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ކޮމްލެއިންސް ސަރވޭ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

 1ތައާރަފު
ގ
ނނަ ނުވަތަ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކު ެ
"ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސާރވޭ" އަކ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް އެކި ގޮތް ގޮތުން އަ ް
ޝންގެ ރިސަރޗް އެންޑް ދިވެލޮޕްމެންޓް
ބާވަތާއި އަދަދު އަދި ޝަކުވާއާ ގުޅުންހުރި އިތުރު ކަންކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮމި ަ
ސެކްޝަނުން ކޮށްފައިވާ ސަރވޭއެކެވެ.
ޓކައި
ށ ަ
ލށް ،ސްޓެޓިސްޓިކްސް ނެގުމަ ް
ބރު  2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަ ަ
މި ސާރވޭ ހިންގާފައި ވަނ  06ނޮވެމްބަރު ން  07ޑިސެމް ަ
ހވާލުކުރެވިގެންނެވެ .މި ގޮތުން ،މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުވާލެއްގެ
ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ،ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާ ަ
ތ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން
ކވާއެއް މި ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ވަނ ފުރާފައެވެ .މި މުއްދަ ު
މައްޗަށް އަންނަ ކޮންމެ ޝަ ު
ފުރިހަމަކޮށް ( 11އެގާރަ) ފޯމެއް ލިބިފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން

ސަރވޭގެ ނަތޖާ ބިނާވެފައިވާނ މި ފޯމުތަކުން ލިބިފައިވާ

ށވެ.
މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮ ެ
1.

 2ސާރވޭ ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ މުހިންމު މައުލޫމާތު
 2.1ސަރވޭގެ މައިގަނޑު ފޯކަސް ދާއިރާތައް
(ހ)

ލމާތު
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢު ޫ

(ށ)

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޞލަތް/ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

(ނ)

ތން
ޝަކުވާގެ ބާވަތް ދެނެގަ ު

(ރ)

ޝަކުވާ ގުޅުންހުރި އޭރިއާ ދެނެގަތުން

ސަރވޭ ފޯމް – އެޕެންޑިކްސް 01

 2.2ސަރވޭ ހިންގާފައިވާ މުއްދަތު ،ފޯކަސް ގްރޫޕް އަދި މައުލޫމާތު ނެގުން
(ހ)

މި ސާރވޭ ހިންގާފައިވާނީ  6ނޮވެމްބަރ  7ޑިސެމްބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށެވެ.

(ށ)

އަދި ސާރވޭގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ޕްރެޒެންޓްކުރުމާއި ރިޕޯޓްތައްޔާރުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޑިސެމްބަރ  2014ގައެވެ.

(ނ)

3

ސާރވޭގެ މައުލޫމާތު ހޯދާފައިވަނީ މުވައްޒަފުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކޮމްޕްލެއިންސް ސާރވޭ ފޯމް އިން ލިބިފައިވާ

ކޮމްލެއިންސް ސަރވޭ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށެވެ.
(ރ)

މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތް ގެ މައުލޫމާތުވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

 3ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް
ހނުންނެވެ.
މި ސާރވޭގެ މުއްދަތުގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނ  100%ފިރި ެ

 4ސާރވޭގެ އެންމެހައި ހޯދުންތައް
 4.1ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
(ހ)

ކޮމިޝަނަށް އެމްނެ ގިނައިން ޝަކުވާ ހުށަހޅާ ފަރާތެއް ކަމުގައި މި ސާރވޭ އިން ދައްކަނ  45%އާއިއެކު އާންމު
ފަރުދުންގެ ފަރާތްތަކެވެ.

(ށ)

ވ
ކ ާ
ހށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެވެ .އަދި 18% ،ޝަ ު
ދެވަނައަށް  36%ޝަކުވާއަކ ރބްރޯޑްކުރާ ފަރާތްތަކުން ު
ހުށަޅާފައިވަނ ޕަބްލިކް/ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނެވެ.

(ނ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތަކުން އަދި ސިޔާސ ޕާޓއަކުން މި ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް
ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފަ އެއް ނުވެއެވެ.
މި ޕަރސަންޓޭޖް ތިރގައިވާ ޗާޓް  01ގައި އެވަނއެވެ.
ޗާޓް  :1ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

އާންމު ފަރުދެއް

45%

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތެއް

36%
18%

ޕަބްލިކް  /ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން

0%

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން

0%

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތެއް
60%

4

1
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40%

20%

0%

 4.2ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނ
(ހ)

ވ
މއްދަތުގައި ފޯނުގެ ޒަރއާއިން  08ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .އެއ ޖުމްލަ ޝަކު ާ
މި ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ު
ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދުގެ  1%އެވެ.

(ށ)

އަދި ،ފޯމު ހުށަހަޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް  03ފަރާތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
މި ތަފާތުތައް ތިރގައިވާ ޗާޓް  02ގައި އެވަނއެވެ.
ޗާޓް  :2ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތް

 0އިތުރު
 0ސިޓީ
 0ފެކްސް
 0އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް
ފޯމު މެދުވެރިކޮށް

3

ފޯން ކޯލް މެދުވެރިކޮށް

8
10

5

8

6

4

ކޮމްލެއިންސް ސަރވޭ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

2

0

 4.3ޝަކުވާގެ ބާވަތް
(ހ)

 67%ކޭބަލް ޓވ (ރބްރޯޑްކާސްޓް) އާ ގުޅޭ ޝަކުވާ މި ސާރވޭ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

(ށ)

އަދި ،ޓވ (ބްރޯޑްކާސްޓް) އާ ގުޅޭ  33%ޝަކުވާހުށަހަޅާފައިވާއިރު؛

(ނ)

ރޭޑިއޯ (ބްރޯޑްކާސްޓް) ،ކޮމިޝަންގެ އިދާރ ކަންކަމާގުޅޭ އަދި އާންމުކޮށް މޑިއާ ގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް
ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.
ޗާޓް  :4ޝަކުވާގެ ބާވަތް

70%
60%
ކޭބަލް ޓީވީ (ރީބްރޯޑްކާސްޓް)

50%

ޓީވީ (ބްރޯޑްކާސްޓް)

40%

ރޭޑިއޯ (ބްރޯޑްކާސްޓް)

67%

މީޑިއާ
އިދާރީ ކަންކަން

30%
20%

33%

10%
0% 0% 0%
0%

 4.4ޝަކުވާ ގުޅުންހުރި
(ހ)

ނހުރި )23%( 3
ށހަޅާފައިވާއިރު ،ކޮންޓެންޓާއި ގުޅު ް
ލައިސަންސިންގާ ގުޅުންހުރި  )46%( 6ޝަކުވާ ހު ަ
ޝަކުވާހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

(ށ)

އަދި،

އިތުރު

މައްސަލަތަކާ

ގުޅޭގޮތުން

4

()31%

ޝަކުވާއެއް

ސާރވޭގެ

މުއްދަތުގައި

ށ
ކޮމިޝަނަ ް

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
(ނ)

އިތުރު މައްސަލަގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގެ ތަފްޞލް ތިރގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނއެވެ؛
.1

ނ
މފަދަ ކަންކަ ް
ނ ދެއްކުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ި
މނަޓު ފަހު ް
މަޤްރިބް ނަމާދު ބަންގި ި 10
ލ
ނުބަލާ މައްސަ ަ

.2

ނ
ދ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރި ް
އޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓ (ކެކް) އިން ބަލަމުންގެން ާ
ކޮމިޝަންގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ެ
އވަސްކުރުމަށް
ނން ަ
ވޅު އެޅުން ލަސްވުމުން އެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ބަލައިދި ު
ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަށް ފިޔަ ަ
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ހުށަހެޅި މައްސަލަ
.3

ނދޭތ އެކަމާގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ކޭބަލް ޓވގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ު

.4

ޗެނަލެއްގެ ޚިދުމަތް ސިޔާސ މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި ކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

އިންސައްތަ ތިރގައިވާ ޗާޓް  5ގައި އެވަނއެވެ.
ޗާޓް  :5ޝަކުވާ ގުޅުންހުރި

ލައިސަންސިންގއާ ގުޅުންހުރި

31%

ޝަކުވާ
ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ

46%

އިތުރު

23%
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 5ސާރވޭގެ މުހިންމު ހޯދުންތައް ކުރުގޮތަކަށް
މި ސާރވޭއިން ދައްކާގޮތުގައި ކޮމިޝަނަށް  2014ވަނަ އަހަރުގެ  6ނޮވެމްބަރު މަހާއި  7ޑިސެންމްބަރާ ހަމައަށް ޖުމްލަ 11
ށހަޅާފައުވަނ އާންމު ވަކި ވަކި ފަރުދުންނެވެ .އެއ ޖުމްލަ ޝަކުވާ
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ،އެންމެ ގިނަ ޝަކުވާ ހު ަ
ވއިރު
ޝކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނ ރބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ކަމަށް ާ
ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ އިންސައްތައިގެ  45%އެވެ .އަދި 36%
 18%ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނ ޕަބްލިކް/ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނެވެ.
ޝކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނ ފޯނު ކޯލް މެދުވުރިކޮށެވެ .އަދި 67% ،ކޭބަލް ޓވ (ރބްރޯޑްކާސްޓް) ކުރާ
ަ
ކޮމިޝަނަށް އެންމެގިނައިން
ފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ޓވ (ބްރޯޑްކާސްޓް) ގެ 33%

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ފަރާތަކުން އަދި ސިޔާސ ޕާޓއަކުން މި ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފަ އެއް ނުވެއެވެ.
ނސިންގ އާ ގުޅުންހުރި ()46%
ނއިން ހުށަހަޅާފައިވަނ ލައިސަ ް
ގ ަ
އަދި މި ސާރވޭގެ މުއްދަތުގައި ،ކޮމިޝަނަށް އެންމެ ި
މައްސަލަތަކެވެ .އަދި އިތުރު މަސައްލައިގެ ގޮތުގައި  31%މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި  23%މައްސަލަ
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
މި ސާރވޭ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާފައިމިވަނ ޕޮލިސ އެންޑް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާރޓްމަންޑް އިން އެކުލަވާލި 'ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސާރވޭ ފޯމް'
ކޮމިޝަންގެ މިކަމާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާ ޙިއްޞާކޮށް ،އެ މުވައްޒަފަކު ބަލައިގަންނަ ޝަކުވާ ތަކުގެ ތަފްޞލް
ލއިންޓްސް އެންޑް ލައިސަންސިންގ
މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރުމުން ،މި ފޯމުތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށެވެ .މިގޮތުން ،ކޮމް ެ
ޑ އިންޖިނިއަރިންގ ސެކްޝަން އަދި ރިސެޕްޝަންއިން ސާރވޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.
ސެކްޝަން ،މޮނިޓަރިންގ އެން ް
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އެޕެންޑިކްސް 01

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސަރވޭ ފޯމް
ފޯމް ނަންބަރ/2014 :
 .1ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

 .2ޖިންސު

 .3ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނ

ތއް
ކސްޓްކުރާ ފަރާ ެ
 ބްރޯޑް ާ

ނ
 އަންހެ ް

ށ
ދވެރިކޮ ް
 ފޯމް މެ ު

ތއް
ބރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ފަރާ ެ
 ރ ް

ނ
 ފިރިހެ ް

ށ
ދވެރިކޮ ް
މއިލް މެ ު
 އ ެ

ނ
ރއަކު ް
އދާ ާ
ރގެ ި
 ޕަބްލިކް  /ސަރުކާ ު

 ފެކްސް

ނ
 ސިޔާސ ޕާޓއަކު ް

ވރިކޮށް
 ފޯން ކޯލް މެދު ެ

އ
ދ ް
ރ ެ
 އާންމު ފަ ު

 ސިޓ
އިތުރު:

 .4ޝަކުވާގެ ބާވަތް

 .5ޝަކުވާއާ ގުޅުންހުރި

ޅ
ގ ޭ
ކސްޓް)އާ ު
 ޓވ (ބްރޯޑް ާ

އ
އ ް
ވ ެ
ހރި ޝަކު ާ
 ކޮންޓެންޓާ ގުޅުން ު

ޅ
ގ ޭ
ކސްޓް)އާ ު
ބރޯޑް ާ
 ރޭޑިއޯ ( ް

އ
އ ް
ކވާ ެ
ނހުރި ޝަ ު
ނސިންނާ ގުޅު ް
 ލައިސަ ް

ޅ
ގ ޭ
ރޑްކާސްޓް)އާ ު
 ކޭބަލް ޓވ (ރބް ޯ
ޅ
 މޑިއާ ގު ޭ

އިތުރު:

ޅ
މގު ޭ
 އިދާރ ކަންކަ ާ

ތ
ލމާ ު
އޒަފުގެ މަޢު ޫ
މވަ ް
ކރި ު
ފޯމް ފުރިހަމަ ު
މޤާމް :
ނަންަ /

ތާރޚް :

ސޮއި :

ގަޑި :
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