްޓް
މި ޤާނޫނުގެ ތަަރހައިގެ " މާއްދާގެ )ނ(

 ތެރޭގައި ހަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ފެތުރުމުގައި އެއްފަރާތަށްވުރެ 
ގިނަފަރާތަކަށް ބައިވެރި ވެވޭނެގޮްތ، 

ބާވަުތގެ  ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި،ތަފާތު
ހިޔާލުތަކަށާއި ތަފާތު ވިސްނުްނަތކަށް، 

 ފުރުސަތު ލިބޭނެގޮތް

ގެ މަޤްސަަދށް " އްސައިދިނުންހަމަޖަ
އުނިކަން އަންނަ ކަމަށް ވެސް 

އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ  ވީހިނދު؛
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި 6ޤާނޫނުގެ 

ޕާޓީގެ އެންމެހަިއ " ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންކަން ފާޅުކަންބޮޑުކޮށް ދެފުއްެފންނަ 

އަދި މި މާއްދާގެ " ބެހެްއޓުން  ގޮތަށް
 ޓީގެޕާ" )ނ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަންކަން މީޑިއާގެ އެހެން ވަސީލަތްތައް 
 މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިޔުންނަށް

އެމް.ޑީ.ޕީ ޖަލްސާތަކުގެ ލައިވް 
 ކަވަރޭޖް ދެއްކުމުގެ

" އެކްސްކުލޫސިވް ރައިޓްސް"

ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދީފައިވާކަމަށް 
 ބުނެ 

19/08/2015 IMCAC-
06/2015 

6 
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ކަމުގައި " ހާމަކުރަމުން ގެންދިއުން 
ބުނެފައިވީ ހިނުދ، މި ކަމަކީ 

މިނިވަންކަމަށް ުހރަސް  ނޫސްވެރިކަމުގެ
އެޅޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް 

އަސާސީްނނާއި  ފެނުނު ހިނުދ؛ ޤާނޫނު
ރީންނަށް ޤާނޫނުތަކުން ނޫސްވެ

ުފރިހަމަ  ލިބިދީފައި އޮތް ހައްޤު އެންމެ
ގޮތުގައި ބޭނުން ހިޭފނޭ ފަދަ 
 މާހައުލެއް ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން

ހަމަހަމަކަމާއެކު 
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި އަދި ޖުމްލަ 

މީޑިއާއަށް  ގޮތެއްގައި މުޅި
ފުރުސަތުލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ުހރިހާ 

 ފަރާތްތަކެއްގެވެސް އަމަލުތައް

ހެއްޓުމަށް އިްލތިމާސްކުރުމަށް މި ބެ
މައްސަލަ ނިންމި ޖަލްސާގައި 

މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާުގން  ބައިވެރިވި
ގެ ޖަލްސާއިން 2015އޮކްޓޯބަރ  13

   ނިންމާފައި.

އޮކްޓޯބަރ  20
2015  

ހަރުގޭގައި ބާއްވާ  އެމްޑީޕީ
ޖަލްސާތަކުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް 

ރައިޓްސް  ދެއްކުމުގެ އެކްސްކުލޫސިވް
ވަކި ޗެނަލަކަށް ދިނުމަކީ، ޤާނޫުނ 

 ވަނަ މާއްދާއިން 27އަސާސީގެ 

ކަށަވަރު ކޮށްދޭ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 
އަސާސީގެ  މިނިވަންކަމަށާއި ޤާނޫނު

މާއްދާއިން ކަށަވަރަރުކޮށްދޭ  ވަނަ 28
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް 

ކަމަކަށް ވީހިނުދ؛  އުނިކަން އަންނަ
އަދި ވަކި ޗެނަލަކަށް އެކްސްކުލޫސިވް 

 ރައިޓްސް ދިނުމުން

ވަނަ 2ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނު" މާއްދާގެ )ހ(

ދޭ އަސާސީގެ ދަށުން ލިބި

އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގޭގެ 
 ޖަލްސާތަކުގެ އެކްސްކުލޫސިވް

 ރާއްޖެ ޓީވީއަށް  ރައިޓްސް

ދީފައިވަނިކޮށް ސަންގު 
ޓީވީއިން އެ ޖަލްސާތައް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް

 ބުނެ 

11/10/2015 IMCAC-
07/2015 

7 
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ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން 
އަދި " އާލާކުރުން ދަމަހައްޓައި

ވަނަ 2ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
މި ޤާނޫނުގެ ތަަރހައިގެ " މާއްދާގެ )ނ(

ތެރޭގައި ހަބަރާއި މަޢުލޫމާތު 
އެއްފަރާތަށްވުރެ  ފެތުރުމުގައި

 ގިނަފަރާތަކަށް ބައިވެރި ވެވޭނެގޮްތ،

ފާތު ބާަވުތގެ ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި،ތަ
 ހިޔާލުތަކަށާއި ތަފާތު ވިސްނުްނަތކަށް،

ފުރުސަތު ލިބޭނެގޮތް 
ގެ މަޤްސަަދށް " ހަމަޖައްސައިދިނުން
ކަމަށް ވެސް  އުނިކަން އަންނަ

ވީހިނދު؛ އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއ6ިޤާނޫނުގެ 

ޕާޓީގެ އެންމެހަިއ " ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ދެފުްށެފންނަ  ކަންކަން ފާޅުކަންބޮޑުކޮށް

އަދި މި މާއްދާގެ " ގޮތަށް ބެހެއްުޓން 
ޕާޓީގެ " ބަޔާންކޮްށފައިވާ )ނ(ގައި

 ކަންކަން މީޑިއާގެ އެހެން ވަސީލަތްތައް

މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް 
ކަމުގައި " ހާމަކުރަމުން ގެންދިއުން 

ހިނުދ، މި ކަމަކީ  ބުނެފައިވީ
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް 

ކޮމިޝަނަށް  ކަމެއްކަމަށްއެޅޭފަދަ 
ފެނުނު ހިނުދ؛ ޤާނޫނު 

އަސާސީންނާއި ޤާނޫނުތަކުން 
ލިބިީދފައި އޮތް ހައްޤު  ނޫސްވެރީންނަށް

އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން 
ދެމެހެއްުޓމުގެ  ހިފޭނޭ ފަދަ މާހައުލެއް

ގޮތުން ހަމަހަމަކަމާއެކު 
 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި އަދި ޖުމްލަ

ޑިއާއަށް ގޮތެއްގައި މުޅި މީ
 ފުރުސަތުލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް

މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި މިފަދަ ޕަްބލިކް 
އިވެންޓްތަކުގެ އެކްސްކްލޫސިވް 
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ވަކި ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު  ރައިޓްސް
ނެގުމަކީ ކޮމިޝަނުން ގަބޫލުކުރާ 

ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން  ކަމެއް ނޫންކަމުގައި
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް މި 

ޖަލްސާގައި  މިމައްސަލަ ނިން
ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 
   އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންާމފައި.
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# 
ރަޖިސްޓްރީ  

 ނަންބަރު 

 މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި 
 ތާރީޚް 

 ނިންމި ގޮތް  މައްސަލަ  ލާސާ ޚު  މައްސަލައިގެ 
ނިންމި  މައްސަލަ 

 ތާރީޚް 

1 
SP/COM-
01/2015 

3/9/2015 

ވަނަ  8މާރިޗު  2015
ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރޮސެކިއުޓަރ 

ކްރިމިނަލް  ޖެނެރަލް އާއި
ކޯޓުގެ ޢާޒީއަކު ކެފޭއެއްގައި 
 ތިއްބަވަނިކޮށް ރާއްޖެޓީވީގެ

ނޫސްވެރިން ނަގާފައިވާ 
ވީޑިއޯ ގަދަކަމުން ފޮހެލިކަމަށް 

 ބުނެ މީޑިއާގައި ފެތުރުނު

ޚަބަރަކާ ގުޅިގެން 
ކޮމިޝަނުން ބެލި 

 މައްސަލައެކެވެ.

ކެމެރާމަން އެ ކެފޭއަށް ގޮސް  ރާއްޖެޓީވީގެ
ވީޑިއޯކުރިކަމާއި އަދި އެ ވީޑިއޯ ފަހުން 

މަޖުބޫރުކުރާ ސަބަބުތަކެއް  ފޮހެލުމަށް
މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމާއި، 

ކަމަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް  މި
ކޮމިޝަނަށް  ހުރަސް އެޅޭފަދަ ހާލަތެއްކަމަށް

ންނާއި ފެނުނު ހިނދު؛ ޤާނޫނު އަސާސީ
ލިބިދީފައި އޮތް  ޤާނޫނުތަކުން ނޫސްވެރީންނަށް 

ހައްޤު ބިރުވެރިކަމެއް ނެތި އެންމެ ފުރިހަމަ 
މާހައުލެއް  ހިފޭނޭ ފަދަ ގޮތުގައި ބޭނުން

ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މިފަދަ މަޖުބޫރީ 
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި އަދި  ހާލަތްތައް

ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މުޅި މީޑިއާއަށް މެދުވެރި 
ފަދަ ގޮތަކަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ  ވާނޭނު

 ވެސް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް

އިލްތިމާސްކުރުމަށް މި މައްސަލަ ނިންމި 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 

  އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

 2015އޭޕްރިލް  22

2 
SP/COM-
02/2015 

3/9/2015 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  މިއީ،
ބައެއް ޝަރީޢަތްތަކަށް ރާއްޖެ 
ޓީވީގެ ނޫސްވެރިން 

 ނުވެއްދުމަށް

ހަމަޖައްސާފައިވާކަމުގެ 
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، 
 ކޮމިޝަނުން ބެލި 

 މައްސަލައެކެވެ.

ޓީވީގެ ނޫސްވެރިން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  ރާއްޖެ
 ބައެއް ޝަރީއަތްތަކަށް ނުވެއްދުމަށް އެ

ނިންމާފައިވަނީ ސެކިއުރިޓީގެ  ކޯޓުން 
 ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަމަށާއި، އަދި އެ

ސަބަބުތަކަކީ ސެކިއުރިޓީގެ 
ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޢާއްމު ނުކުރާގޮތަށް 

ސަބަބުތަކެއްކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް  ނިންމާފައިވާ
 01އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 

ގައި ފޮނުއްވި ސިޓީގައި 2015ނޮވެމްބަރ 
 ންކޮށްފައިވާތީ މި މައްސަލަ އިތުރަށްބަޔާ

ކުރިޔަށް ގެންދެވެން ނެތް ކަމަށް 
ގައި 2015ނޮވެމްބަރު  25ކޮމިޝަންގެ 

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި  ބޭއްވި
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައި 

ނޮވެމްބަރު  25 
2015  
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# 
ރަޖިސްޓްރީ  

 ނަންބަރު 

 މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި 
 ތާރީޚް 

 ނިންމި ގޮތް  މައްސަލަ  ޙުލާސާ  މައްސަލައިގެ 
ފޮނުވި  ސިޓީ

 ތާރީޚް 

1 CAC-
35/2014 

22 

ޑިސެމްބަރު 
2014  

ދެ އަހަރު ކުރިން މީޑިއާ 
ރުފިޔާއަށް  1650ނެޓުން 

ޑިކޯޑަރަށް، މީޑިއާ  ގަތް
ނެޓުން ދެ މީހަކު ގެއަށް 

 ހަލާކުކޮށް އެ އެތިވަދެ އެ 

ނައްޓައި އެ ދެމީހުން 
ގެންދިޔަ ޑިކޯޑަރު 

 ބެހެއްޓުމަށްފަހު ލައިން ގުޅާ

ނިންމިކަމަށާއި، އަދި ގޭގައި 
އުޅޭ ބިދޭސީ އަންހެން މީހާ 

 ރުފިޔާ 1900ގާތު 

ދޭންޖެހޭނެކަމަށްބުނުމުން، މި 
ކަން ކުއްވެރިކޮށް 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 

ކި )ފައިސާގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހެ 
އޭޕްރީލް  12ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި، އަދި  ރަސީދު(
ގެންދިއުމަށް އެދި  ގައި މައްސަލަ އަނބުރ2015ާ

ހުށަހަލާފައިވާތީ، މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލެން 
 ނިންމާފައި  ނެތްކަމަށް

އޭޕްރިލް  14
2015 

2 
CAC-
36/2014 

17 

ޑިސެމްބަރު 
2014 

ލައިސަންސް ނެތި ކ.މާފުށި 
 20ބީޗް ގެ  ސަންޓެއިން
ރީބްރޯޑްކާސްޓް  ކޮޓަރިއަށް

 ކުރާކަމަށް ބުނެ 

 ކ.މާފުށީ ސަންޓައިން ބީޗްގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް

ޚިދުމަތްދޭނަމަ ވަގުތުން އެ ޚިދުމަތް 
ގަވާއިދު  ހުއްޓާލުމަށާއި، ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ

ގެ ދަށުން ލައިސަންސް  R-20/2012ނަންބަރު: 
 ޚިދުމަތް ނަންގަވައިގެން ނޫނީ އެ

ކުރިއަށްނުގެންދިއުމަށާއި، ލައިސަންސަށް އެދި 
މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް  ފުރިހަމަ ލިޔެކިޔުންތައް

 މާލެ އަތޮޅު މާފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ

މެދުވެރިކޮށްވާނީ އެފަރާތަށް އަންގާފައި ކަން 
މައްސަލަ މިގޮތަށް  ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

 ނިންމާފައި

މާރިޗު  05
2015 

3 
CAC-
37/2014 

28 

ޑިސެމްބަރު 
2014 

ނ. އަތޮޅު މަނަދޫ ޖޭ. 
ކޭބަލް އިން މަނަދޫގައި 

ހިދުމަތްދޭ  ކޭބަލް ޓީވީ
ޗެނަލްތައް ނ. ވެލިދޫއަށް 

ލިންކްކޮށްގެން )ވައިފައިކޮށް( 
ގެނެސްގެން ނ.  ޗެނަލްތައް

ޚިދުމަތް  ސާއްބަ ޕިކްސަލް ކިޔާބަޔަކު ވެލިދޫގައި އެ
ދެމުންދާކަން ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް 

ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު  އެނގިފައިނުވާކަމަށް އެ
 ދެއެވެ. ނަމަވެސް، ސާއްބަ ބްރަދާރސް ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް އިން ޕިކްސަލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް 
ވެލިދޫގައި  ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުންޔަކާ ގުޅިގެން

ޖަނަވަރީ  26
2015  



ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2015 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   142 

 

ވެލިދޫ ސާއްބަ ޕިކްސަލް 
ކިޔާބަޔަކު ވެލިދޫގައި ކޭބަލް 

 ހިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ  ޓީވީ

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި 
ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު  ތައްޔާރުވެފައިވާކަންވެސް

ޖެނުއަރީ  20ދެއެވެ. އަދި މި ކޮމިޝަނުން ވަނީ 
ޕިކްސަލް ވިޝަން ޕަރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ގައި 2015

 އަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް

ވާހަކަތަކުގެ  ނުއިސްވެދެންނެވު  ދޫކޮށްފައެވެ.
މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 

  ނިންމާފައި. ބަލާ

4 
IMCAC-
08/2014 

01 

އޮކްޓޯބަރ 
2015 

އެމް.އެމް.ޑީ.އެސް ސިގްނަލް 
 މާލެއަތޮޅުގެ ބައެއް

ރަށްރަށަން ދެމުންދާކަމުގެ 
ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް 

 ލިބިފައިވުން 

 މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައިމި ކޮމިޝަނުން މި 

ފޯސީޒަން ކުޑަހުރާ އާއި ކަނޑޫމާ ރިސޯޓާއި 
އަލީގައި މިކަން  ގުޅައިގެން ކުރެވުނު ތަހުގީގުގެ

ސާބިތުވާން ނެތްކަމާއި، ކ. އަތޮޅުގެ ބަޔެއް 
އެމް.އެމް.ޑީއެސްގެ ސިގްނަލް  ރަށްރަށުގައި

 ފޮނުވާކަމަށް ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެއީ

ކޮން ރަށްތަކެއްކަން އެނގެން  ކަނޑައެޅިގެން 
  ބެލެންނެތްކަމަށް ނެތުމުން، އިތުރަށް މައްސަލަ

 ނިންމާފައި

ޖަނަވަރީ  20
2015  

5 
SP/COM-
01/2014 

ޖޫން  12
2014 

ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް 
ވަނަ  2014ކަމަށްވާ 
ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް  އަހަރުގެ

މީޑިއާނެޓް އިން ޤަވާއިދާ 
ޚިލާފަށް 

 ބްރޯޑްކާސްޓް/ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ކޮށްފައިވާތީ މިކަމާ ގުޅިގެން 
ކޮމިޝަނުން ބެލި 

 މައްސަލައެކެވެ.

ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް މީޑިއާނެޓުން  2014

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  ދައްކާފައިވަނީ 
ށް ކަނޑައަޅައި، ޚިލާފަށްކަމަ ވަނަ މާއްދާއ38ާ

 ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ހިމެނޭ ޗެނެލެއް މީގެ ފަހުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ އެއްވެސް ޗެނެލެއް 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދޭނަމަ،

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އާ އެއްގޮތަށް 38ޤަވާއިދުގެ 
 ،އެގްރީމްންޓެއްގެ ދަށުން ގެނެސްދިނުމަށް ހެދޭ

ވަނަ މާއްދާގެ 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ދަށުން މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް  (ގ1ެ)ހ( ގެ )

 ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި؛ އަދި ކޮންޓެންޓް

ގެނެސްދިނުމުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ޗެނެލްގެ 
ގެނެސްފައިވާކަމަށް ސާބިތުވާތީ  ފީޑްއަށް އުނިއިތުރު

 ވަނަ 27އިދުގެ މިއީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާ

މާއްދާގެ )ށ(އާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 
ގެ  2ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ރ )ދެހާސް ރުފިޔާ( އިން 2000/-ގެ ދަށުން 6
ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛ އަގު ފާސްކުރުމަކާ  މީޑިއާނެޓް

ދެއްކުމަށް ކަސްޓަމަރުން  ޗެނަލް" 6ސޮނީ " ނުލާ
 ފައިވާކަމަށް ސާބިތުވާތީ މިއީއަތުން ފީނަގާ 

އޮގަސްޓް  25
2015 
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ވަނަ 32ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 
ކަނޑައަޅައި،  މާއްދާގެ )ހ(އާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް 

ގެ  2ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
 އިން  ރ )ދެހާސް ރުފިޔާ(2000/- ގެ ދަށުން  9

މި  މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށް 
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި  މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމީއެވެ.
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ޖޫން  12
2014 

 2014އިން " ޓީވީ  އައިސް"
ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ 

 ވޯލްޑްކަޕްގެ ބްރޯޑްކާސްޓް

ކޮށްފައިވާކަމަށް 
ފާހަގަކުރެވުމާ ގުޅިގެން 

ބެލި  ކޮމިޝަނުން
 މައްސަލައެކެވެ.

ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 
އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ޤަވާއިދާ  ވަނަ  2014

ބޭނުންކޮށްގެން  ޚިލާފަށް ތަފާތު ތިން ޗެނެލް ފީޑެއް
ޓީވީ އިން  އައިސް  ރައިޓްސް ނުހޯދާ 

  ދައްކާފައިވާކަމަށް ސާބިތުވާތީ، މިއީ 

ވަނަ މާއްދާ 26ޤަވާއިދުގެ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް 35އަދި 

ކަނޑައަޅައި، އެހެން ފަރާތެއްގެ ކޮންޓެންޓެއް 
ކޮންޓެންޓެއް  ގެނެސްދިނުމުގެ ކުރިން އެ 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހައްޤު ހޯދުމަށްފަހު މެނުވީ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ،ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް
(ގެ ދަށުން 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ 44ޤާނޫނުގެ 
ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް  އައިލޭންޑް

އެންޓަޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް  އެންގުމަށާއި؛

ބެލުމުގެ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން 
ގޮތުން، އައިސް ޓީވީއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 

ރެކޯޑިންގ އާއި އޮންއެއަރ  ޓަރކޮންޓެންޓްގެ މާސް
 ލޮގް ކޮމިޝަނުގެ އެދުމުގެ މަތީން އައިސްޓީވީއިން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ   ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ މިއީ
 ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އ9ާޤަވާއިދުގެ 

ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ 
ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ  ކޮންޓެންޓްގެ ރެކޯޑިންގ

ތުގައި ބެހެއްޓުމަށާއި އެ ކޮންޓެންޓްގެ މުއްދަ
ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  ރެކޯޑިންގ

ހަމަޖެއްސުމަށް،  ލަސްނުވެ ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް
ވަނަ މާއްދާގެ 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން އައިލޭންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން  (ގ1ެ)ހ( ގެ )
ލިމިޓެޑަށް  އެންޑް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް

 އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ 
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

މާރިޗު  8
2015 
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 އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމީއެވެ.

7 
SP/COM-
03/2014 

ޖުލައި  04
2014 

ޗެނެލްތައް  ބްރޯޑްކާސްޓް
ރައިޑްކުރުމަށް މީޑިއާނެޓް 
އިން ތަފާތު އަގު ނަގާކަމަށް 

  ފައިވާތީއާއި ލިބި  ބުނެ ޝަކުވާ

ނެޓްވަރކްގައި  މީޑިއާނެޓްގެ
ރައިޑް ކުރާ ދިވެހި 
ޗެނެލްތަކުން އަގުފާސްނުކޮށް 

މިކަމާ  ފީނަގާފައިވާތީ 
ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބެލި 

 މައްސަލައެކެވެ.

އިންވޮއިސްއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު  2 ހުށަހަޅާފައިވާ
 ރައިޑިންގ ފީގެ ގޮތުގައި ތަފާތު އަގުތަކެއް

ށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށާއި، ނަގާފައިވާކަމަ
ލޯކަލްޗެނަލްތައް  މީޑިއާނެޓްގެ ނެޓްވާރކްގައި

އާ ހަމައަށް 2014ޖުލައި  4ރައިޑްކުރުމަށް 
ރ )ހަތަރު ރުފިޔާ( 4/-ގޭބިސީއަކަށް  ނަގަމުންދިޔަ

ވަނަ  24އަކީ ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 
މާއްދާގެ )ރ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

ނަގަމުންދިޔަ  ފާސްކޮށްގެން ކޮމިޝަނުން 
އަގަކަށްނުވާތީ، މިއީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

މާއްދާގެ )ހ(އާ ޚިލާފުކަމެއް  ވަނ32ަޤަވާއިދުގެ 
 ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

-ގެ ދަށުން  9ގެ  2ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
އިން މީޑިއާނެޓް   ރ )ދެހާސް ރުފިޔާ(2000/

ޖޫރިމަނާކުރުމަށް މި މައްސަލަ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
 ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި

  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

މާރިޗު  2 
2015 
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 ަޝކުވާ  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދު

 

  ވަނަ އަހަރުގެ ނުނިމިހުރި ޝަކުވާ: 2013ވަނަ އަހަރަށް ގެންގޮސްފައިވާ  2015 13

 

  ވަނަ އަހަރުގެ ނުނިމިހުރި ޝަކުވާ: 2014ވަނަ އަހަރަށް ގެންގޮސްފައިވާ  2015 17

 

  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ: 2015 44

 

 ޖުމްލަ 74

 

 

  ބަލާ ނިންމާފައިވާ ޝަކުވާ ކޮމިޝަނުން އަދަދު

 

  ޝަކުވާ: ވަނަ އަހަރުގެ ބަލާ ނިންމާފައިވާ 2013ވަނަ އަހަރަށް ގެންގޮސްފައިވާ  2015 0

 

  ޝަކުވާ: ވަނަ އަހަރުގެ ބަލާ ނިންމާފައިވާ 2014ގެންގޮސްފައިވާ  ވަނަ އަހަރަށް 2015 7

 

  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި، ބަލާ ިނންމާފައިވާ ަޝކުވާ: 2015 42

 

 ޖުމްލަ 49

 

 

  ބަލާ ނުނިމިވާ ޝަކުވާ ކޮމިޝަނުން އަދަދު

 

  ޝަކުވާ:ވަނަ އަހަރުގެ ނުނިމިވާ  2013ވަނަ އަހަރަށް ގެންގޮސްފައިވާ  2015 13

 

  ވަނަ އަހަރުގެ ނުނިމިވާ ޝަކުވާ: 2014ވަނަ އަހަރަށް ގެންގޮސްފައިވާ  2015 10

 

  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި، ނުނިމިވާ ޝަކުވާ: 2015 2

 

 ޖުމްލަ 25
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 މުއައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމް : 11އެޕެންޑިކްސް 

 
 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމް 

 ކުރުމަށް  : މުވައްޒަފާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ އިސް ވެރިޔާ ފުރިހަމަ 3ޝެކްޝަން 

           
 

 ހ. މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު 

 
 މުވައްޒަފުގެ ނަން 

 ނަންބަރރެކޯޑް ކާޑް   

 މަޤާމް  
  

 އަދި މަޤާމް މަސައްކަތް ފެންވަރު ބަލާ ސުޕަރވައިޒަރގެ ނަމާއި  
  

 ޑިޕާރޓްމަންޓް/ ސެކްޝަން   

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު   

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލި ތާރީޚް   

 ކުރެވޭނެ މިންގަނޑެވެ. ށ. ތިރީގައި މިވަނީ މަސައްކަތުގެފެންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުން          

  
   

 ޕޮއިންޓްސް  ލެވެލް 
 

  
  

   

 5 ރަނގަޅު ވަރަށް
 

  
  

   

 4 ރަނގަޅު 
 

  
  

   

 3 މެދުމިން
 

  
  

   

 2 ރަނަގަޅުކުރަންޖެހޭ 
 

  
  

   

 1 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ  ވަރަށް
 

  
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތުގެ މިންގަނޑު  މަސައްކަތް 

. އެވެ  55ލިބޭނީ %މުވައްޒަފުންނަށް މިބައިން   

 މިންގަނޑުތައް 

 ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ނިންމުމާއި، ނިންމާ ހަލުވިމިން 
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 1 ވަގުތަށް ނިންމުން  ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ  

 
 ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް އުނިކަން ނާންނަ މިންވަރު  ފަރުވާ  

2 
ނާންނަނަމަ،އުނިކަން  -މާރކްސް  1) އުނިކަން އަންނަނަމަ -މާރކްސް  5  ) 

 
 ނެތުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގައި ޑިލޭ ނުވާމިންވަރު  ޝަޢުޤުވެރިކަން 

3 
ޑިލޭ ނުވާނަމަ، -މާރކްސް  1)  (ޑިލޭ ވާނަމަ  - މާރކްސް  5 

 

ހަނދާންކޮށްދޭން ނިންމުމަށްޓަކައި ތަކުރާރުކޮށް  ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް 
 ނުޖެހޭމިންވަރު 

4 
ހަނދާންކޮށްދޭން ނުޖެހޭނަމަ، -މާރކްސް  1) ހަނދާންކޮށްދޭން  -މާރކްސް  5 

 (ޖެހޭނަމަ
 ބަޔާން: އިތުރު

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ފަރުވާތެރިކަން 

 

 5 ސަމާލުކަން އަދާކުރާ މިންވަރު މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ފަރުވާތެރިކަން އަދި  

 6  ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ނިންމާ ފެންވަރު 

 7 މާޙައުލު ބިނާކޮށް ދަމަހައްޓާ މިންވަރު  ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

 8 މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް 
 ބަޔާން: އިތުރު

 މިންގަނޑު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޙްލާޤާއި ސުލޫކީ 

 

 9 އަޙަމިއްޔަތުކަން ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ދޭ މުޙިއްމުކަމާއި 

 10 ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި 

 11 ޙައްލުކުރުމަށް އިސްނަގާ މިންވަރު  މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި އުފެދޭ މައްސަލަތައް 

 12 އެޅުމުގެ މިންގަނޑާއި، ހުށަހެޅުންހެދުން  

 13 މިންވަރު  އަޚްލާޤާއި ޤަވާއިދާއި މިންގަޑުތަކަށް ތަބާވާ 
 ބަޔާން: އިތުރު

 ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ދަމަހައްޓާ މިންވަރު 

  
މުއާމަލާތުކުރުމުގައި ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް  އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި

 ދަމަހައްޓާ މިންވަރު 
14 

 15 ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ދަމަހައްޓާ މިންވަރު  ވެރިންނާއި މުއާމަލާތުކުރުމުގައި 
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 16 ނުގެނައުން  އަމިއްލަ މައްސަލަތައް މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް 

 17 ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ގެންގުޅޭ މިންވަރު  ނިންމުމުގައި އްޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަ 

 ބަޔާން: އިތުރު

 މާޙައުލު ދިމާވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު މަސައްކަތުގެ 

  
ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު )މަސައްކަތުގެ  ދިމާވާ 

   ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އެކަންތައްތަކާއި ކުރިމަތިލާ ޙައްލުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން( މާޙައުލުގައި
18 

 ބަޔާން: އިތުރު

 
 ޖުމްލަ 

         
 މިންވަރު  މުވައްޒަފުން ޙަޒިރީއަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ 

 އެވެ. 25% މުވައްޒަފުންނަށް މިބައިންލިބޭނީ

 މިންގަނޑުތައް 

 ހާޟިރީ އަށާއި ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި ސަލާމުގައި ހުރުން 

 

 

 ރަނގަޅު ހާޟިރީ އެއް ދަމަހެއްޓުން.
 މާރކްސް  5 ސަލާމް: 6-0އަހަރެއްގެ މަތިން )
  މާކްސް 4ސަލާމް: 7-13

 މާކްސް  3ސަލާމް: 14-20
 މާކްސް  2:ސަލާމް 21-27
 މާކްސް  1ސަލާމް: 28-30

19 

 

 ލަސްނުވާ މިންވަރު( ގަޑިއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން )ގަޑި ޖެހި
 މާކްސް  5 -އަހަރެއްގެ މަތިން ގަޑި ނުޖެހޭނަމަ )
 މާކސް  4ދުވަސް:  1-10

 މާކްސް  3ދުވަސް:  11-25
  މާކްސް 2ދުވަސް: 35 -26
 މާކްސް  1އަށް ވުރެ މަތިން:  35

20 

 
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ތަކުރާރުކޮށް ސަލާމުގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކާއި އޭގެ ސަބަބުން
 21 ނުވާ މިންވަރު. މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ބުރޫއެރުމާއި މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސް

ޑިލޭ ނުވާނަމަ، -މާރކްސް  1)  ޑިލޭ ވާނަމަ  - މާރކްސް  5 

 
ގަޑީގައި ޙާޟިރުވެ މަސައްކަތް  ގަޑިއާއި ޒަރޫރީ ޙާލަތްތަކުގައި ނުރަސްމީ ރަސްމީ

  ކުރުމުގައި ހޭދަކުރާ މިންވަރު
22 
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  މރ/ މސ ބްރޯޑްކޮމް 

  

ބްރޯޑްކޯމް އެވޯޑް ޙާސިލްކޮށްފައިވާ  ކޮންމެ މަހުގައި ޙަޒީރި ބެލި ދެވޭ މސ/މރ.
 މިންވަރު 

 މާރކްސް  5: 12-3އަހަރެއްގެ މަތިން )
  މާކްސް 3ފަހަރު : 2
 މާކްސް  1ފަހަރު : 1

24 

 ބަޔާން: އިތުރު

 
 ޖުމްލަ 

  މުވައްޒަފުން ކިބައިގައި ހުންނަވީ ސިފަތަކާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  މަސައްކަތު މާޙައުލުގައި

 އެވެ. 20% މުވައްޒަފުންނަށް މިބައިންލިބޭނީ

 މިންގަނޑުތައް 

 ދަސްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން 

 

 25 ޝައުޤުވެރިވާ މިންވަރު  މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންކަން ދަސްކުރުމުގައި 
 26 މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންކަން ދަސްކުރާ މިންވަރު  

 
އޮޅުންފިލާފައިވުމާއި، އޭގެ ފައިދާ ކުރާ  މަސައްކަތާއިގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި 

 މަސައްކަތުން ފެންނަ މިންވަރު 
27 

 ބަޔާން: އިތުރު

 އިސްނެގުން/ ލީޑަރޝިޕް 

 
 28  އިސްނެގުން މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި  
 29 މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އިސް ދައުރު އަދާކުރުން  
 30 އިސްވެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން 

 ބަޔާން: އިތުރު

  މަސައްކަތުގެ އެއްބާރުލުން 

 
 31 މިންވަރު  މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދޭ 

 
މުވައްޒަފުންނަށް އެހީތެރިކަމާއި  މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ

 އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު 
32 

 ބަޔާން: އިތުރު

 އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުން 
 33 މިންވަރު  ހިފެހެއްޓޭމަސައްކަތުގެ ސިއްރާއި މަޢުލޫމާތު   



ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2015 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   150 

 

 34 ދެމެހެއްޓޭ މިންވަރު  އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އިތުބާރު 
 ބަޔާން: އިތުރު

 މުޢަމަލާތް ކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން 

 

 
އިސްވެރިންނާއި މުއާމަލާތްކުރާ  އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި

 ވަޞީލަތް އިޚްތިޔާރުކުރުން މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި އެއްމެ ރަނގަޅުމިންވަރާއި، 
35 

 
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި  މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ އެކުގައި

 ހިއްސާކުރުން 
36 

 

ފަހުން ހޯދުމަށް، އަދި ހިއްސާކުރުމަށް  މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް
 ބެލެހެއްޓުން ވާނޭގޮތަކަށް ރައްކާކޮށްފަސޭހަ 

37 

 ބަޔާން: އިތުރު

 އިތުރު ސިފަތައް:

 38 ޑިވަލަޕްމަންޓް ) އަމިއްލަ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން( ސެލްޕް  

 
 ޖުމްލަ 

                
 މާކްސް ލިބޭ ބައި  ލިބުނު މާރކްސް 

 މިންގަނޑު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތުގެ  

  މިންވަރު މުވައްފުން ޙާޒިރީއަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ  

  މަސައްކަތު ހުނަރުގެ މިންގަންޑު ސިފަތައް، އަދި މުވައްޒަފުންގައި ހުންނަވީ  

 ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ މާކްސް  
 ނ. ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަޢޫލީމާއި ތަމްރީން          

 ތަމްރީން  ސަބަބު

    

 ޝުކުރިއްޔާ          
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 ރިކުއަރމަންޓްސް ކަރުދާސް ޓްރެއިނިންގ : 12އެޕެންޑިކްސް 

Maldives Broadcasting Commission 

Staff Training Requirements 2015 to 2016 

 Endorsed by HR Panel on 12.07.2015 

 Course Level Duration Participants Internal or external 

1 Office Applications  In house 

 Certificate 

Short term All staff  Training 
session  

 Short term 
certificate 
course from a 
training 
institution, 
Male’ 

2 Coral 
Draw/InDesign/Photoshop 

Certificate Short term Selected 
Staff 

 Short term 
certificate 
course from a 
training 
institution, 
Male’ 

3. Customer Care  In house 

 Certificate 

Short term All staff  To be 
conducted by 
selected 
Commissioner  

 Short term 
certificate 
course from a 
training 
institution, 
Male’ 

4 Trouble Shooting  
(Computer hardware and 
software) 

In house  Short term All staff  To be 
conducted by 
DG Nasih 

5 People 
Management/Grievance 
Counseling 

Certificate Short Term HR n Admin 
staff 

 Short term 
certificate 
course from a 
training 
institution, 
Male’ 
 

6 Project Management/ 
report writing  

Certificate Short term Selected 
Staff 

 Short term 
certificate 
course from a 
training 
institution, 
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Male’ 

7 Leadership/Public Speaking Certificate Short term Selected 
Staff 

 Short term 
certificate 
course from a 
training 
institution, 
Male’ 

8 Database Administration Certificate Short term Selected 
Staff 

 Short term 
certificate 
course from a 
training 
institution, 
Male’ 

9 Qualitative and Quantitative 
Surveys 

In house Short term Selected 
staff 

 To be 
conducted by 
Nishana 
(Quantitative) 

10 English News and Press 
release writing 

In house Short term Selected 
Staff 

 To be 
conducted by 
selected 
Commissioner  
 

11 Case Investigations Certificate Short term Selected 
Staff 

 Join Course by 
Maldives 
Police Service 
and Anti-
Corruption 
Commission 

12 First Aid Certificate Short term All Staff  Maldives Red 
Crescent 

13 Fire Drill Certificate Short term All staff  MNDF 

14 Health Awareness Awareness Short term All Staff  NGO 

15 HR management Diploma Mid term Selected 
Staff 

 Diploma 
course from a 
training 
institution, 
Male’ 

16 Policy Management Diploma Mid term Selected 
staff 

 Diploma 
course from a 
training 
institution, 
Male’ 

17 Journalism Degree Long term Selected 
Staff 

 Degree course 
from a 
training 
Institution 

18 Legal  LLB Long term Selected 
staff 

 Degree course 
from a 
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training 
institution, 
Male’ 

19 Media Management Master’s 
Degree 

Long term Selected 
Staff 

 Master’s 
Degree from a 
training 
institution 
abroad. 
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