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ފެ ށު ން

ހަމްދާއި ސަނާ ޙައްޤުވެގެން ވަނީ ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށެވެ .މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ
މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިޙި ވަޞައްލަމަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ .އަދި
އެ ކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުން މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި ޝާމިލް ކުރަމެވެ.
 2017ވަނަ އަހަރު ވެ ސް ވެ ގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް މޯލްޑިވް ސް
ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ

ކޮމިޝަނުން

ގިނަގުނަ

މަ ސައްކަތްތަކެއް

ކުރި

އަހަރަކަށެވެ.

ތަފާތު

ގޮންޖެހުންތަކެއް

ހުރުމާއެކުވެ ސް ،ޚާއް ސަކޮށް މާލީ ގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ،އެކަށިގެންވާ ވަ ސީލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން
އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއް ގައި ކޮމިޝަނުގެ މަ ސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުރަ ސްތަކެއް ހުރުމާއެކު ވެ ސް މި އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ހީވާގި މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓްޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގަ ިއ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާ ސިލްކުރުމަށް ގިނަ މަ ސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މުޅި ރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ފުރު ސަތު އެންމެ ފަހުން ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލާފައިވަނީ  2015ވަނަ އަހަރު
އެވެ .މިގޮތުން ،ކޮމިޝަނުން ވަނީ  2015ވަނަ އަހަރު  19ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސް
ދޫކޮށްފައެވެ .އެއީ  16ޓީވީ ޗެނަލަކާ  3ރޭޑިއޯ ޗެނަލެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރު ގެޒެޓް ކުރި ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސްތަކާއިއެކު 2017 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ
 49ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ،ޖުމްލަ  13ރޭޑިއޯ
ޗެނަލާއި  36ޓީވީ ޗެނަލް ހިމެނެއެވެ .ރީބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު 2017 ،ވަނަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ  6ފަރާތަކަށް ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަ ން ސް ދޫކޮށްފައެވެ .އެހެންކަމުން،
މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  132ފަރާތަކަށް ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  5ފަރާތަކަށް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަ ސްޢޫލިއްޔަތު ކަމުގައިވާ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ ޒިންމާދާރުކަން
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓާ މެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ޤާނޫނުން
ލާޒިމްކުރާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މި އަހަރުވެ ސް ގިނަގުނަ މަ ސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ2017 .

4

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައް ސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 2016 ،ގައި ނުނިމި ހުރި 9
މައް ސަލައެއް  2017ވަނަ އަހަރަށް ގެނެ ސް ،ބަލާފައިވެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނަށް  2017ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައި
ވަނީ ޖުމްލަ  49މައް ސަލައެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު  30މައް ސަލަ ބަލައި ނިމިފައިވާއިރު ،އަހަރު ނިމުނުއިރު
ނުނިމި ވަނީ  10މައް ސަލައެކެވެ .އަދި  2017ވަނަ އަހަރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން  18ޝަކުވާއެއް ވަނީ
އަނބުރާ ގެންގޮ ސްފައެވެ 7102 .ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ  94ޝަކުވާގެ ތެރޭގައި ،ކޮންޓެންޓާ
ގުޅޭ  4ޝަކުވާއަކާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ހުށަހަޅައިފައިވާ  01ޝަކުވާ އަދި ލައި ސަން ސްގެ މައް ސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި  79ޝަކުވާ ހިމެނެއެވެ .ކޮމިޝަނަށް
ހުށަ ހަޅާ ބަލާފައިވާ ޖުމްލަ މައް ސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ،ބްރޯޑްކާ ސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން  7100އިން  7102ގެ
ނިޔަލަށް ޖުމުލަ  031ޝަކުވާ ލިބިފައިވެއެވެ.
މޯލްޑިވް ސް ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަ ސައްކަތްތަކެއް
ވެއެވެ .އެގޮތުން ،އެންމެ ޚާއްޞަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ދިވެހި މީޑިއާގައި އި ސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތާއި
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއި ދިވެހިބަހުގެ ސިޔާދަތު ދަމަހައްޓައި ދިވެހި މީޑިއާގެ ވެށްޓަކީ ދިވެހިވަންތަކަމަށް އިޙުތިރާމުކުރާ
ވެށްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރުމަ ށްޓަކައި މޯލްޑިވް ސް ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ކޮމިޝަން އާއި މޯލްޑިވް ސް މީޑިއާ
ކައުން ސިލް އާއި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ އާއި ޕަބްލިކް ސަރވި ސް މީޑިއާ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ސްލާމީ ޔުނިވަރ ސިޓީ،
ގުޅިގެން ފަހުމުނާމާއެއް އެކުލަވާލާ ސޮއިކުރުމެވެ.
ފަހުމުނާމާގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަ ދުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫ ސްވެރިކަމުގައި އި ސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތާއި ،ދިވެހި
ޤައުމިއްޔަތާއި ،ދިވެހިބަހުގެ ސިޔާދަތު ދަމަހައްޓައި ،ނޫ ސްވެރިކަމުގެ ވެށްޓަކީ ދިވެހިވަންތަކަމަށް އިޙުތިރާމްކުރާ
ވެށްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރުމާއި ދިވެހި ނޫ ސްވެރީންނަކީ ނޫ ސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި
ހަމަތަކަށް އަހުލުވެރި ،ގާބިލު ބައެއް ކަމުގައި ހެދުމާއި ނޫ ސްވެރިކަމުގެ ތަންޒީމީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމެވެ .މި
ރ
ފަހުމުނާމާގެ އަމާޒުތަކަށް ވާ ސިލުވުމަށާއި އެއްބަ ސްވެފައިވާ ކަންތައްތައް ހާ ސިލުކުރުމަށް މި ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކު ި
ފަ ސް އިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންވެ ސް މި ފަހުމުނާމާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ބްރޯޑްކާ ސްޓް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ސައްކަތްކުރުމަކީ އެ ކަމެއްގެ މައްޗަށް މި ކޮމިޝަން ޤާއިމްވެފައިވާ
މައިގަނޑު އެއް އަ ސާ ސް ކަމަށް ވީހިނދު ،މި ދާއިރާގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މީހުން ބިނާކުރުމާއި
އާންމުން މި ދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީ މި ކޮމި ޝަނުން ވަރަށް ބޮޑު އި ސްކަމެއް ދީގެން ކުރަމުން އަންނަ
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މަ ސައްކަތެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުން ފަންނުވެރިކުރުމާއި

ތަރައްޤީކުރުމަކީ މި ކޮމިޝަންގެ މައިގަނޑު އެއް މަ ސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ދާއިރާގައި
މަ ސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ،އެ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން
ފުރުޞަތުތައް ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހޯދައިދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަ ސަތްކަތްތަކުގެ ދަށުން ،މި
ދާއިރާގައި މަ ސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތް ތަކަށް ،އެ ފަރާތްތަކުން އެންމެ ބޭނުންވެފައިވާ ތަމްރީން ފުރުޞަތުތައް
ހޯދައިދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން އަޙައްމިއްޔަތުކަން ދިނުމަށް ބޭނުންވާތީ ،ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޓްރެއިނިންގ ނީޑް
އެ ސެ ސްމަންޓެއް ހެދުމަށްޓަކައި ބޭ ނުންވާ މަޢުލޫމާތު ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންގެ ފަރާތުން ހޯދުމުގެ މަ ސައްކަތް ފަށާފައެވެ.
ހަލުވި ބާރު މިނެއްގައި ތަރައްޤީވަމުންދާ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާ ސްޓްދާއިރާގެ ކުރިމަގަށްޓަކައި ،ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަށް އެ
ފަރާތްތަކުގެ މަ ސައްކަތްތައް ޒަމާނާ އެއް ފެންވަރެއްގައި ކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަ ސް ކޮށްދިނުމަށާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން
ލިބިދޭންޖެހޭ

ހިމާޔަތާއި ފަ ސޭހަތަކަށް މަގު ކޮށައިދިނުމުގެ ގޮތުން ،ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތައް

އެކުލަވާލުމަށާއި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދުތަކަށް ކޮމިޝަނުން ގެންނަން ފެންނަ އި ސްލާޙްތައް ގެނައުމަށްޓަކައި
"ރެގިއުލޭޝަން ރިވިޝަން އެންޑް ފޯމިއުލޭޝަން ކޮމިޓީ"ގެ ނަ މުގައި ކޮމިޝަންގައި ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މި ކޮމިޓީން ކޮށްފައިވާ ފާހަ ގަކުރެވޭ މަ ސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި،

ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ އަދި

ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ވަނީ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށް ދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި އަދި ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރުން
ނިންމަވާފައިވާ ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ނެޓްވޯކް (ޑީ.ބީ.އެން.އޯ) ގެ ދަށުން ގަވާއިދަށް ގެނައުމަށް ޖަޕާނުން
ހުށަހެޅި ހުށަހަޅުންތަކާ އި އަދި ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމުގެ
ގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބަދަލުތައް ހިމަނާ އި ސްލާހުކޮށްފައެވެ .އަދި އި ސްލާހުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގަވާއިދުތައް
ގެޒެޓްކުރުމާމެދު ލަފަޔަކަށް އެދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް  2017ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާ ނޫނު (ނަމްބަރު  )1/2013ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހަދަން
ލާޒިމްކޮށްފައިވާ "އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫ ސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ކޮމިޝަ ނުން ވަނީ
 2013އެޕްރީލްގައި ގެޒެޓްކޮށްފައެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު  94ނޫ ސްވެރިނަށް އެކްރެޑިޓް ކާޑް ކޮމިޝަނުން
ދޫކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން 2017 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ޞައްޙަ އެކްރެޑިޓޭޝަން
ކާޑުގެ ޖުމުލަ އަކީ  397އެވެ.
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 2017ވަނަ އަހަރު ނިމި 2018 ،ވަނަ އަހަރާއި ކުރިމަތިލާއިރު މޯލްޑިވް ސް ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ
ތަޞައްވަރަކީ ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމާ އަދި ފަންނުވެރިކަން
ހޯދައި ދިނުމެވެ .އަދި ރާއްޖޭގައި ޒިންމާދާރު ޤާބިލް ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންތަކެއް އުފެދި ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ މަންފާ
ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިއުމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫ ސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި ،ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން
ޒިންމާދާރުގޮތެއް ގައި ފުޅާވެ އަދި ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާ ވެގެން ދިޔުމެވެ.
އަދި މި ކަންކަން ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މި ކުރާ މަ ސައްކަތުގައި މާތް ﷲ ސުބުހާނާހޫ
ވަތަޢަލާ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ!
 27ފެބްރުވަރީ 2018
މުޙައްމަދު ޝަހީބު
ކޮމިޝަންގެ ރައީ ސް
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 . 2ތަ ޢާ ރަ ފު
މޯލްޑިވް ސް ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު ނަމްބަރ( 16/2010 :ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 04 ،އެޕްރީލް  2011ގައި އުފެދިފައިވާ މިނިވަން މުޢައް ސަ ސާއެކެވެ .މި ކޮމިޝަން
އުފެއްދުމުގެ

މަޤް ސަދުތަކުގެ

ގަވާއިދުތަކާއި

އުޞޫލުތައް

ތެރޭގައި

ރާއްޖޭގައި

ކަނޑައެޅުމާ،

ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ

ތަންފީޒްކުރުމާއި

ޑިމޮކްރަ ސީ

ސިޔާ ސަތުތައް

ތަންފީޒުކުރުމާއި

އާލާކުރުމާއި

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

މިނިވަންކަން އޭގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުން
އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މިކަންކަމުގެ އަލީގައި ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާ
ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުވައިދިނުމަށާއި އޭގެ އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރެވޭނޭ މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި،
އެފަދަ ނިޒާމްތައް އެކުލަވާލާ ޤާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ހަތް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މި ކޮމިޝަނަށް ފަ ސް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށް ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރެއްވީ  04އެޕްރީލް  2011ގައެވެ .ކޮމިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ރައީ ސް ބަދުރުއްނަ ސީރު 29
ޖޫން  2012ގައި ވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުންނާއި ރައީ ސްކަމުން އި ސްތިޢުފާ ދެއްވާފައެވެ .ބަދުރުއްނަ ސީރު
އި ސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ރައީ ސްކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީ ސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު
ޝަހީބު އަދި ނައިބު ރައީ ސް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޢަބްދުﷲ ޝުޖާއު  21ނޮވެމްބަރ  2012ގައި ވަނީ
އިންތިހާބުކޮށްފައެވެ.
އަދި ،ކޮމިޝަންގެ ހު ސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ހއ .ދިއްދޫ /އާލިޔާ ،މުޙައްމަދު އަ ސްލަމް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން
އިންތިޚާބުކުރުމުން ،އެބޭފުޅާ މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރައްވާ މެމްބަރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ހަވާލުކުރެއްވީ  13މާރިޗު  2013ގައެވެ .މުޙައްމަދު އަ ސްލަމް މި މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ،
ހު ސްވެފައިވާ މެމްބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި  14ފަރާތުގެ ތެރެއިންނެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހަ މެމްބަރެއްގެ ދައުރު  03އޭޕްރީލް  2016ގައި ހަމަވުމުން ،ފަ ސް އަހަރުގެ
ދެވަނަ ދައުރަކަ ށް ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރެއްވީ  05އެޕްރީލް  2016ގައެވެ .މި ގޮތުން،
ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވީ ،މުޙައްމަދު ޝަހީބާއި ،ޒީނާ ޒާހިރާއި ،އައިމިނަތު ސަރާހަތު
އިއްޒަތާއި ،ފާތިމަތު ޒައިނާއާއި ،ޙަ ސަން ނަބާޙު އަދި އި ސްމާޢީލް ސަފްވާނެވެ.
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ކޮމިޝަންގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލް ސާ ހަމަ އެ ދުވަހު ބާއްވަވައި ،ކޮމިޝަންގެ ރައީ ސްގެ މަޤާމަށް ނަން
ހުށަހެޅުއްވި ކޮމިޝަނަރ މުޙައްމަދު ޝަހީބު އަދި ނައިބު ރައީ ސްގެ މަޤާމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވި ކޮމިޝަނަރ
މުޙައްމަދު އަ ސްލަމް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކޮމިޝަންގެ ރައީ ސް އަދި ނައިބު ރައީ ސްގެ މަޤާމަ ްށ
ހޮއްވެވިއެވެ.
މީގެ އި ތުރުން ،ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ނޫރާ ޢަލީ  1މެއި  2016ގައި އެ
މަޤާމުން ވަނީ އި ސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ .އެހެންކަމުން ،ހު ސްވެފައިވާ އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ
އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު ،އެ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގަތް ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ،މޮނިޓަރިންގ އެންޑް
އެންޖިނިއަރިންގެ މަޤާމުގަ އި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ނާ ސިޙު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާ  2މެއި 2016ގައި
ވަނީ ހަވާލުވެފައެވެ.
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 2017 .3ވަ ނަ އަހަ ރު ކޮ މި ޝަ ންގ ެ މަ ސް ޢޫލިއްޔަތުތައ ް ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށްޓ ަކައ ި ކު ރި
މަ ސަ އް ކަތ ް
 3.1ޓް ރެ އި ނި ންގ ނީ ޑް އެ ސެ ސް މަ ން ޓް
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުން ފަންނުވެރިކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރުމަކީ
މި

ކޮމިޝަންގެ

މައިގަނޑު

އެއް

މަ ސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.

އަދި

ރާއްޖޭގެ

ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ

ދާއިރާގައި

މަ ސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ،އެ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން
ފުރުޞަތުތައް ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހޯދައިދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަ ސަތްކަތްތަކުގެ ދަށުން ،މި
ދާއިރާގައި މަ ސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ،އެ ފަރާތްތަކުން އެންމެ ބޭނުންވެފައިވާ ތަމްރީން ފުރުޞަތުތައް
ހޯދައިދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން އަޙައްމިއްޔަތުކަން ދިނުމަށް ބޭނުންވާތީ ،ކޮމިޝަނުންވަނީ ޓްރެއިނިންގ ނީޑް
އެ ސެ ސްމަންޓެއް ހެދުމަށްޓަކައި ބެނުންވާ މަ ޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ފޯމު ވާނީ 24
ސެޕްޓެންބަރު  2017ވަނަ ދުވަހު ހުރިހާ ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަ ސް ފޮނުވާފައެވެ.
 3.2ޓީ ވީ ސް ޕޮ ޓް ސް
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓި ސްއަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނާއި އާންމުން
އަޙުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ،ޓީވީ ސްޕޮޓް ސްތަކެއް ހެދުމަށް ޕަބްލިކް ސަރވި ސް މީޑިއާ (ޕީ.އެ ސް.އެމް) އާއެކު 16
އޮގަ ސްޓް  2017ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ .އަދި މި ޓީވީ ސްޕޮޓް ސްތައް ހެދުމުގައި ޕީ.އެ ސް.އެމްގެ
ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަ ށާއި ސްޕޮޓް ސްތައް އެކުލަވާލައި ކޮމިޝަނާ ޙިއް ސާކޮށް ،ކޮމިޝަނުން
ކަނޑައަޅައި

އުޞޫލެއްގެ މަތިން ޕީ.އެ ސް.އެމްގެ ޗެނަލްތަކުން

އެއަރކޮށްދޭނެކަމަށް

ވިދާޅުވެފައިވާތީ؛

އެ

ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ސްޕޮޓް ސްތަކުގައި ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ މެ ސެޖްތައް ހިމަނާ
ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ކަރުދާ ސް ވަނީ  24ސެޕްޓެންބަރު  2017ވަނަ ދުވަހު ޕީ.އެ ސް.އެމްއާ
ހިއްޞާކޮށްފައެވެ .އަދި ސްޕޮޓް ސް ތައްޔާރުކޮށް އެއަރކުރުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނާ ހިއް ސާކޮށްދެއްވުމަށްވެ ސް ވާނީ
އެ ފަރާތުގައި ދަންނަވާފައެވެ.
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 3.3ބް ރޯ ޑް ކާ ސް ޓް އަ ދި ރީ ބް ރޯ ޑް ކާ ސް ޓް ކު ރު މު ގެ ދާ އި ރާ އާ ގު ޅޭ ގަ ވާ އި ދު ތަ އް އި ސް ލާ ހު ކު ރު ން
ރެ ގި އު ލޭ ޝަ ން ރި ވި ޝަ ން އެ ން ޑް ފޯ މި އު ލޭ ޝަ ން ކޮ މި ޓީ ( އާ ރް .އާ ރް .އެ ފް .ސީ)
ރެގިއުލޭޝަން ރިވިޝަން އެންޑް ފޯމިއުލޭޝަން ކޮމިޓީއަކީ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމާއި ގުޅޭ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމަށާއި
އަމަލުކުރަމުންދާ

މިހާރު

ޤަވާއިދުތަކަށް

ކޮމިޝަނުން

ގެންނަން

ފެންނަ

އި ސްލާޙްތައް

ގެނައުމަށްޓަކައި

އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ .މި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަމަޖައް ސާ  7މުވައްޒަފުންގެ
މައްޗަށެވެ .މި ގޮތުން ކޮމިޓީގައި ހިމެ ނޭ މެމްބަރުންނަކީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ،ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު،
ލައި ސަން ސިންގ ސެކްޝަން ތަމް ސީލުކުރާ މެމްބަރެއް ،ކޮމްޕްލައިންޓް ސް ސެކްޝަން ތަމް ސީލުކުރާ މެމްބަރެއް،
ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން ތަމް ސީލުކުރާ މެމްބަރެއް އަދި ސެކްރެޓޭރިއަޓްއެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޓީގެ 11
ބައްދަލުވުން ބާވާފައިވެއެވެ.
މިގޮތުން ،ކޮމިޓީއިން ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ އަދި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ވަނީ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށް
ދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި އަދި ޖަޕާނު
ސަރުކާ ރުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ނެޓްވޯކް
(ޑީ.ބީ.އެން.އޯ) ގެ ދަށުން ގަވާއިދަށް ގެނައުމަށް ޖަޕާނުން ހުށަހެޅި ހުށަހަޅުންތަކާއި އަދި ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި
ގަވާއިދަށް

ޢަމަލުކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަ އް

ހައްލުކުރުމުގެ

ގޮތުން

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ

ބަދަލުތައް ހިމަނާ

އި ސްލާހުކޮށްފައެވެ .އަދި އި ސްލާހުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގަވާއިދުތައް ގެޒެޓްކުރުމާމެދު ލަފަޔަކަށް އެދި  4އޮކްޓޫބަރު
 2017ވަނަ ދުވަހުވަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ
ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކޮމިޓީއިން ވަނީ 'ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުން' ' ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް
އެދޭ ފޯމް' ' ،ލިޔެކުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ފޮނުވާ އަމުރު ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވާން އަންގާ ޗިޓު' އަދި 'ތަހުޤީޤު
ބަޔާންނަގާ ފޯމު' އެކުލަވާލާފައެވެ.

 3.4ޔު ނި ވަރ ސަ ލް ޕީ ރި އޮ ޑި ކް ރި ވި އު ފޯ މު – ހި އު މަ ން ރަ އި ޓް ސް ކޮ މި ޝަ ން
އ.ދގެ އިން ސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާތައް މޮނިޓަރކުރާ ކޮމިޓީތަކުން ،ދިވެހި ދަޢުލަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ހުށަހެޅުންތައް

ތަންފީޛުކުރާ

މިންވަރު

ދެނެގަތުމަށާއި،

ދިވެހި ދަޢުލަތުން

ތަ ސްދީޤްކޮށްފައިވާ

އެންމެހައި

މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ދަޢުލަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަ ސައްކަތްތަކާއި
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ކުރަމުންދާ މަ ސައްކަތްތަކާ

އަދި

ކުރިއަށް

ރާވާފައިވާ މަ ސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމަށް

އެޗް.އާރު .ސީ.އެމްއިން

އެކުލަވާލާފައިވާ "ޔުނިވާރ ސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު  " 2017ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  21އޮގަ ސްޓް  2017ވަނަ
ދުވަހު ވަނީ އެ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައެވެ.

 3.5ލޯ ކަ ލް ކަ އު ން ސި ލް އި ން ތި ޚާ ބު ގެ ލަ އި ވް ކަ ވަ ރޭ ޖް މޮ ނި ޓަރ ކު ރު މު ގެ ޙަ ރަ ކާ ތް
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުން ސިލް އިންތިޚާބުގެ ދުވަ ސްވަރާ ދިމާކޮށް ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކުން
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަ ސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވެއެވެ.
މި މަ ސައްކަތުގައި މޮނިޓަރކުރެވުނީ ކަނޑައެޅޭ ޓީވީ ޗެނެލްތަކުގެ ޕްރައިމްޓައިމް ކަމުގައި ވާ ރޭގަނޑު  8.00އިން
ދަންވަރު  12އަށް ގެނެ ސްދޭ ކޮންޓެންޓްއެވެ .އަދި މޮނިޓަރކުރާއިރު ބެލީ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓި ސްއާއި އަބުރު ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ އިންތަކާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް ހިމަނާފައި
ހުރިތޯއެވެ.
މޮނިޓަރިންގ ގެ މި ޚާއް ސަ މަ ސައްކަތުގައި މޮނިޓަރކުރެވުނީ ނިއު ސް އާއި ކަރަންޓް އެފެއަރ ސް ،ޑިރެކްޓް
އެކް ސެ ސް އަދި ސިޔާ ސީ ޕްރޮގަރާމްތައް ގެނެ ސްދޭ ޗެނެލްތަކެވެ.
 6އޭޕްރިލް އިން ފެށިގެން  6މެއި  2017ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މޮނިޓަރކުރުމުގެ މި މަ ސައްކަތް ހިންގީ
ކޮމިޝަނުގެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް “އެލެކްޝަން ސް މޮނިޓަރިންގ ޓާ ސްކްފޯ ސް” އެއް އެކުލަވާލައި،
މައިގަނޑު  3ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .މިގޮތުން ،ފުރަތަމަ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު ،މޮނިޓަރިންގ އިން
ފާހަގަކުރެވޭ މައް ސަލަތައް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަވަހަށް އެޖުޑިކޭޓްކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖައް ސާފައިވެއެވެ.

 3.6ކޮ މި ޝަ ން މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ގެ އަ ގު ވަ ޒަ ން ކު ރު މު ގެ ގޮ ތު ން ކު ރި މަ ސަ އް ކަ ތް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް  2017ވަނަ އަހަރުގައިވެ ސް ކޮމިޝަން މުވައްޒަފުންގެ މަ ސައްކަތުގެ އަގު
ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައިވެއެވެ .މިއެވޯޑްތަކާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވެނީއެވެ.
މިގޮތުން ،ކޮންމެ މަހެއްގައިވެ ސް ހާޟިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުއައްޒަފުންނަށް ދެވޭ "މި ސްޓަރ ނުވަތަ މި ސް
ބްރޯޑްކޮމް" އެވޯޑް މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވެއެވެ.
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މ
 . 4ބް ރޯ ޑް ކާ ސްޓ ްކުރުމުގ ެ ދާ އި ރާ ހަ ރު ދަ ނާ ކޮށ ް ކު ރި އެ ރުވުމަށްޓ ަކައ ި ކޮ ށް ފަ އި ވާ މު ޙި އް ު
މަ ސަ އް ކަ ތް
 " 4.1ބް ރޯޑްކ ާސްޓްކުރުމ ުގ ެ ދު ވަ ސް" ފާ ހަ ގަ ކުރުނ ް
ވޭތުވެދިޔަ

އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ދުވަ ސް  4އޮކްޓޫބަރު  2017ގައި

އަހަރެކޭ

ފާހަގަކޮށްފައެވެ .މިދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ ރާއްޖޭގެ މަ ސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވުމަށް
ދުވަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީ ސް ދެއްވާ ޚިޠާބެއް ޕަބްލިކް ސަރވި ސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށްވަނީ ރިކޯޑްކޮށް
އެއަރކޮށްފައެވެ .މި ޚިޠާބުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީ ސް ވަނީ ނޫ ސްވެރިކަމުގެ އިންތަކާއި މިންތަކާއި ހަމަތަކަށް
ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުން

ފަރުވާތެރިވުމަށް

އިލްތިމާ ސްކުރައްވާފައެވެ.

ޤައުމުގެ ދީނީ

ވަހުދަތާއި

އިން ސާނީ

ކަރާމާތް

ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މި ކަންކަން އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންގެ ދައުރުގެ މުހިންމުކަން އިޚްލާ ސްތެރި ހިތަކުން ޤަބޫލުކޮށް ،މިކަމަށް
ކެނޑިނޭޅި މަ ސައްކަތްކުރުމަށް ވެ ސް ކޮމިޝަންގެ ރައީ ސް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މި ޚިޠާބުގެ ޑީ.ވީ.ޑީ ރިކޯޑިންގ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނާ ޙިއްޞާކޮށް އެދުވަހު އެއަރ
ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ.
މީގެއިތުރުން ،މި ދުވަހުގެ މުނާ ސަބަތުގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ޕްރެ ސް ކޮންފަރެން ސެއް ރޭޑިއޯ
ބިލްޑިންގ ގައި ބޭއްވިއެވެ .ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަ ސައްކަތްތަކާ
ބެހޭގޮތުން މި ޕްރެ ސް ކޮންފަރެން ސްގައި މެމްބަރުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ .މީގެއިތުރުން ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ
ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ބަލަ އިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާ ސާ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަންގެ ރައީ ސް
މުޙައްމަދު ޝަހީބު ނެރެދެއްވިއެވެ.

 4.2އެ ކި ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ކޮ މި ޝަ ނު ން ހު ށަ ހެ ޅި ޕް ރޮ ޕޯ ސަ ލް ތަ އް
އި ން ޑި އާ އެ ން ބަ ސީ އަ ށް ތަ ޖު ރި ބާ ދަ ތު ރު ގެ ޕް ރޮ ޕޯ ސަ ލް ހު ށަ ހެ ޅު ން
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގް ދާއިރާގައި ތަރައްގީ ކުރުމާ ،ކޮމިޝަނުގައި މަ ސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ފަންނީ
އެހީތެރިކަން އިތުރަށް ހޯދުމާ ،ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގް ކޮމިޝަންގެ ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ،ތަޖުރިބާ
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އިންޑިއަން އެންބެ ސީއަށް ޕްރޮޕޯ ސަލެއް 2017

ވަނަ އަހަރު ވާނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

 4.3ދި ވެ ހި ބަ ސް ހެ ޔޮ ގޮ ތުގ ައ ި ބޭ ނު ން ކޮ ށް ކު ރިއެރުވުމ ުގ ެ ދާ އިރާއިނ ް ނޫ ސް ވެ ރިނ ް ތަ މް ރީނުކުރުމ ާ ގު ޅޭ ގޮ ތު ން
ކަ މާ ގުޅ ޭ އި ދާރ ާތަކ ާ އެ ކު ކޮ މި ޝަ ނު ން ފަ ހު މު ނާމާގ ައ ި ސޮ އި ކުރ ުން
ދިވެހި މީޑިއާގައި އި ސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތާއި ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއި ދިވެހިބަހުގެ ސިޔާދަތު ދަމަހައްޓައި ދިވެހި މީޑިއާގެ
ވެށްޓަކީ ދިވެހިވަންތަކަމަށް އިޙުތިރާމުކުރާ ވެށްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރުމަށްޓަކައި ފަ ސް މުއައް ސަ ސާ ،މޯލްޑިވް ސް
ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ކޮމިޝަން އާއި މޯލްޑިވް ސް މީޑިއާ ކައުން ސިލް އާއި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ އާއި ޕަބްލިކް ސަރވި ސް
މީޑިއާ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ސްލާމީ ޔުނިވަރ ސިޓީ ،ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ފަހުމުނާމާގައި ވަނީ  02އޮކްޓޯބަރު
 2017ވަނަ ދުވަހު ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަ ސްމިއްޔާތުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.
ފަހުމުނާމާގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫ ސްވެރިކަމުގައި އި ސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތާއި ،ދިވެހި
ޤައުމިއްޔަތާއި ،ދިވެހިބަހުގެ ސިޔާދަތު ދަމަހައްޓައި ،ނޫ ސްވެރިކަމުގެ ވެށްޓަކީ ދިވެހިވަންތަކަމަށް އިޙުތިރާމްކުރާ
ވެށްޓެއް ގެ ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރުމާއި ދިވެހި ނޫ ސްވެރީންނަކީ ނޫ ސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ހަމަތަކަ ްށ
އަހުލުވެރި ،ގާބިލު ބައެއް ކަމުގައި ހެދުމާއި ނޫ ސްވެރިކަމުގެ ތަންޒީމީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމެވެ.
މި ފަހުމުނާމާގެ އަމާޒުތަކަށް ވާ ސިލުވުމަށާއި އެއްބަ ސްވެފައިވާ ކަންތައްތައް ހާ ސިލުކުރުމަށް މި ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރި
ފަ ސް އިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންވެ ސް މި ފަހުމުނާމާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
މިގޮތުން ،މި ފަހުމުނާމާގައި ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މަ ސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ދުރު ރާ ސްތާގެ އި ސްތިރާތީޖީ
މަގުޗާޓެއް

އެކުލަވާލާ

އެއަށް

އަމަލުކުރަމުންދާ މިންވަރު

ބަލަމުންގެންދިއުން

ހިމެނިފައިވާތީ ،މި މަގުޗާޓުގެ

މަ ސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ފާ ސްކުރުމަށްޓަކައި މި ފަހުމުނާމާގައި ހިމެނޭ ފަ ސް ފަރާތް އެކުލެވޭ ވިލަރެ ސް
ކޮމިޓީއެއް ވަނީ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަ އިފައެވެ .އަދި މި ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުންވަނީ  2ނޮވެންބަރު 2017
ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާފައެވެ.
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 . 5ރީ ބް ރޯ ޑް ކާ ސް ޓް ކު ރު މު ގެ ދާ އި ރާ ކު ރި އެ ރު ވު މަ ށް ކޮ ށް ފަ އި ވާ މު ޙި އް މު މަ ސަ އް ކަ ތް
 5.1ދި ވެ ހިރާއްޖ ޭގައ ި ގަ ވާއިދ ާ ޚި ލާ ފަ ށް ރީ ބްރޯޑ ްކާސްޓްކުރ ާ ( ކޭ ބަލ ް ޓީ ވީ ގެ ހި ދު މަ ތް ދޭ) ފަ ރާ ތް ތަކުގ ެ
މަ އުލޫމ ާތު ހޯ ދު ން
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސް ހޯދުމެއްނެތި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަތޮޅު ތެރޭގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ (ކޭބަލް ޓީވީ) ހިދުމަތް ދެމުންގެންދާކަން މި ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއިއެކު ،އަދި
މި

ކަމާގުޅޭ

ގޮތުން

ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާތައް

ލިބެމުންދާތީ،

ކޮމިޝަނުން

ލައި ސަން ސް

ނެގުމަކާއިނުލާ

އަތޮޅު/ރަށުގައި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިދެއްވުންއެދި2 ،
އޮކްޓޫބަރު  2017ގައި ސަރކިއުލައެއް ޝާއިޢުކޮށްފައިވެއެވެ.

 5.2ލަ އި ސަނ ްސްގ ެ އަ ހަ ރީ ފީ އާ އި ޖޫ ރި މަނ ާ ނަ ގާ އު ސޫ ލަށ ް ބަ ދަ ލު އަ އު ން
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު  2ވަނަ އި ސްލާޙަށް  7މާރިޗު  2017އިން ފެށިގެން އަދި
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު  3ވަނަ އި ސްލާޙަށް  8ފެބްރުއަރީ  2017އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަން
ފެށުމާގުޅިގެން އަހަރީ ފީ ދެއްކުން ލަ ސްވުމުން ނަގާ ޖޫރިމަނާ ފައި ސާގެ އަދަދަކީ ނުދައްކާ އޮތް އަދަދުގެ 0.05%
( ސުމެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް ފަހެއް އިން ސައްތަ) ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ އަދަދަކީ 250,000ރ (ދެ
ލައްކަ ފަން ސާ ސް ހާ ސް ރުފިޔާ) ނުވަތަ އަހަރީ ފީ ގެ ދެ ގުނަ ،މި ދެ އަދަދުންކުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއް ކަމުގައި
ހަމަޖެހިގެންދިޔައެވެ.
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03

 . 5ކޮ މި އު ނި ޓީ ބް ރޯ ޑް ކާ ސް ޓި ންގ ދާ އި ރާ ކު ރި އަ ރު ވަ ން ކު ރި މަ ސަ އް ކަ ތް
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މަ ސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ
ގޮތުގައި ދިރާ ސާ މަ ސައްކަތްތަކެއް  2012ވަނަ އަހަރުގެ ޑި ސެމްބަރު 3ން 15އަށް ވަނީ ކޮށްފައެވެ .މި
މަ ސައްކަތްކުރުމުގައި އި ސްކޮށް ހުންނެވީ އޮ ސްޓްރޭލިއާގެ މިދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއްކަމުގައިވާ ޑރ .މަރީ ގްރީންއެވެ.
މިގޮތުން ،ސެޕްޓެމްބަރު  2015ގައި ޑރ .މަރީ ގްރީން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ،މި ދިރާ ސާ ރިޕޯޓަށާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް
ބެ ސްޓް ޕްރެކްޓި ސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފަންޑިންގގެ އެހީގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ
ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަ ސައްކަތް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮ ސްފައެވެ .މި ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ
ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނާއި ،ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން އަދި ސަރުކާރުގެ މިނި ސްޓްރީތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްފަހުއެވެ .ކޮމިއުނިޓީ
ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގގެ ލައި ސަން ސް ދޫކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ޤާނޫނާއި ފުށުއެރުން ހުރުމުން އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ
ލަފާގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާ އި ސްލާހުކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އޭ.ޖީ އޮފީހަށް
ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.
 2017ވަނަ އަހަރު ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ތަޢާރަފުކުރުމަށް އެއްވެ ސް މަ ސައްކަތެއް
ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
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 . 7ކޮ މިޝަނުނ ް ބަ އި ވެ ރިވ ި ސެ މި ނަރ ،ވާރ ކް ޝޮޕ ް ،ޓް ރެ އިނިނ ްގ އަ ދި ސް ޓަ ޑީ ޓު އަރ
 7.1އޭ  .ބީ .ޔ ޫ ގެ

 2017ވަ ނަ އަ ހަރުގ ެ ޑި ޖިޓަލ ް ބް ރޯ ޑްކ ާސްޓިނ ްގ ސި މް ޕޯ ޒި އ ަމ ް –

މެ ލޭ ޝި އާ 06 ،މާ ރި ޗު

ކު އަލ ަ ލަ މް ޕޫ ރު،

–  09މާ ރި ޗު 2017

އޭޝިޔާ ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ޔޫނިއަން (

އޭ.ބީ.ޔޫ) އިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެ ސް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޑިޖިޓަލް

ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ސިމްޕޯޒިއަމް ގައި  2017ވަނަ އަހަރުގެ ސިމްޕޯޒިއަމް ،ޑިޖިޓަލައިޡް އެންޑް ޑޮމިނޭޓް ގައި
ކޮމިޝަނާރ އައިމިނަތު ސަރާހަތު އިއްޒަތްއެވެ .މި ސިމްޕޯޒިއަމް

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ

 2017ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށްގެންގޮ ސް ފައިވަނީ މެލޭ ސިއާގެ ކުއަލަ ލަމްޕޫރުގައި
ނިޔަލަށެވެ.

މާރްޗްގެ  03އިން 06ގެ

މި ކޮންފަރެން ސްގައި އޭ ޝިޔާގެ ގައުމުތަކުގައާއި ދުނިޔޭގައި އަލަށް ތައާރަފްވާ ބްރޯޑްކާ ސްޓިން

ޓެކްނޮލޮޖީއާއި މި އިންޑަ ސްޓްރީ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .އަދި އައު
އިކުއިޕްމަންޓްތަކާއި

އީޖާދުތައް

އައު

މި

ސިނާއަތުގައި

ބޭނުންކުރާނޭ

ގޮތާއި

ބެހޭގޮތުންވެ ސް

ވަނީ

މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.
ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޚަރަދުތަށް ހަމަޖައް ސާފައިވަނީ ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ
އަމިއްލަ ގޮތުންނެވެ.

ނ
ޖ ް
 7.2އޭ  .އަ އި  .ބީ  .ޑީ  14ވަ ނަ އޭ ޝި އާ މީ ޑިއ ާ ސަ މި ޓް  – 2017ޗި ން ގ ޑާ އޯ ،ޗަ އި ނާ ޫ 04
–  08ޖޫ ން 2017
އޭޝިއާ ޕެ ސިފިކް އިން ސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާ ސްޓް ޑެވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.އައި.ބީ.ޑީ)އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޗައިނާގެ
ކުއިންޑައުގައި ބޭއްވި އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓްގައި ،މޯލްޑިވް ސް ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގް ކޮމިޝަންގެ ރައީ ސް މުހައްމަދު
ޝަހީބު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.
ޗައިނާގެ ކުއިންޑައުގައި

ޖޫން  8- 4ގައި ބޭއްވުނު "އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް" އަކީ އޭޝިއާ ޕެ ސިފިކް ސަރަހައްދު

ތަކުގައި ހުރި ޤައުމުތަކުގެ ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގް ދާއިރާގައި ހުރި ތަޖުރިބާކާރުންނާއެކު ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގް ދާއިރާގެ
ތަރައްޤީއަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގް ދާއި ރާގައި ހުރިގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމާއި ކަމާގުޅޭ ބެ ސްޓް
ޕްރެކްޓި ސް ޙިއް ސާކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ސަމިޓެކެވެ.
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 7.3އ ޭ.އައ ި.ބ ީ.ޑ ީ  2017ޖެ ނެ ރަ ލް ކޮ ން ފަ ރެ ން ސް ދި ވެ ހި ރާ އް ޖެ ،ބަ ނ ޑޮ ސް އަ އި ލެ ން ޑް ރި ސޯ ޓް ،
 23- 21އޮ ގަ ސް ޓް 2017
އޭޝިއާ ޕެ ސިފިކް އިން ސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާ ސްޓް ޑެވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.އައި.ބީ.ޑީ) އިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެ ސް
އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޖެނެރަލް ކޮންފަރެން ސްގައި  2017ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަންގެ ރައީ ސް މުޙައްމަދު ޝަޙީބުއާއި ކޮމިޝަންގެ ނައި ބު ރައީ ސް މުޙައްމަދު
އަ ސްލަމާއި ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް މު ޙައްމަދު ނާ ސިހު އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަން ސް އޮފި ސަރ
މުޙައްމަދު ސަފްވާން އަޙްމަދު އާދިލެވެ .އޭޝިއާ ޕެ ސިފިކް އިން ސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާ ސްޓް ޑެވެލޮޕްމަންޓް
އިން  2017ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ޖެނެރަލް ކޮންފަރެން ސް ،ކުރިއަށްގެންގޮ ސްފައި ވަނީ އޭ.އައި.ބީ.ޑީގެ
މެންބަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތި ތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށާއި އަހަރީ ގޮތުން ހާ ސިލްކޮށްފައިވާ
ލަ ނޑުދަ ނ ޑިތަކާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ އި ސްތިރާތީޖީތައް އެކުލަވާލުމުގައި މެމްބަރުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް
މަޢުލޫމާތު ހިއް ސާކުރުމަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާ
އަދި ކުރިއެރުވިދާނެ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން އޭ.އައި.ބީ.ޑީ ހިންގުމަށްޓަކައި އާ
މެން ބަރުން
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 2017 . 8ވަ ނަ އަހަ ރު ކޮ މި ޝަ ނު ން ކޮ ށް ފަ އި ވާ ދި ރާ ސާ ތަ އް
ގ
މ ެ
 8.1ބް ރޯ ޑްކ ާސްޓްކުރުމުގ ެ ކޯ ޑް އޮ ފް ޕް ރެ ކްޓިސްއާއ ި ޢަ ބު ރު ރަ އް ކާ ތެ ރި ކޮ ށް ދި ނު މާ އި ޚި ޔާ ލު ފާ ޅު ކު ރު ު
މި ނި ވަ ން ކަ މު ގެ ޤާ ނޫ ނާ ޚި ލާ ފު ވި މި ން ވަ ރު އަ ން ގަ އި ދޭ ދި ރާ ސާ ރި ޕޯ ޓް އެ ކު ލަ ވާ ލު ން
 2011ވަނަ އަހަރުގެ އޭފްރީލް މަހުން ފެށިގެން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހަޅައިފައިވާ މައް ސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓި ސް އަދި ޢަބުރު
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި މިންވަރު އަންގައިދޭ ދިރާ ސާ ރިޕޯޓް
އެކުލަވާލާ  04އޮކްޓޫބަރ  2017ގައި ވަނީ އާންމުކުރެވިފައެވެ.
ޖަ ދުވަލ ު  : 1ޝަ ކުވ ާ ހު ށަހެޅ ުމ ާއި ޝަ ކުވ ާ ބަ ލަ އި ގަ ތު މު ގެ ނި ޒާ މު ގެ ދަ ށު ން ކޮ މި ޝަ ނަ ށް ހު ށަ ހަ ޅަ އި އަ ދި ކޮ މި ޝަ ނު ން
ބަ ލަ އި ފަ އި ވާ ޝަ ކު ވާ ތަ ކާ އި ގު ޅޭ ދި ރާ ސާ ރި ޕޯ ޓް
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 . 9ލަ އި ސަ ން ސް
 2017 9.1ވަ ނަ އަ ހަ ރާ ހަ މަ އަ ށް ދޫ ކޮ ށް ފަ އި ވާ ބް ރޯ ޑް ކާ ސް ޓި ންގ ލަ އި ސަ ން ސް
 2017ވަނަ އަހަރު އެއްވެ ސް ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .ކޮމިޝަނުން
މުޅި ރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ފުރު ސަތު އެންމެ ފަހުން ހުޅުވާލާފައިވަނީ  2015ވަނަ އަހަރު އެވެ .މި
ގޮތުން ،ކޮމިޝަނުން ވަނީ  2015ވަނަ އަހަރު  19ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައެވެ.
އެއީ  16ޓީވީ ޗެނަލަކާ  3ރޭޑިއޯ ޗެނަލެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ލައި ސަން ސްތަކާއިއެކު ،ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސް ޖުމްލަ  49ފަރާތަކަށް
ދޫކޮށްފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ،ޖުމްލަ  13ރޭޑިއޯ ޗެނަލާއި  36ޓީވީ ޗެނަލް ހިމެނެއެވެ.
ޖަ ދުވަލ ު  : 2ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯ ޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަފްސީލު

 2017 9.2ވަ ނަ އަ ހަ ރު ބް ރޯ ޑް ކާ ސް ޓް ލަ އި ސަ ން ސް ތަ ކަ ށް ގެ ނަ އި ބަ ދަ ލު ތަ އް
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައި ސަން ސް ތަކުގެ ތެރެއިން  11ލައި ސަން ސަކަށް ،ޖުމުލަ  15ބަދަލެއް  2017ވަނަ
އަހަރު ގެނެ ސްދެވިފައިވެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް ބަދަލުކޮށްދެއްވުމާއި ،ޚިދުމަތް
ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ވަ ސީލަތް އިތުރުކޮށް ދިނުމާއި ،ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ޗެނަލްގެ ނަން
ބަދަލުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.
މި ގޮތުން،
 .1ޕަބްލިކް ސަރވި ސް މީޑިއާއަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެނަލްގެ ނަން "ވޮށުފިލާ" އިން
"ޓީވީއެމް އެޗް.ޑީ" އަށް ބަދަލުކޮށްދިނުން؛
 .2ޑްރީމް ނެޓްވަރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ
ވަ ސީލަތުގެ ތެރެއަށް "ކޭބަލްވިއުގަ" އިތުރުކޮށްދިނުން؛
 .3ޕ ޑްރީމް ނެޓްވަރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެނަލްގެ ނަން "ޑްރީމް
އެފްއެމް" އިން "ގޯކާ ސްޓް" އަށް ބަދަލުކޮށްދިނުން؛
 .4އާރކް އެކް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރަމުން ގެންދިޔަ "ދިވެހިޗެނަލް" ހިންގުން
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މޯލްޑިވް ސް މީޑިއާ އިންވެ ސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކޮށްދިނުން؛
 .5އަކޯޔާ ޕްރައިވެ ޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ވަ ސީލަތުގެ
ތެރެއަށް "ކޭބަލްވިއުގަ" އިތުރުކޮށްދިނުން؛
 .6ރެއިޒްކްރޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ވަ ސީލަތުގެ
ތެރެއަށް "މޯބައިލް ނެޓްވާކް" އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ،އެ ފަރާތުން ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރަމުން ގެންދިޔަ "ޗެނަލް
ނިއު ސް" ހިންގުން ނިއު ސް މޯލްޑިވް ސް ( ސީ.އެން.އެމް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކޮށްދިނުން؛
 .7ޓެން އެންޓަރޓެއިންމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރަމުން ގެންދިޔަ "ޗެނަލް  " 10ހިންގުން
ޓްރާން ސް އޯޝަން ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމާއި ،ޗެނަލްގެ ނަން
"ޗެނަލް  " 10އިން "ޗެނަލް އޯޝަން" އަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމާއި ،ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ
ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ވަ ސީލަތުގެ ތެރެއަށް "ކޭބަލްވިއުގަ އަދި މޯބައިލް ނެޓްވާރކް" އިތުރުކޮށްދިނުން؛
 .8ބީޗް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރަމުން ގެންދިޔަ "ބީޗް ޓީވީ" ހިންގުން އައްޑޫ ޓީވީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމާއި ،ޗެނަލްގެ ނަން "ބީޗް ޓީވީ" އިން "އައްޑޫ ޓީވީ" އަށް
ބަދަލުކޮށްދިނުން؛
 .9އައިކޮމް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ
ވަ ސީލަތުގެ ތެރެއަށް "ކޭބަލްވިއުގަ" އިތުރުކޮށްދިނުން؛
 .10ޖޯޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރަމުން ގެންދިޔަ "ވައި ޓީވީ" ހިންގުން އާރު.ޕްރޮޑަކްޝަން
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ޑަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމާއި ،ޗެނަލްގެ ނަން "ވައި ޓީވީ" އިން "ރާއްޖެ ޕްލަ ސް"
ބަދަލުކޮށްދިނުން؛
ޖޭ.ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ވަ ސީލަތުގެ
ތެރެއަށް "ކޭބަލްވިއުގަ އަދި މޯބައިލް ނެޓްވާކް" އިތުރުކޮށްދިނުން؛

 2017 9.3ވަ ނަ އަ ހަ ރާ ހަ މަ އަ ށް ދޫ ކޮ ށް ފަ އި ވާ ރީ ބް ރޯ ޑް ކާ ސް ޓި ންގ ލަ އި ސަ ން ސް
 2017ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ  6ފަރާތަކަށް ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައެވެ.
އެހެންކަމުން ،މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  132ފަރާތަކަށް ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.
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މި ގޮތުން 2017 ،ވަނަ އަހަރު ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ؛
 .1ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.ފައިނުގައި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް؛
 .2ސެޓްލިން ކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ސ.ހިތަދޫގައި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް؛
 .3އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބ.ހިތާދޫގައި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް؛
 .4އެޗް.ޑީ.ކޭބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ހއ.ކެލާގައި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް؛
 .5އެކް ސްޕަވަރ މޯލްޑިވް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ވިލުރީފް މޯލްޑިވް ސްގައި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
ދިނުމަށް؛
 .6ހެ ސް އިންވެ ސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑަށް

ތ.ހިރިލަންދޫގައި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް

ދިނުމަށް؛

ޖަ ދުވަލ ު  : 3ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯ ޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަފްސީލު

 9.4އަ ލަ ށް ބް ރޯ ޑް ކާ ސް ޓް ކު ރަ ން ފަ ށާ ފަ އި ވާ ފަ ރާ ތް ތަ އް
ކޮމިޝަނުން

މުޅި ރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ފުރު ސަތު  2015ވަނަ އަހަރު ހުޅުވާލާ 19 ،ފަރާތަކަށް

ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައެވެ .އެއީ  16ޓީވީ ޗެނަލަކާ  3ރޭޑިއޯ ޗެނަލެވެ .މީގެ ތެރެއިން،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2010/16ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު
 /R-11ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ

(2012

ގަވާއިދު)

ގެ

19

ވަނަ

މާއްދާއާ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

މަތިން،

ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމު ގެ ޚިދުމަތް ފަށަންވާނެ ތާރީޚަކީ ލައި ސަން ސް ދޫކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން  12މަ ސް ހަމަވާ
ތާރީހުކަމުގައި

ކަނޑައަޅައި،

އަދި މި

ތާރީޚުގެ

ފަހުން

އިތުރަށް

ހިނގާ

 12މަ ސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރަން ފަށާފައިނުވާނަމަ ،ލައި ސަން ސް ބާތިލްވާނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް މި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ
ނަންބަރު(IUL)427-LCM/PRIV/2013/6

( 21ފެބްރުއަރީ  )2013އިއުލާނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރަން ފަށާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލައި ސަން ސް ބާޠިލްވާނެކަން ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް
ގެނައުމަށް  29އޮގަ ސްޓު  2017ގައި ސަރކިއުލަރ ޝާ އިޢުކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މި ސަރކިއުލަރގައި ،އެހާތަނަށް
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރަން ފެށިކަން ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިނުވާ  13ފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު ޢާންމުކޮށްފައިވާނެއެވެ .އަދި
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މީގެތެރެއިން ،ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެނަލެއް ފަށާފައިވާނަމަ ،ފަށާފައިވާ ތާރީޚާއި މީޑިއަމް
މި ކޮމިޝަނަށް އެންގެވުމަށް ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ.

 2017 9.5ވަ ނަ އަ ހަ ރު ދޫ ކޮ ށް ފަ އި ވާ އެ ކް ރެ ޑި ޓޭ ޝަ ން ކާ ޑް
 2017ވަނަ އަހަރު  94ނޫ ސްވެރިނަށް އެކްރެޑިޓް ކާޑް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން 2017 ،ވަނަ
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ޞައްޙަ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑުގެ ޖުމުލަ އަކީ  397އެވެ.
ޖަ ދުވަލ ު  : 4ކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެ ޑިޓޭޝަން ކާ ޑުގެ ތަފްސީލު

 9.6ބް ރޯ ޑް ކާ ސް ޓް ކު ރަ ން ފަ ށަ އި ފަ އި ނު ވާ ފަ ރާ ތް ތަ ކު ގެ ލަ އި ސަ ން ސް ބާ ޠި ލު ވު ން
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2010/16ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި ގަވާއިދު
ނަންބަރު 2012/R-11

(ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ  19ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން،

ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފަށަންވާނެ ތާރީޚަކީ ލައި ސަން ސް ދޫކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން  12މަ ސް ހަމަވާ
ތާރީހުކަމުގައި

ކަނޑައަޅައި

އަދި

މި

ތާރީޚުގެ

ފަހުން

އިތުރަށް

ހިނގާ

 12މަ ސްދުވަ ހުގެ

ތެރޭގައި

ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރަން ފަށާފައިނުވާނަމަ ،ލައި ސަން ސް ބާޠިލްވާނޭކަމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު
 21( (IUL)427-LCM/PRIV/2013/6ފެބްރުއަރީ  )2013އިއުލާނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާތީ އާއި ،މި
ގޮތުގެމަތިން އާރު .ޕްރޮޑަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް "ރާ އްޖެ ޕްލަ ސް" ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ލައި ސަން ސް އިން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަ ސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރަން
ފަށާފައިނުވާތީ ،އެ ޗެނެލްގެ ވެރިފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައި ސަން ސް ،ޤާނޫނާ އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތީން 9
ސެޕްޓެންބަރު  2017އިން ފެށިގެން ބާޠިލްވެފައިވެއެވެ .އަދި ،މި ކަން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)427-
 26( LCM/427/2017/7އޮކްޓޫބަރު  )2017އިއުލާނުން ޢާންމުކޮށްފައިވެއެވެ.
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 2017 . 10ވަ ނަ އަހަ ރު ކޮ މި ޝަ ނު ން ބަ ލާ ފަ އި ވާ ޝަ ކު ވާ ތަ އް
ގ
 2017 10.1ވަ ނަ އަ ހަ ރުގ ައ ި ކޮ މި ޝަ ނަ ށް ހު ށަ ހަ ޅާ ފައިވ ާ ޖު މްލ ަ މަ އް ސަލައ ާއ ި ނު ނި މި ހު ރި މަ އް ސަ ލަ ތަ ކު ެ
މަ އު ލޫ މާ ތު
 2017ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައް ސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 2016 ،ގައި ނުނިމި ހުރި 9
މައް ސަލައެއް  2017ވަނަ އަހަރަށް ގެނެ ސް ،ބަލާފައިވެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނަށް  2017ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ
ޖުމްލަ  49މައް ސަލައެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު  30މައް ސަލަ ބަލައި ނިމިފައިވާއިރު ،އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުނިމި ވަނީ
 10މައް ސަލައެކެވެ .އަދި  2017ވަނަ އަހަރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން  18ޝަކުވާއެއް ވަނީ އަނބުރާ
ގެންގޮ ސްފައެވެ.

 2017ވަނ ަ އަ ހަ ރު ބެލި ޝަ ކުވާ = 58
9

Carry forward cases

18

ހުށަހެޅުނު ޖުމްލަ އަދަދު
ނުނިމިހުރި
ނިމިފައިވާ
އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ

30

49

10
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 2017ގައ ި ޝަ ކުވާ ހުށަ ހެޅ ި ގޮތް

ކޮމިޝަ ނުގެ ބޭރު ން

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ
ކޮމިޝަނުގެ އެތެރެއިން

24

25

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

 2017ވަނަ އަހަރަށް ގެނެވުނު މައް ސަލަތަކާއި  2017ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައް ސަލަތައް ބަލައި
އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި މައް ސަލަ ކުރިއަށް ގޮ ސްފައިވާ ހި ސާބު އެނގޭނޭ ތާވަލެއް ޖަދުވަލު  1ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
 7102ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ހުށަހަޅައިފައިވާ  94ޝަކުވާގެ ތެރޭގައި ،ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ  4ޝަކުވާއަކާއި
އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅައިފައިވާ  01ޝަކުވާ އަދި
ލައި ސަން ސްގެ މައް ސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި  79ޝަކުވާ ހިމެނެއެވެ.
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 2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ހު ށަ ހަޅ ާފައިވާ
ކޮންޓެންޓްއާ ގުޅުންހުރި

ޝަ ކުވާގެ ބާވަ ތް
9
16

ލައިސަ ންސި ންގއާ
ގުޅު ންހުރި

އަބުރާ ގުޅުންހުރި

24

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ބަލާފައިވާ ޖުމްލަ މައް ސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ،ބްރޯޑްކާ ސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން  7100އިން 7102
ގެ ނިޔަލަށް ޖުމުލަ  031ޝަކުވާ ލިބިފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން- :
 219 ޝަކުވާ އަކީ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާއެވެ.
 އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު  00އޮގަ ސްޓް  7101ގައި ތަ ސްދީޤު
ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެފަދަ މައް ސަލަތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ،މި
ޤާނޫނު ތަ ސްދީޤު ކުރެއްވި ފަހުން  25ޝަކުވާއެއް ވަނީ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައެވެ.
 ލައި ސަން ސްގެ މައް ސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި  246ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

 10.2އަ ބު ރު ރަ އް ކާތެރ ިކޮށްދިނުމ ާއި ޚި ޔާ ލު ފާ ޅު ކު ރު މު ގެ މި ނި ވަ ން ކަ މު ގެ ޤާ ނޫ ނާ ޚި ލާ ފު ވެ ގެ ން  2017ވަ ނަ
އަ ހަ ރު ފި ޔަ ވަ ޅު އަ ޅަ އި ފަ އި ވާ ފަ ރާ ތް ތަ އް
 .1ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް – CAC-96/2016
 .2ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް – IMCAC-05/2016
 .3ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް – CAC-14/2017
 .4މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް – CAC-85/2016
 .5ޕަބްލިކް ސަރވި ސް މީޑިއާ – CAC-03/2017
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 10.3ކޮ މި ޝަ ނަ ށް ހު ށަ ހަ ޅަ އި  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ބަ ލާ ފައިވ ާ ޝަ ކު ވާ ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ރީ ބް ރޯ ޑް ކާ ސް ޓް ކު ރު މު ގެ
ޙަ އް ޤު ނެ ތް ޗެ ނަ ލް ރީ ބް ރޯ ޑް ކާ ސް ޓް ކު ރު މާ ގު ޅި ގެ ން ޖޫ ރި މަ ނާ ކޮ ށް ފަ އި ވާ ފަ ރާ ތް ތަ އް
 .0ބިޒްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް /ހއ .ހޯރަފުށި
 .7އެޗް.ޑީ ކޭބަލްޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  /ހދ .މަކުނުދޫ
 .3ޕިކް ސަލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  /ލ .ގަން
 .9އެޗް.ޑީ ކޭބަލްޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  /ހއ .ކެލާ
 .0އިޖަފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  /ވ .ފެލިދޫ
 .1އިޒައިރަ މޯލްޑިވް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  /ހދ .ނޭކުރެންދޫ
 .2އެޗް.ޑީ ކޭބަލްޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  /ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު

ޖަ ދުވަލ ު  2017 : 5ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ބޭރުން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު
ޖަ ދުވަލ ު 2017 : 6ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު
ޖަ ދުވަލ ު  2017 : 7ވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ 2016ވަނަ އަހަރުގެ ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު
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 . 11ކޮ މި ޝަންގ ެ ޕަ ބް ލި ކް ރި ލޭ ޝަނ ްސް ދާ އި ރާ ކު ރި އެ ރުވުމަށ ް ކު ރި މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް
 11.1ކޮ މި ޝަ ނުނ ް  2017ވަ ނަ އަ ހަރ ު ވެ ބް ސައިޓްގައ ި ޝާ ޢި އު ކުރ ި ޚަ ބަ ރު ތަކުގ ެ ސު ރު ޚީ ތައ ް
ޖެ ނު އަރ ީ
 11ޖެ ނުއަރ ީ 2017
ސިއްހީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ އާދަތަކަށް އާންމުން މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އަހުލުވެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހެލްތް މިނި ސްޓްރީއާއި
ކޮމިޝަން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
 19ޖެ ނުއަރ ީ 2017
މޯލްޑިވް ސް މީޑިއާ ކައުން ސިލަށް އަލަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

ފެ ބްރުއަރ ީ
 16ފެ ބްރުއަރ ީ 2017
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ އި ސްލާހުގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

މާރ ޗް
 16މާރ ޗް 2017
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ އި ސްލާހުގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި
 19މާރ ޗް 2017
ލޯކަލް ކައުން ސިލް އިންތިހާބުގެ ކަވަރޭޖު ގެނެ ސްދިނުމުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ގެނެ ސްދިނުމަށް
ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާ ސްކޮށްފި
 21މާރ ޗް 2017
ދިވެހި ޤައުމުގެ ރީތި ނަން ބޭރު ދުނިޔޭގައި ކިލަނބުވާ ގޮތަށާއި އަދި ޓެރަރިޒަމްއަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ކޮންޓެންޓް
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ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުން ނުފޮނުވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނަޞޭހަތްތެރިވެއްޖެ
 23މާރ ޗް 2017
ބްރޯޑްކާ ސްޓަރު ންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ކޮމިޝަނުން އިތުރުކޮށްފި
 28މާރ ޗް 2017
ޤާނުނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ނޫ ސްވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކަށް ނޫ ސްވެރިން ކަމޭ ހިތުމަށް ކޮމިޝަނުން
ނަޞޭހަތްތެރިވެއްޖެ

އޭ ޕް ރިލ ް
 1އޭ ޕް ރީލ ް 2017
ލޯކަލް ކައުން ސިލް އިންތިޚާބު މޮނިޓަރކުރުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ނޫ ސްވެރިންނަށް ބާއްވައިފި
 10އޭ ޕް ރީލ ް 2017
ލޯކަލް ކައުން ސިލް އިންތިޚާބުގެ ދުވަ ސްވަރާ ދިމާކޮށް ބްރޯޑްކާ ސްޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަ ސައްކަތް ކޮމިޝަނުން
ފަށައިފި
 20އޭ ޕް ރީލ ް 2017
ލޯކަލް ކައުން ސިލް އިންތިޚާބުގެ މަ ސައްކަތްތަކަށް ހުރަ ސްއެޅޭގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން
އިލްތިމާ ސްކޮށްފި

 25އޭ ޕް ރީލ ް 2017
މޯލްޑިވް ސް ޕޮލި ސް ސަރވި ސް އިން ކުރަމުން ގެންދާ ތަހުގީގަށް ހުރަ ސްއެޅޭގޮތަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓްނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން
ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަށް އިލްތިމާ ސްކޮށްފި
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މެ އި
 5މެ އި 2017
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތައް ބްރޯޑްކާ ސްޓްނުކުރުމަށާއި ހަމަނުޖެހުމަށް
މަގުފަހިވެދާނެ ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާ ސްކޮށްފި
 11މެ އި 2017
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރާ ޗެނެލްތަކުގެ ރައިޓް ސް ހޯދުމުގައި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނޮން -އެކް ސްކްލޫ ސިވް އެއްބަ ސްވުން ހެދުމަށް
ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާ ސްކޮށްފި

ޖޫ ން
 6ޖޫ ން 2017
އޭޝިޔާ މީޑިއާ ސަމިޓް  2017ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީ ސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ޖު ލަ އި
 23ޖު ލަ އި 2017
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބާއްވާ އެއްވުންތައް ލައިވްކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާ ސްކޮށްފި

އޯ ގަ ސ ްޓް
 12އޯ ގަ ސްޓ ް 2017
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާގުޅޭ ގޮތުން ހުރި މައް ސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއް ސާކުރެއްވުމަށް މުލަކަތޮޅުގެ
ކައުން ސިލްތަކުގެ އި ސް ވެރީންނާ ކޮމިޝަނުގެ ރައީ ސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 24އޯ ގަ ސްޓ ް 2017
ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެ ،ސުލްހަ މަ ސަލަ ސްކަން ގެއްލި ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުމަށް
ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާ ސްކޮށްފި
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ސެ ޕް ޓެ މް ބަރ
 19ސެ ޕް ޓެމްބ ަރ 2017
ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ އެއްދުވަހުގެ މު ސާރަ ރޮހިންގާ މު ސްލިމުންނަށް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމައިފި
 20ސެ ޕް ޓެމްބ ަރ 2017


އައި.އެ ސް.ޑީ.ބީ.ޓީ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ އޮފީހާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނާއި ޕީ.އެ ސް.އެމް
މަޝްވަރާކޮށްފި



ބްރޯޑްކާ ސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ އި ސްލާހުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އާއްމުކޮށް
ހުޅުވާލައިފި

 25ސެ ޕް ޓެމްބ ަރ 2017
ކޮމިޝަން ބައިވެރިވާ “އާރޯ” ހަރަކާ ތުން ރޮހިންގާ މު ސްލިމުންނަށް ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާ ކޮށްފި

އޮ ކް ޓޯ ބަރ
 2އޮ ކްޓޯބ ަރ 2017


ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލް ސާތައް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން
ނަ ސޭހަތްތެރިވެއްޖެ



ދިވެހި ބަ ސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން ނޫ ސްވެރިން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާގުޅޭ
އިދާރާތަކާ އެކު ކޮމިޝަނުން ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

 4އޮ ކްޓޯބ ަރ 2017


ޚަބަރުތައް ގެނެ ސްދިނުމުގައި ޚާއްޞަ މަ ސްލަހަތަށް ވުރެ އާންމު މަ ސްލަހަތު އި ސްކުރުމަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަށް
ކޮމިޝަނުން ގޮވާލައިފި
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ނޫ ސްވެރިކަމުގެ ހަމަތަކަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުން ފަރުވާތެރިވުމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީ ސް އިލްތިމާ ސްކުރައްވައިފި

 26އޮ ކްޓޯބ ަރ 2017
ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ޚިދުމަތް ފަށާފައިނުވާތީ އާރު .ޕްރޮޑަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސް ބާޠިލްވެއްޖެ

ނޮ ވެމްބ ަރ
 23ނޮ ވެމްބ ަރ 2017
ދިވެހި ބަހަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

 2017 11.2ވަ ނަ އަ ހަ ރު މޯ ލްޑިވްސ ް ބް ރޯ ޑްކ ާސްޓިނ ްގ ކޮ މި ޝަ ނުނ ް ނެ ރު ނު ސާރ ކިއުލ ަރ
 7ފެ ބްރުއަރ ީ 2017
ބްރޯޑްކާ ސްޓް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން
 19މާރ ޗް 2017
ލޯކަލް ކައުން ސިލް އިންތިހާބުގެ ކަވަރޭޖު ގެނެ ސްދިނުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ އުޞޫލުތަކާ ގުޅޭ
 21މާރ ޗް 2017
ދިވެހި ޤައުމުގެ ރީތި ނަން ބޭރު ދުނިޔޭގައި ކިލަނބުވާ ގޮތަށާއި އަދި ޓެރަރިޒަމްއަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުން ނުފޮނުވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނަޞޭހަތްތެރިވުން
 20އޭ ޕް ރީލ ް 2017
ލޯކަލް ކައުން ސިލް އިންތިޚާބުގެ މަ ސައްކަތްތަކަށް ހުރަ ސްއެޅޭގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން
އިލްތިމާ ސްކުރުން
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 25އޭ ޕް ރީލ ް 2017
މޯލްޑިވް ސް ޕޮލި ސް ސަރވި ސް އިން ކުރަމުން ގެންދާ ތަހުގީގަަަށް ހުރަ ސްއެޅޭގޮތަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓްނުކުރުމަށް
ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަށް އިލްތިމާ ސްކުރުން
 26އޭ ޕް ރީލ ް 2017
ޕަބްލިކް ސަރވި ސް މީޑިއާގެ މީޑިއާ އިން ސްޓިޓިއުޓާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންގެ ތަމްރީނު
ޕްރޮގްރާމްތައް
 5މެ އި 2017
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތައް ބްރޯޑްކާ ސްޓްނުކުރުމަށާއި
ހަމަނުޖެހުމަށް މަގުފަހިވެދާނެ ގޮތަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަށް އިލްތިމާ ސްކުރުން
 11މެ އި 2017
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރާ ޗެނެލްތަކުގެ ރައިޓް ސް ހޯދުމުގައި ނޮން -އެކް ސްކްލޫ ސިވް އެއްބަ ސްވުން ހެދުން
 23ޖު ލަ އި 2017
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބާއްވާ އެއްވުންތައް ލައިވްކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން
އިލްތިމާ ސްކުރުން
 24އޯ ގަ ސްޓ ް 2017
ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެ ،ސުލްހަ މަ ސަލަ ސްކަން ގެއްލި ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުމަށް
ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާ ސްކުރުން
 29އޯ ގަ ސްޓ ް 2017
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރަން ފަށައިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލައި ސަން ސް ބާޠިލުވުން
 16ސެ ޕް ޓެމްބ ަރ 2017
މީހުންނަށް ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ހާދި ސާތަކާ ގުޅޭ މަންޒަރުތައް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގައި ކަމާބެހޭ މިންގަނޑަށް ސަމާލުވުމަށް
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އިލްތިމާ ސްކުރުން
 2އޮ ކްޓޯބ ަރ 2017


ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލް ސާތައް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމަށް ނަ ސޭހަތްތެރިވުން



ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރާ (ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް ދޭ) ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދިނުން

 2017 11.3ވަ ނަ އަ ހަ ރު މޯ ލްޑިވްސ ް ބް ރޯ ޑްކ ާސްޓިނ ްގ ކޮ މި ޝަ ނުނ ް ނެ ރު ނު ނޫ ސް ބަ ޔާ ން
 28މާރ ޗް 2017
ޤާނުނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ނޫ ސްވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކަށް ނޫ ސްވެރިން ކަމޭ ހިތުމަށް
ކޮމިޝަނުން ނަޞޭހަތްތެރިވުން

 2017 11.4ވަ ނަ އަ ހަ ރު މޯ ލްޑިވްސ ް ބް ރޯ ޑްކ ާސްޓިނ ްގ ކޮ މި ޝަ ނުނ ް ކު ރި އި ޢު ލާ ން
 6ޖެނުއަރީ 2017
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރުމުގެ ލައި ސަން ސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (ބިޒް އޭޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ )
 8ޖެނުއަރީ 2017
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރުމުގެ ލައި ސަން ސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (ސ.ހިތަދޫގައި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާފައިވާ )
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރުމުގެ ލައި ސަން ސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (ޖޭ  -ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ )
 7ފެބްރުއަރީ 2017
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރުމުގެ ލައި ސަން ސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (ޅ.ކުރެންދޫގައި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޖޭ
ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާފައިވާ)
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 16ފެބްރުއަރީ 2017
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ އި ސްލާހުގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުން
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރުމުގެ ލައި ސަން ސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (ޅ.ކުރެންދޫގައި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޖޭ
ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާފައިވާ)
 08މާރޗް 2017
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖޫރިމަނާ ފީ ތާވަލަށް އި ސްލާހްގެނައުން
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖޫރިމަނާ ފީ ތާވަލަށް އި ސްލާހްގެނައުން
 16މާރޗް 2017
ރީބްރޯޑް ކާ ސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ އި ސްލާހުގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުން
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސް ދޫކުރުން (އައިލެންޑް ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ބ.ހިތާދޫ)
 22މާރޗް 2017
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސް ދޫކުރުން ( ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ސ.ހިތަދޫ)
 23މާރޗް 2017
ލައި ސަން ސްގެ އަހަރީ ފީ އާއި ޖޫރިމަނާ ނަގާ އު ސޫލަށް ބަދަލު އައުން
 23އޭޕްރީލް 2017
މޯލްޑިވް ސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައި ސަން ސް ބާޠިލް ކުރުން
މުޅިރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ މޯލްޑިވް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ލައި ސަން ސް ބާޠިލް ކުރުން
ބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރުމަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ މޯލްޑިވް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައި ސަން ސް ބާޠިލް ކުރުން
މޯލްޑިވް ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފްރީކްއެން ސީ ލައި ސަން ސް ބާޠިލް ކުރުން
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 25އޭޕްރީލް 2017
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސް ދޫކުރުން (އެޗް.ޑީ .ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 22މެއި 2017
ވަޒީފާގެ ފުރު ސަތު – ޑިރެކްޓަރ ،ލީގަލް އެފެއާޒް
 28މެއި 2017
ރަމަޟާންމަހުގެ ރަ ސްމީ މަ ސައްކަތު ގަޑި ބަދަލުވުން
 12ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައި ސަން ސް ބާޠިލް ކުރުން (މޯލްޑިވް ސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 14ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައި ސަން ސް ބާޠިލް ކުރުން (ޒަމިން ސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 20ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ބްރޯޑްކާ ސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ އި ސްލާހުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އާއްމުކޮށް
ހުޅުވާލުން
 26އޮކްޓޯބަރ 2017
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސް ބާޠިލްވުން (ރާއްޖެ ޕްލަ ސް)
 21ޑި ސެމްބަރ 2017
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސް ދޫކުރުން (ހެ ސް އިންވެ ސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
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 2017 11.5ވަ ނަ އަ ހަ ރު ބް ރޯ ޑްކ ާސްޓ ް އި ން ޑަ ސްޓްރީގ ައ ި ފާ ހަ ގަ ކުރ ެވ ުނު ކަ ން ތަ އް ތައ ް
ދި ވެ ހި ބަ ސް ހެ ޔޮގޮތުގައ ި ބޭ ނުނ ްކޮށ ް ކު ރި އެރުވުމުގ ެ ދާ އިރާއިނ ް ނޫ ސްވެރިނ ް ތަ މްރީނުކ ުރ ުމާ ގު ޅޭ ގޮ ތުނ ް ކަ މާ ގުޅ ޭ
އި ދާ ރާތަކ ާ އެ ކު ކޮ މިޝަނުނ ް ފަ ހުމުނާމާގައ ި ސޮ އިކުރުނ ް
ދިވެހި މީޑިއާގައި އި ސްލާ މީ ޝަޚުޞިއްޔަތާއި ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއި ދިވެހިބަހުގެ ސިޔާދަތު ދަމަހައްޓައި ދިވެހި މީޑިއާގެ
ވެށްޓަކީ ދިވެހިވަންތަކަމަށް އިޙުތިރާމުކުރާ ވެށްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރުމަށްޓަކައި ފަ ސް މުއައް ސަ ސާ ،މޯލްޑިވް ސް
ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ކޮމިޝަން އާއި މޯލްޑިވް ސް މީޑިއާ ކައުން ސިލް އާއި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ އާއި ޕަބްލިކް ސަރވި ސް މީޑިއާ
އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ސްލާމީ ޔުނިވަރ ސިޓީ ،ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ފަހުމުނާމާގައި ވަނީ  02އޮކްޓޯބަރު  2017ވަނަ
ދުވަހު ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަ ސްމިއްޔާތުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.
ފަހުމުނާމާގެ

މައިގަނޑު

މަޤްޞަދުތަކަކީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޫ ސްވެރިކަމުގައި

އި ސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތާއި ،ދިވެހި

ޤައުމިއްޔަތާއި ،ދިވެހިބަހުގެ ސިޔާދަތު ދަމަހައްޓައި ،ނޫ ސްވެރިކަމުގެ ވެށްޓަކީ ދިވެހިވަންތަކަމަށް އިޙުތިރާމްކުރާ ވެށްޓެއްގެ
ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރުމާއި ދިވެހި ނޫ ސްވެރީންނަކީ ނޫ ސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ހަމަތަކަށް އަހުލުވެރި،
ގާބިލު ބައެއް ކަމުގައި ހެދުމާއި ނޫ ސްވެރިކަމުގެ ތަންޒީމީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމެވެ.
މި ފަހުމުނާމާގެ އަމާޒުތަކަށް ވާ ސިލުވުމަށާއި އެއްބަ ސްވެފައިވާ ކަން ތައްތައް ހާ ސިލުކުރުމަށް މި ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރި
ފަ ސް އިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންވެ ސް މި ފަހުމުނާމާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
މިގޮތުން ،މި ފަހުމުނާމާގައި ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މަ ސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ދުރު ރާ ސްތާގެ އި ސްތިރާތީޖީ
މަގުޗާޓެއް އެކުލަ ވާލާ އެއަށް އަމަލުކުރަމުންދާ މިންވަރު ބަލަމުންގެންދިއުން ހިމެނިފައިވާތީ ،މި މަގުޗާޓުގެ މަ ސައްކަތްތައް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ފާ ސްކުރުމަށްޓަކައި މި ފަހުމުނާމާގައި ހިމެނޭ ފަ ސް ފަރާތް އެކުލެވޭ ވިލަރެ ސް ކޮމިޓީއެއް ވަނީ
ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައިފައެވެ .އަދި މި ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުންވަނީ  2ނޮވެންބަރު  2017ވަނަ ދުވަހު
ބާއްވާފައެވެ.
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 . 12ކޮ މި ޝަ ން ގެ ބަ އް ދަ ލު ވު ން ތަ އް ކު ރު ގޮ ތަ ކަ ށް
2017 

ވަނަ

އަހަރުގައި

މިބައްދަލުވުންތަކުގައި

ކޮމިޝަނަރުންގެ

ކޮމިޝަންގެ

މަޤް ސަދުތައް

ބައްދަލުވުމެއް

65

ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި

އެޖެންޑާކޮށްގެން
ނިންމަން

ޖެހޭ

ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
ނިންމުންތައް

ނިންމިފައިވެއެވެ.
 އެގޮތުން؛
 ކޮ މި ޝަ ނަ ރު ން ގެ ބަ އް ދަ ލު ވު މު ގެ  06ބައްދަލުވުން؛
 ކޮ މި ޝަ ނަ ރު ން ބާ އް ވާ ކު އް ލި ބަ އް ދަ ލު ވު މު ގެ  10ބައްދަލުވުން؛
 ސެ ކް ރެ ޓާ ރީ ޖެ ނެ ރަ ލް ވީ ކް ލީ ބް ރީ ފި ންގ  17ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
 ކޮ ން ޓެ ން ޓް އެ ޖު ޑި ކޭ ޝަ ން ކޮ މި ޓީ އާ އި އެ ކު ބާ އް ވާ ކޮ މި ޝަ ނަ ރު ން ގެ ބަ އް ދަ ލު ވު ން  32ބައްދަލުވުން
ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

 މި ބަ އް ދަލުވ ުންތަކުގައ ި ވާ ހަކ ަ ދެ ކެވިފައިވ ާ މު ޙި އްމ ު މަ ޢުލޫތަކާއ ި ކު ރެވިފ ައިވ ާ މަ އި ގަނޑ ު މަ ސައްކަތްތައ ް ތި ރީގ ައި
ބަ ޔާ ން ކޮ ށް ފަ އި މި ވަ ނީ އެ ވެ.

-

ބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު އަދި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވިފައިވާ އި ސްލާހުތަކާއި އެކު
ގަވާއިދު ފާ ސްކުރުން

-

ލޯކަލް ކައުން ސިލް އިލެކްޝަން  2017އަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަށް އެވެއަރނަ ސް ކޭމްޕެއް ހިންގައިދޭން
އިލެކްޝަން ސް ކޮމިޝަނުގައި އެދުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

-

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫ ސްވެރިކަމުގައި އި ސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތާއި ،ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއި ،ދިވެހިބަހުގެ ސިޔާދަތު
ދަމަހައްޓައި ،ނޫ ސްވެރިކަމުގެ ވެށްޓަކީ ދިވެހިވަންތަކަމަށް އިޙުތިރާމްކުރާ ވެށްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރުމަށް ވެވޭ
ފަހުމުނާމާ"

ގައި ސޮއިކުރުމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

-

ބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރުމުގެ ދުވަ ސް ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

-

ޕަބްލިކް ސަރވި ސް މީޑިއާ އާ ގުޅިގެން އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް
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ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސްޕޮޓްތަކެއް ތައްޔާރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ނިންމުން
-

ބްރޯޑްކާ ސްޓް މީޑިއާ ތަކުގެ ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަތައް ރާއްޖޭގެ ނަން ކިލަނބު ވާ ގޮތަށް ދައްކަމުންދާތީ
އާއި ޓެރަރިޒަމަށް ހިއްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ޚަ ބަރު ފަތުރަމުންދާތީ އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކޮށް އަދި
ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުން ދާ ބަލިމަޑުކަމުގެ ޚަ ބަރުތައް ގެނެ ސްދޭއިރު އާންމުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމާއި ނަފުރަތު
މ
އުފެދޭ ގޮތަށް ވާ ހަކަ ދައްކަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް އެންގުމަށް ބަޔާން ނެރު ާ
މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް

-

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 32-CLD-B1/427/2017/3 :ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރާއްޖެ
ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗައް
ދައުވާކޮށްފައިވާ މައް ސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

-

އަމަން އަމާންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް
މަޝްވަރާކުރުން

-

ބިޒްނަ ސް އިމޭޖް ގްރޫޕްގެ ކޯޓް ކޭ ސް އާ ބެހޭ ގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަށް ފޮނުވުމަށް ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ
ސިޓީއާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

-

އޭ.ބީ.ޔޫ އާއި އޭ.އައި.ބީ.ޑީ އިން ކޮމިޝަނަށް ދައުވަތު ލިބިފައިވާ ދަތުރުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
ނިންމުން

-

މޯލްޑިވް ސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއިން ބައްދަލުކުރެއްވު މަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
ނިންމުން

-

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފާ ސްކުރުން

-

ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރާ ބައެއް ޗެނަލްތަކުގެ އެކް ސްކްލޫ ސިވް ރައިޓް ސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނަގާކަމަށް ބުނެ ދިރާގުން
ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީޢާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

-

ރާއްޖެ ޓީވީއިން ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައް ސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރާ
ނުކުތާތައް ފާ ސްކުރުމަށް

-

ރިއަލް ޓީވީ ބޮކް ސް ސަރވި ސް އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

-

"ނިއު ޕޮލި ސީ އިނީޝިއޭޓިވް ސް" ފާ ސްކުރުން

-

ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ މައް ސަލަތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތެއް ނިންމުން

39
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-

 MIRAގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން

-

މީޑީއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  7ސެޕްޓެންބަރު  2016ދުވަހު ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރެވުނު އަލްޖަޒީރާ އިންގްލިޝް
އިން ފޮނުވި " ސްޓީލިންގ ޕެރަޑައި ސް" ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މައް ސަލައާ ގުޅިގެން
ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާ ސް ހިއް ސާކޮށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

-

 2015ވަނަ އަހަރު ދޫކުރި ބްރޯޑްކާ ސް ޓިންގ ލައި ސަން ސްގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރަން ފަށާފައިނުވާ ފަރާތްތައް
ކަނޑައެޅުން

-

ރާއްޖެޓީވީއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ރައިޓް ޓު އިންފޮމޭޝަން ފޯމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

-

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫ ސްވެރިކަމުގައި އި ސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތާއި ،ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއި ،ދިވެހިބަހުގެ ސިޔާދަތު
ދަމަހައްޓަކައި ،ނޫ ސްވެރިކަމުގެ ވެށްޓަކީ ދިވެހިވަންތަކަމަށް އިޙުތިރާމްކުރާ ވެށްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރުމަށް
ވެވޭ ފަހުމުނާމާ" ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ވިލަރެ ސް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާ ބެހޭ ގޮތުން
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

-

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހު ސައިން ފިޔާޒް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފޯމަށް ދޭނެ ޖަވާބަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
ނިންމުން

-

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ޓްރާން ސްޕޭރަން ސީ މޯލްޑިވް ސް އިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފޯމަށް ދޭނެ ޖަވާބަކާމެދު
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

-

ބިޒްނަ ސް އިމޭޖް ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ފައި ސާ ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައި ސާ ނަގާނެ އު ސޫލު
ނިންމުން

-

ކޮމިޝަނުން ދޫކުރާ ލައި ސަން ސް ގެ ފޯމެޓަށް ބަދަލެއް ގެނައުމާ ބެހޭ ހުށަހެޅުމެއް ހިއް ސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

-

މޯލްޑިވް ސް މީޑިއާ އިންވެ ސްޓްމަންޓް އިން އެ ފަރާތުން ދައްކަން ޖެހޭ ފީއާއި ޖޫރިމަނާ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން
ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ހިއް ސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

-

ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ރާއްޖެޓީވީގެ ކޯޓް ކޭ ސް އާއި ގުޅިގެން  21ޑި ސެމްބަރ 2017ގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި
އޮންނަ އަޑު އެހުމަށް ލީގަލް އެ ސޯ ސިއޭޓް ތައްޔާރުކޮށްފަ އިވާ ރިޕޯޓް ހިއް ސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް

-

ކ .މާފުށީގައި ޕައިރަ ސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ މީޑިއާ ނެޓުން ބައްދަލުވުމަކަށް އެދި
ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ހިއް ސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
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 . 13ކޮ މި ޝަ ން ގެ އި ދާ ރީ ހި ން ގު ން ހަ ރު ދަ ނާ ކު ރު މަ ށް ކު ރި މަ ސަ އް ކަ ތް
 13.1ކޮ މި ޝަންގ ެ އި ދާރ ީ އޮ ނި ގަ ނޑ ުގައ ި ހި މެ ނޭ މަ ޤާމ ުތަކ ަށް ގެ ނެ ވު ނު ބަ ދަ ލު ތައ ް
 2017ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 13.2ކޮ މި ޝަ ނުގ ެ ހަ ރު މުދަލާއ ި އި ން ވެންޓްރ ީ
އިދާރީ ހިންގުމުގައި ބައެއް ކަހަލަ ޒަމާނީ ވަ ސީލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މަ ސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތަ ްއ
ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ .އެހެން ކަމުން ،ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ގައިވާ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ބްރޯޑްކާ ސްޓް
ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިން އެ ންޑް ލޮގިންގ ސި ސްޓަމެއް ވަނީ ހޯދައި އިން ސްޓޯލް ކުރެވިފައެވެ .ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން
އަވަ ސްކޮށް ،މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ފަ ސޭހަތައް ލިއްބައިދިނުމުގެ ގޮތުން ،ކުލަ ޕްރިންޓަރެއް އަދި ޕްރޮޖެކްޓަރ އެއް ވަނީ
ކޮމިޝަނަށް ހޯދިފައެވެ.

 13.3ސް ޓާ ފް ޓް ރެއިނ ިންގ
މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް ބޭ ނު ން ވާ ޚާ އް ސަ ތަ މް ރީ ން ތަ އް:
މ
މަ ސައްކަތްކުރުމަށް ދުޅަހެޔޮ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްކިލް ސް ޑިވަލަޕް ކުރުމަކީ މުހިން ު
ކަމެއްކަމުގައި މިކޮމިޝަނުން ދެކެއެވެ .އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ސްކިލްގެ އިތުރުން ،އެކި ކަހަލަ ބޮޑެތި ހާދިޘާތަކުގައި
ޢަމަލުކުރުމުގެ ތަމްރީނާއި އަދި މިފަދަ ހާދި ސާތަކުގައި ސަލާމަތްކަން ހޯދުމާއި އެހެން މީހުންނަށް އެހީފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ
ހުނަރާއި ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ހެދުމަކީ މިކޮމިޝަނުން ވަރަށް މުހިންމު ދޭކަމެކެވެ .ނަމަވެ ސް ،މިފަދަ
ކަންކަމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގުމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުން ހަމަނުޖެހެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ހިންގުމަށް  7102ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެހިފައި ނުވުމުން،
ކޮމިޝަންގެ

ފަރާތުން

މުއައްޒަފުންނަށް

އެއްވެ ސް

ތަމްރީން

ޕް ރޮގްރާމެއް

ނުހިންގައިއެވެ.

ނަމަވެ ސް،

އެކި

މުޢައް ސަ ސާތަކުން ފުރުޞަތު ދެއްވާފައިވާ ތަމްރީން ތަކުގައި މި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައިއެވެ.
ނޭޝަނަލް ޑިޒާ ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ އިން އޮކްޓޫބަ  29ން 30

އަށް "ގައުމީ މަން ސަ"ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި

ވޯ ކްޝޮޕްގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރ އެޗް އާރް އެންޑް އެޑްމިން އަޙްމަދު ރާޝިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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އެގޮތުން ،މުވައްޒަފުންގެ

ހުނަރުވެރިކަން

ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ހިންގި  14ދުވަ ހުގެ

އިތުރުކޮށް މަ ސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އިންފޮމޭޝަން
ތަމްރީން ޕްރޮރާމްގައި  26އޮކްޓޫބަރު  2017އިން ފެށިގެން ،ކޮމިޝަނަށް

ލިބިފައިވާ  02ފުރު ސަތުގައި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ސް ކޯޑިނޭޓަރ އަޙްމަދު އަރުޝަދު ޢަލީ އަދި އެޑްމިނި ސްޓްރޭޓިވް
އޮފި ސަރ ނަޒްމީލާ އަޙްމަދު

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ޕީ.އެ ސް.އެމް.ގެ މޯލްޑިވް ސް މީޑިއާ އިން ސްޓިޓިއުޓް ގުޅިގެން ހިންގި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރުންގެ
މަހާ ސިންތާގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ސް ކޯޑިނޭޓަރ އަޙްމަދު އަރުޝަދު ޢަލީ ބައިވެރިވިއެވެ.
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ޑިމޮކްރަ ސީ ދު ވަ ސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިލެކްޝަން ސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް
ގެންދެވި “ ޑިމޮކްރަ ސީ ރަން  ”2017ގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީ ސް މުޙައްމަދު ޝަހީބާއި ނައިބު
ރައީ ސް މުޙައްމަދު އަ ސްލަމާއި އެޗް.އާރް އެންޑް އެޑްމިން ކޯޑިނޭޓަރ އަ ސްމާ ޙަ ސަނާއި މޮ ނިޓަރިންގ އެންޑް
އެންޖިނިއަރިންގ އޮފި ސަރ މުޙައްމަދު ޒަޢީމާއި އޮފީ ސް އެ ސި ސްޓަންޓް އާދަމް މަނިކު ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

 13.4ކޮ މި ޝަ ނު ގެ ހި ން ގާ ގަ ވާ އި ދަ ށް އި ސް ލާ ޙް ގެ ނަ އު ން
ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް މިއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ބަދަލެއްގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 13.5ކޮ ން ޓް ރެ ކް ޓް އު ޞޫ ލު ން ކޮ މި ޝަ ނު ގަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު މަ ށް ވަ ޒީ ފާ ދެ ވު ނު މަ ޤާ މު ތަ އް
ޗ
ކޮންޓްރެކްޓް އު ސޫލުން ކޮމިޝަނުގައި މަ ސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ 'ލީގަލް އެ ސޯ ސިއޭޓް'ގެ ،މަޤާމް  12މާރ ް
 2017ގައި އުވާލެވިފައިވެއެވެ.

 02.6ކޮ މި ޝަ ނު ން މު ވަ އްޒަފ ުން ހޯ ދި މަ ޤާ މްތައ ް
 2017ވަނަ އަހަރުގައި ( 01އެކެއް) މުވައްޒަފު ވަނީ މި ކޮމިޝަނުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިއެވެ .ހު ސްވެފައިވާ މި
މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  06ވަނަ ބާބުގެ  98ވަނަ މާއްދާގައި
ވާގޮތުގެމަތިން ،މިމަގާމަށް ވަޒިފާ ދީފައިވެއެވެ .މި މަޤާމްއާއި
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ބެހޭ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

މަ ޤާ މް

ނަ ން

ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފއާރޒް ގްރޭޑް 1

ފާތުމަތު ޝަޢުފާ

ސެ ކްޝަނ ް/ޑ ިޕާޓްމަންޓ ް
ލީގަލް އެފެއާޒް މޮނިޓަރިންގ
އެންޑް ލައި ސަން ސިންގ

 13.7ކޮ މި ޝަ ންގ ެ ކޮ މި ޓީ ތައ ް
ޕް ރަ އި ސް ރެ ގި އު ލޭ ޝަ ން ކޮ މި ޓީ
 2017ވަނަ އަހަރު ޕީ.އާރު .ސީ ގެ ތިން ބައްދަލްވުން ބޭއްވުނެވެ.

ބި ޑް ކޮ މި ޓީ
 2017ވަނަ އަހަރު ބިޑްކޮމިޓީގެ އެއްވެ ސް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.
ސީ .އޭ .ސީ /ސީ .އޭ .ސީ ކޮ މް
 2017ވަނަ
ބައްދަލުވުމެވެ.

އަހަރު

ކޮމްޕްލެއިންޓް ސް

އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ ( ސީ.އޭ .ސީ) އިން ބާއްވާފައިވަނީ ޖުމްލަ 35

އަދި

ކޮމްޕްލެއިންޓް ސް

ކޮމިޓީ  -ކޮމިޝަނަރުންނާއިއެކު ( ސީ.އޭ .ސީކޮމް) ގެ

އެޖުޑިކޭޝަން

ބާއްވާފައިވަނީ ޖުމްލަ  31ބައްދަލުވުމެވެ.

ހި އު މަ ން ރި ސޯ ސް ޕެ ނަ ލް
 7102ވަނަ އަހަރު އެޗް އާރު ޕެނަލުގެ  13ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ބް ރޯ ޑް ކާ ސް ޓް އެ ޑް ވަ އި ޒަ ރީ ޓެ ކް ނި ކަ ލް ކޮ މި ޓީ ( ބި .އޭ .ޓީ .ސީ)
ޤަ އުމުބިނާކުރުމާއި ޑިމޮކްރަ ސީ ޢާލާކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް މަޢުލޫމާތު މުއް ސަނދި ކުރުމުގައި
ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުން އަދާކުރާ މުޙިއްމު ދައުރުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމާއި މި ސިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ
ގޮތުން  2017އަހަރު ވަނަ އަހަރުގައި ބްރޯޑްކާ ސްޓް ދުވަ ސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރަ ސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާ
ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަށް އެވޯޑް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ .އަދި މި އެވޯޑުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު  4އޮކްޓޫބަރު
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

 2016ގައި ބޭއްވި ޕްރެ ސް ކޮންފަރެން ސްގައި ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.
މިގޮތުން ،ބްރޯޑްކާ ސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއަކީ  2017ބްރޯޑްކާ ސްޓް ދުވަ ސް ފާހަގަކުރުމަށްޓައި ކުރަންޖެހޭ
މަ ސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ .މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ ކޮމިޝަނަރ ހަ ސަން
ނަބާޙް ،ކޮމިޝަނަރ އި ސްމާޢިލް ޞަފްވާން ،ޑިރެކްޓަރ ޕްލޭނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ސް ޢާއިޝަތު ޝާހީން ،ޕީ.އާރު ކޯޑިނޭޓަރ
އަޙްމަދު އަރުޝަދު ޢަލީ ،އެޗް.އާރު ކޯޑިނޭޓަރ އަ ސްމާ ހަ ސަން ،މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ އޮފި ސަރ
މުޙައްމަދު ޒައީމް އަދި ކޮމިޓީ ސެކެޓޭރިއަޓް އާމިނަތު ނުހާ އަޙްމަދުއެވެ.
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ޑި ސެ ންބަރު މަހުގަޔާއި  2017ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގު ތެރޭގައި ޖުމްލަ 3
ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
ބްރޯޑްކާ ސްޓް އެޑްވައިޒަރީ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއިން ވަނީ ބްރޯޑްކާ ސްޓް އެވޯޑް ކްރައިޓީރިއާ ،މާރކިންގ ކްރައިޓީރިއާ
އަދި ޖަޖިންގ ޕެނަލްގެ މެންޑޭޓް އެކުލަވާލައި ކޮމިޝަނާ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ.
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 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

 2018 . 14ވަ ނަ އަހަ ރު ގެ ބަ ޖެ ޓް އެ ކު ލަ ވާ ލު ން
 2018ވަނަ އަހަރަށް މިނި ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ބަޖެޓް ސީލިންގއެއްގެ ގޮތުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ

9,200,000/-ރ ) ނުވަ މިލިޔަން ދެލައްކަ) ރުފިޔާއެވެ .ނަމަވެ ސް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

ފާ ސްކޮށް މިނި ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ކޮމިޝަނަށް  2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި
ފޮނުވާފައިވަނީ

9,169,865/-ރ

(ނުވަ މިލިއަން އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ އައްހާ ސް ފަ ސް ސަތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާގެ

ބަޖެޓެކެވެ.
މިކޮމިޝަނުން  2018ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް މިނި ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވާފައިވަނީ -
902000000/ރ ( ނުވަ މިލިޔަން ދެލައްކަ) ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ .މިކޮމިޝަނަށް  2018ވަނަ އަހަރަށް ލިބިފައިވާ
ބަޖެޓް ސީލިންގއަކީ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާފަ އިވާ މަ ސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ
ބަޖެޓެއް ނޫންކަމާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އެއްވެ ސް ޢަދަދެއް ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ރ
 މޯ ލް ޑިވ ްސ ް ބް ރޯޑްކ ާސްޓިނ ްގ ކޮ މިޝަނުގ ެ  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ އޯ ޑި ޓް މި ރި ޕޯ ޓް ޝާ ޢި އު ކު ރި ިއ ު
ނި މި ފަ އި ނު ވާ ތީ  2017ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ އޮ ޑި ޓް ރި ޕޯ ޓް ކަ މާ ބެ ހޭ ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ފަ ހު ން ފޮ ނު ވަ ން ވަ ނީ
ނި ން މާ ފަ އެ ވެ.

 2018 14.1ވަ ނަ އަ ހަ ރު ގެ ބަ ޖެ ޓު ން ޙާ ޞި ލު ކު ރަ ން ބޭ ނު ން ވާ ކަ ން ކަ ން
ހާ ސިލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައި ސާ ބަޖެޓަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި
މުވައްޒަފުންގެ މު ސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ފަހު އިތުރު އެކްޓިވިޓީއަކަށް ޚަރަދު ކުރާނެ ފައި ސާއެއް ބަޖެޓްގައި
ނުހުންނާނޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 2017 14.2ވަ ނަ އަ ހަރުގ ެ ބަ ޖެ ޓުނ ް ޙާ ޞި ލް ކު ރެ ވުނ ު ކަ ން ކަ ން
 2017ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން އިދާރީ ހިންގުމުގެ މަ ސައްކަތްތައް ކުރެވުނެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނަށް މަތިކޮށްފައިވާ މަ ސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބްރޯޑްކާ ސްޓް ކުރެވޭ
ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަ ސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި 2011 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ސި ސްޓަމެއް
ހޯދުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ބަޖެޓްގައި ހިމަނަމުންދިޔަ ،ބްރޯޑްކާ ސްޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ ސި ސްޓަމް ވަނީ 2017
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ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކުރެވިފައެވެ .މި ކަމަށް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ސަޕްލިމެންޓްކޮށް
އިތުރުކުރެވިފައިވާ ފައި ސާއިންނެވެ .ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ
ބަޖެޓެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެ ކަންކަން ކުރުމަށް ވަނީ ދަތިވެފައެވެ.
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 2017 . 15ވަ ނަ އަހަ ރު ކޮ މި ޝަ ން ގެ މަ ޤް ޞަ ދު ހާ ޞި ލް ވެ ފަ އި ވާ މި ން ވަ ރު
މޯލްޑިވް ސް ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް އާއްމުކޮށްފައިވާ  7170 – 7102ގެ ކޮމިޝަންގެ
ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި  2017ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބަޖެޓް
އަދި މުއައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައި ވީނަމަވެ ސް ،ޤާނޫނުން ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ކަންޑައަޅާފައިވާ
އެންމެހާ ކަންކަމަށް އި ސްކަންދީ ބަޖެޓު ތަންދިން މިންވަރުން އެ ކަންކަން  2017ވަ ނަ އަހަރު ވެ ސް ވަނީ
ހާޞިލްކުރެވިފައެވެ .
 7170 – 7102އަށް ކަނޑައެޅި ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަ ސައްކަތް ނިމި އަދި
 7103ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މި ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.
 7102ވަނަ އަހަރުގައި ބީލަމުގެ އުޞޫލުން އެއްވެ ސް ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމަށް ވެ ސް
ފްރީކުއަން ސީ ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން ސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް ސްއިން އަހަރީ ފީ ނަގަމުން އައި
ބްރޯޑްކާ ސްޓް ފްރީކުއަން ސީގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ފައި ސާ ދައްކާފައިނުވާ ފްރީކުއަން ސީތަކަށް ފައި ސާ ހޯދުމުގެ ކަންކަން
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނާ ހަވާލު ކޮށްފައި ވުމާއެކު މި މަ ސައްކަތް  7102ވަނަ އަހަރުވެ ސް ވަނީ ކުރިއަށް
ގެންގޮ ސްފައެވެ.
އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް  00އޯގަ ސްޓް  7101ގައި އަމަލުކުރަން
ފެށުމާއެކު ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ކުރުމަށް ލަޒިމުކުރާ ކަންކަން ހިމަނައި ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ
އި ސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަ ސައްކަތް  7102ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ
ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އެންމެހައި އި ސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަ ސައްކަތް ވެ ސް މި މަރުހަލާގައި ކުރިއަށް
ގެންދެވުނެވެ.
ރާއްޖޭގެ

ޓެރެ ސްޓްރިއަލް

ބްރޯޑްކާ ސްޓިން

އެނަލޮގުން ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް

ހިޖުރަކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭންއެއް

އިންޓަރނޭޝަ ނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސް ޔޫނިއަން (އައި.ޓީ.ޔޫ) ގެ އެހީގެ ދަށުން ޑިޖިޓަލް މައިގްރޭޝަން ޕްލޭނެއް
 7109ގައި ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ ޓެރެ ސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާ ސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ ޖަޕާނުގެ
ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމަށްވާ އައި.އެ ސް.ޑީ.ބީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާ ރުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކަނޑައެޅުމުގެ މަ ސައްކަތާއި
އެނެލޮގުން ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރާއެކު ކުރިއަށް
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ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ .މި ގޮތުން ޑިޖިޓަލް ޓެރެ ސްޓްރިއަލް ނެޓްވާކް
ޤާއިމުކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތަކީ ޕަބްލިކް ސާވި ސް މީޑިއާ ކަމުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައި ވުމާއެކު ،އެ ނެޓްވާކް
އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ

ލައި ސަން ސް

ދިނުމުގެ

އު ސޫލާއި

ރާއްޖޭގެ

ޕްރައިވެޓް

ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުން މި

ނެޓްވާކުގައި

ބައިވެރިކުރުމަށް ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އި ސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަ ސައްކަތް މި އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވިފައި
ވެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ލައި ސަން ސް ދޫކުރުމުގެ މަ ސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
 7102ވަނަ އަހަރު ވެ ސް ވަނީ ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައެވެ 7102 .ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން
ދިޔައިރު  011އަށް ވުރެގިނަ ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ލައި ސަން ސްވަނީ ދޫ ކޮށްފައެވެ .އަދި  7102ގެ ނިޔަލަށް
ޖުމްލަ  0ފަރާތަކަށް މުޅިރާއްޖެއަށް ރިބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމަށް ވާނީ ކޮމިޝަނުން ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައެވެ.
އަދި  7102ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  31ޓީވީ ޗެނަލް އަދި  03ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ހިންގުމަށް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައި
ވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ޕަބްލިކް ސާރވި ސް މީޑިއާ އަށް ޖުމްލަ  2ޓީވީ އަދި  9ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ހިންގުމަށް މިހާރު ވަނީ
ލައި ސަން ސް ދޫކޮށްފައެވެ.
ލައި ސަން ސްގެ ޝަރުތުތަކަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުން އިޙްތިރާމް ކުރާކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ ލައި ސަން ސިންގ،
މޮނިޓަރިންގ

އަދި

ކޮމްޕްލެއިންޓް ސް

ސެކްޝަނުން

ދަނީ

ހަރުދަނާ

މަ ސައްކަތްތަކެއް

ކުރަމުންނެވެ.

އަދި

ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓު ހުންނަނީ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފު ނުވާގޮތަށްތޯ ކޮމިޝަންގެ
މޮ ނިޓަރިންގ ސެކްޝަނުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.
ކޮމިޝަން އުފެދުނީއް ސުރެ ކުރަމުން އައި ތަފާތު މަ ސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޒަމާނީ
މޮނިޓަރިންގ ސި ސްޓަމެއް ހޯދުމަށް ބަޖެޓް ލިބި ،އެ ސި ސްޓަމް މި އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ
ޤާއިމްކުރެވި ފައެވެ .މި ސި ސްޓްމަކީ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރެވޭ ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ޗެނެލްތަކުގެ ކޮންޓެންޓް ރިކޯޑްކުރެވޭ އަދި އެ
ކޮންޓެންޓް ފަ ސޭހަކަމާއެކު ބެލޭނޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ސި ސްޓަމެކެވެ.
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓި ސްއާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާ
އެއްގޮތަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުން ޢަމަލުކުރުވުމަށް  7102ވަނަ އަހަރުވެ ސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މަ ސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާ ސާ
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ރިޕޯޓް މިއަހަރުގެ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ދުވަ ސް 4 ،އޮކްޓޫބަރ  2017ގައި ނެރެފައިވެއެވެ .މި ދިރާ ސާގައި ހިމެނެނީ
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓި ސްއާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާ
ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ސްޓޭޝަން ތަ ކުން ޚިލާފުވި ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައް ސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޚިލާފުވެފައިވާ
މިންވަރާއި އެހަމަތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.
 7102ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރުކާރާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ މަޝްވަރާތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރުގެ ލަފާ
ހޯދުމާއެކު ސަރުކާރަށް ލަފާ ދިނުންވެ ސް ހިމެނެއެވެ .ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ލަފާދީފައިވާ ފާހަގަކުރެވޭ
ދާއިރާތަކަކީ

ރާއްޖޭގައި

ބޭނުންކުރާނެ

ޓެރެ ސްޓްރިއަލް

ބްރޯޑްކާ ސްޓް

ޓެކްނޮލޮޖީއާއި

އެނަލޮގްއިން

ޑިޖިޓަލް

ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ރާއްޖެ ހިޖުރަކުރާނެ މަޝްރޫޢުއެ އް އެކުލަވާލުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރާއެކު ކުރެވުނު ސިލް ސިލާ
މަޝްވަރާތަކެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރުގެ ތެރޭގައި މި ކަމަށް
ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތައް އި ސްލާހުކުރުން ހިމެނިފައިވާތީ މި މަ ސައްކަތް ފެށިފައިވެއެވެ.
މި އަ ހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުން ސިލް އިންތިޚާބުގެ ދުވަ ސްވަރާ ދިމާކޮށް ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ
ސްޓޭޝަންތަކުން ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަ ސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ކުރިއެވެ .މި ދުވަ ސްވާރާ
ދިމާކޮށް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މި ޚާއްޞަ މަ ސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓެއްގެ
ސަބަބުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިންތިހާބީ ހައްޤުތަކަށް އުނިކަން އަތުވެދާނޭ ފަދަ ކޮންޓެންޓް ބަލައި މޮނިޓަރކުރުމެވެ.
މި މަ ސައްކަތުގައި މޮނިޓަރކުރެވު ނީ ކަނޑައެޅޭ ޓީވީ ޗެނެލްތަކުގެ ޕްރައިމްޓައިމް ކަމުގައި ވާ ރޭގަނޑު  8.00އިން
ދަންވަރު  12އަށް ގެނެ ސްދޭ ކޮންޓެންޓްއެވެ .އަދި މޮނިޓަރކުރާއިރު ބެލޭނީ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓި ސްއާއި އަބުރު ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ އިންތަކާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް ހިމަނާފައި
ހުރިތޯއެވެ.
މޮނި ޓަރކުރުމުގެ މި މަ ސައްކަތް ހިންގާފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް "އެލެކްޝަން ސް
މޮނިޓަރިންގ ޓާ ސްކްފޯސ" އެއް އެކުލަވާލައި ،މައިގަނޑު  3ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .މިގޮތުން ،ފުރަތަމަ ކޮންޓެންޓް
މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު ،މޮނިޓަރިންގ އިން ފާހަގަކުރެވޭ މައް ސަލަތައް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަވަހަށް އެޖުޑިކޭޓްކުރެވޭނޭ
ފަދަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ބެލިފައިވެއެވެ.
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ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މެންޑޭޓްގެ އިތުރަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި
މޯލްޑިވް ސް

ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ

ކޮމިޝަނުން

އަންނަނީ

ތަފާތު

އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޓްރެއިނިންގްތައް

ރާވާ

ހިންގަމުންނެވެ .މިހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކަކީ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކަށް ނުވާތީ
ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ އެކި އެކި އިދާރާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމަ ށް އެދި ،އެފަދަ ފަރާތްތަކާ
ގުޅިގެން ތަފާތު ކާމިޔާބު ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމުކުރަމުންނެވެ.
މިގޮތުން 7102 ،ވަނަ އަހަރުވެ ސް ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ
ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާއި ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ
އަދި މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އެކި ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯޒަ ލް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ،
އެމެރިކާ ،ޗައިނާ ،ޖަޕާން ސަރުކާރު އަދި ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ އާއި ގުޅުންހުރި އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ސް
ހިމެނެއެވެ.
މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ،ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ،މޯލްޑިވް ސް
އި ސްލާމިކް ޔުނިވަރ ސިޓީ ،މޯލްޑިވް ސް މީޑިއާ ކައުން ސިލް އަދި ޕަ ބްލިކް ސަރވި ސް މީޑިއާ މި ފަރާތްތަކާއެކު
ފަހުމުނާމާއެއްގައި ކޮމިޝަނުން ސޮއިކުރިއެވެ.
މި ފަހުނާމާގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫ ސްވެރިކަމުގައި އި ސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތާއި ،ދިވެހި
ޤައުމިއްޔަތާއި ،ދިވެހިބަހުގެ ސިޔާދަތު ދަމަހައްޓައި ،ނޫ ސްވެރިކަމުގެ ވެށްޓަކީ ދިވެހިވަންތަކަމަށް އިޙުތިރާމްކުރާ
ވެށްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރުމާއި ދިވެހި ނޫ ސްވެރީންނަކީ ނޫ ސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ހަމަތަކަށް
އަހުލުވެރި ،ގާ ބިލު ބައެއް ކަމުގައި ހެދުމާއި ނޫ ސްވެރިކަމުގެ ތަންޒީމީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމެވެ
މޯލްޑިވް ސް ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް އާއްމު ކޮށްފައިވާ  7101 – 7100ގެ ކޮމިޝަންގެ
ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި  7102ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގިނަ ޙަރަކާތްތައް ބަޖެޓު ތަންދިން
މިންވަރަކުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮ ސްފައެވެ .އަދި ބަޖެޓު ލިބިފައިނުވާތީއާއި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މުއައްޒަފުން
ހޯދުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިނުވާތީ މި ޕްލޭންގެ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއެވެ .ނަމަވެ ސް ކޮމިޝަނުން
އަބަދު ވެ ސް މަ ސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަންކަންކުރުމަށް
އި ސްކަންދީގެންނެވެ.
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ކޮ މި ޝަ ން ހި ން ގު މަ ށް ގެ ން ނަ ށް ޖެހޭ ބަ ދަ ލު ތަ އް

ކޮމިޝަންގެ ހިންގު ން ހަރުދަނާކުރުމަށް އަންނަނިވި ބަދަލުތައް ގެނައުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމަށް ދެކެމެވެ.
ހ .ކޮމިޝަނުގެ ޖަލް ސާކުރާ މާލަން ބޮޑުކޮށް ،ޖާގަ އިތުރުކުރުން.
ށ .ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހައި އިދާރީ މަ ސައްކަތްތައް ތަރުތީބުވެފައިވާ ގޮތުގެ ޕްރޮ ސީޖަރތައް ނުވަތަ ސްޓޭންޑަޑް
އޮޕަރޭޓިންގ

ޕްރޮ ސީޖަރ

ލިޔެ

ކޮމިޝަނަކީ

"އައި.އެ ސް.އޯ

ސެޓިފައިޑް"

މުއައް ސަ ސާއަކަށް

ހެދުމަށް

މަ ސައްކަތްކުރުން.
ނ .ވޭތުވެދިޔަ  0އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ
ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އި ސްލާހުކުރުން
ރ .ކޮމިޝަންގެ މަ ސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން މުއައްޒަފުން އިތުރުކުރުން ޚާއްޞަކޮށް "ޕްލޭނިންގ
އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް ސް"" ،ކޮމްޕްލެއިންޓް ސް" އަދި "މޮނިޓަރިންގ" ސެކްޝަނަށް އިތުރު މުއައްޒަފުން ހޯދުމަށް
މިނި ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ސް އިން ހުއްދައާއި މި ކަމަށް ބޭނުނަވާ ބަޖެޓު ހޯދުން.
ބ .ކޮމިޝަންގެ އެންމެ އި ސް އެއް މަ ސައްކަ ތް ކަމުގައިވާ މޮނިޓަރިންގގެ މަ ސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް
ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކުރެވުނު މޮނިޓަރިންގ ސި ސްޓްގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހިފުމަށްޓަކައި އެކަމަށް
ބޭނުންވާ މުއައްޒަފުން ހޯދައި ތަމްރީނުކުރުން.
ޅ .ކޮމިޝަންގައި  7100ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ބޭ ނުންކުރަމުން އައި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގައި
ބޭނުންކޮށްފައިވާ ދުވަ ސްވީ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން މަރާމާތު ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނަށް ޕޮޓޯކޮ ީޕ
މެޝިނެއް ހޯދުން.
ކ .ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާ ސްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ދިރާ ސާކުރުމާ މިދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ކުރުމަށް ބަޖެޓް އަދި މުއައްޒަފުން ހޯދުން
ބ .ކޮމިޝަންގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓްގައި ވާގޮތަށް މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ހިންގައި އަދި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބްރޯޑްކާ ސްޓް އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ތަމްރީ ން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި
ބައިވެރިވުމަށް ބަޖެޓް ހޯދުން.
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ޅ .ކޮމިޝަނުގެ އެތެރޭގައި ޓްރެއިނިންގ ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހޯދުން
އ .ކޮމިޝަންގެ މުޒައްޒަފުންނަށް ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި ތަމްރީނުތަކަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ހޯދުން
ވ .ކޮމިޝަނާއި ރަށު ކައުން ސިލް ،އަތޮޅު ކައުން ސިލް އަދި ސިޓީ ކައުން ސިލްތަކާއި އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކޮށް،
ކޮމިޝަނުން ދޭ ހިދުމަތް ރަށްރަށުން ލިބެން ހުންނާނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއް ސުން.
މ .ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންނަށް ބޯނަ ސް އަދި މު ސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ފިނޭން ސް މިނި ސްޓްރީގެ ހުއްދަ
ހޯދުން
ފ .ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ އަދި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ގެ ކަންކަން ހުރިގޮތް ބެލުމާއި އަދި މި
ދާއިރާއަށް ރަށްރަށުގެ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކަށް
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބެޖެޓް ހޯދުން.
ދ .ލައި ސަން ސް ނެތި ބްރޯޑްކާ ސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު އަމަލު ކުރާނޭ ގޮތެއް
ކަ ނޑައެޅުމަށް މޯލްޑިވް ސް

ޕޮލި ސް ސާރވި ސް އާއި އެކު ކުރެވިފައިވާ މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން މިކަމަށް ހައްލެއް

ހޯދުމަށް އަވަ ސްގޮތެއްގައި މަ ސައްކަތްކުރުން.
ތ .ކޮމިޝަނުގެ ވެ ބް ސައިޓް މެއިންޓެނަން ސް ގެ މަ ސައްކަތް އައުޓް ސޯ ސް ކުރުން
ލ .ކޮމިޝަނަކީ ކަރުދާ ސް އި ސްރާފް ނުކުރާ އަދި ފެނާއި ކަރަންޓު ޒިންމާދާރުކާމާއި އެކު މަދުން ބޭނުން ކުރާ
މުއައް ސަ ސާއަކަށް ހެދުން.
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ކޮމިޝަންގެ ހިންގުން  73ސެޕްޓެމްބަރ  7100އިން ފެށިގެން ހިންގަމުން ދަނީ ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގޭގެ  3ވަނަ
ފަންގި ފިލާގައެވެ .އަދި ކޮމިޝަންގެ ފެނާއި ކަރަންޓު ވަކި ކުރުމަށް މިއަހަރުތެރޭގައިވެ ސް މިނި ސްޓްރީ އޮފް
ހައު ސިންގ އެންޑް އިންފަރާ ސްޓަރަކްޗަރ ،ސްޓެލްކޯ އަދި މޯލްޑި ވް ސް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އާއި އެކު މަ ސައްކަތް
ކުރެވުނެވެ .ކޮމިޝަން ހިންގާ އިމާރާތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަރަންޓް ވަޔަރަކީ ކުރިން ސުރެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ
ބައު އެއްޗަކަށްވުމާއެކު ،ކަރަންޓްގެ އެކި މައް ސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ .އަދި ފުރާޅުން ފެން ލީކްވުމާއި މި
ނޫ ންވެ ސް އިމާރާތުގެ މައް ސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތި ވެފައިވެއެވެ .އަދި މިހާރު
ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އަގުބޮޑު މޮނިޓަރިންގ ސި ސްޓަމަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެ ސް ކޮމިޝަނުގެ އެތެރޭގެ
އެލެކްޓްރިކް ނެޓްވާކްގެ ސަބަބުން ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ވެފައި
ވެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަ ސައްކަތް ކަމުގައިވާ ބްރޯޑްކާ ސްޓް ޗެނަލް ތަކުގެ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕާރމަނަންޓް މޮނިޓަރިންގ ސި ސްޓަމެއް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވީ ނަމަވެ ސް އެ
ސި ސްޓަމްގެ ބޭނުން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ލިބިފައި ނުވާތީ މި މަ ސައްކަތް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކަށް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ.
މީގެ އިތުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެ ޒަމާނުން ފެށިގެން ގެންގުޅޭ ޕޮޓޯކޮޕީ މެޝިން އެކަށީގެންވާ
ދުވަ ސް ތަކަށްވުރެ ގިނައިން ބޭނުންކުރުމުން މަރާމާތު ނުކުރެވޭ ވަރަށް މެޝިން ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ .ވީމާ
ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ގަތުމަށް ފިނޭން ސް މިނި ސްޓްރީގައި އެދިފައިވަނީ ވެ ސް 7101ގައެވެ .އަދި ޕޮޓޯކޮޕީ
މެޝިނެއް ނެތުމުން ކޮމިޝަންގެ މަ ސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިތަކާއި އަންނަނީ ދިމާވަމުންނެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ބޭނުންވާ

ބްރޯޑްކާ ސްޓް ދާއިރާގެ

ހާއް ސަ ތަމްރީން އަދި އެޓޭޗްމަންޓް

ޕްރޮގަރާމްތަށް ރާއްޖޭ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހަމަޖެއް ސުމަށް ބަޖެޓު ލިބިފައި ނުވާތީ ،ކޮމިޝަންގެ
މަ ސައްކަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް އަދި ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް
ހުރަ ސްތަކާއި ވަނީ ދިމާވެފައެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަން ބޭނުން އަދި ޤާނޫނު އަދި ގަވާއިދުތައް ހެދުމަށް
ބޭނުންވާ ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި މުވައްޒަފުން ބިނާ ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާ ސްޓް ދާއިރާއަށްވެ ސް ލިބޭނެ
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ކުރިއެރުމެކެވެ.
މީގެ އިތުރުން ބްރޯޑްކާ ސްޓް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާ ސާތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް
އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެތުމާއި އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ހި ސާބަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބަޖެޓް ލިބިފައި
ނުވުމުން އެކަން ކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ދަތި ތަކާއި ދިމާވެފައެވެ .އަދި  7102ވަނަ އަހަރުވެ ސް
ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ފައިނޭން ސް މިނި ސްޓްރީއިން
ވަނީ ހުއްދަ ނުލިބިއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ވެބް ސައިޓް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން ހުއްޓުމަކަށް އައި ސް ދިމާވި މައް ސަލަ ހައްލުކުރުމަށް
ދުވަ ސްތަކެއް ހޭދަވުމުގެ ސަބަބުން މިކަން ދިމާ ނުވާނޭ ގޮތަކަށް ވެބް ސައިޓް މެއިންޓެއިން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ބަޖެޓް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދާއިމީ ހައްލެއް ނުލިބިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި  7102ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައިގަނޑު ދަތިތައް ދިމާވެފައި ވަނީ
ކޮމިޝަންގެ  7170 – 7102ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ގައިވާ
މަ ސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓު އަދި މުވައްޒަފުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
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ޖަ ދު ވަ ލު ތަ އް

ޖަ ދު ވަލ ު  : 1ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ކޮމިޝަނުން
ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާ ސާ ރިޕޯޓް
ޖަ ދު ވަލ ު  : 2ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ލައި ސަން ސްގެ ތަފް ސީލު
ޖަ ދު ވަލ ު  : 3ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ލައި ސަން ސްގެ ތަފް ސީލު
ޖަ ދު ވަލ ު  : 4ކޮމިޝަނުން ނޫ ސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑުގެ ތަފް ސީލު
ޖަ ދު ވަލ ު  2017 : 5ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ބޭރުން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައް ސަލަތަކުގެ ތަފް ސީލު
ޖަ ދު ވަލ ު  2017 : 6ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައް ސަލަތަކުގެ ތަފް ސީލު
ޖަ ދު ވަލ ު  2017 : 7ވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ނުނިމިހުރި މައް ސަލަތަކުގެ ތަފް ސީލު
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ޖަ ދު ވަލ ު  : 1ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ކޮމިޝަނުން
ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާ ސާ ރިޕޯޓް

ޝަ ކު ވާ ހު ށަހެޅު މާއ ި ޝަ ކު ވާ ބަ ލަ އިގަތުމުގ ެ ނި ޒާ މުގ ެ ދަ ށު ން ކޮ މި ޝަ ނަށ ް ހު ށަހަޅަ އި އަ ދި
ކޮ މި ޝަ ނު ން ބަ ލަ އި ފަ އި ވާ ޝަ ކު ވާ ތަ ކާ އި ގުޅޭ ދި ރާ ސާ ރި ޕޯ ޓް

 4އޮ ކް ޓޫ ބަ ރު 2017
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ތަޢާ ރުފް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކޮށް
އެފަރާތްތަކަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތަކާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި މިނޫންވެ ސް ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމާ ގުޅޭ
އެންމެހައި ކަން ކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަން ބަރު  ( 01/7101ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މޯލްޑިވް ސް
ބްރޯޑްކާ ސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ލާޒިމްކޮށްފައެވެ.
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  97އަދި  93ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެހާ ޝަކުވާތަކާއި
ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރކޮށް ފާހަގަކުރެވޭ މައް ސަލަތައް ކޮމިޝަނުން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު
އަޅަން ޖެހެއެވެ .އެހެންކަމުން ކޮމިޝަނުން މިފަދަ މައް ސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ
ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމެއް ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ .އެ ގޮތުންމިހާތަނަށް ބްރޯޑްކާ ސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން  077ޝަކުވާ
ލިބިފައިވާއިރު ،މީގެ ތެރެއިން  704ޝަކު ވާ އަކީ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާއެވެ .އަދި 790
ޝަކުވާއަކީ ލައި ސަން ސްގެ މައް ސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޚިދުމަތާއި އަދި އެހެނިހެން
މައް ސަލައިގެ ގޮތުގައި  91ޝަކުވާވެ ސް ލިބިފައިވެއެވެ .ޤާނޫނު ނަން ބަރު ( 00/7101އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) (މީގެ ފަހުން "އަބުރުގެ ޤާނޫނު")  11އޮގަ ސްޓް  2016ގައި
ތަ ސްދީޤުކުރެއްވުމަށްފަހު ،އަބުރާ ގުޅުންހުރި  22ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ބަލައިފައިވެއެވެ.
ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓު ގެ ޒިންމާދާރުކަން މިނޭނޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިންގަނޑަކީ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓި ސް އާ އެއްގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާތޯ ބެލުމެވެ .ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓި ސް،
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އު ސޫލުގެ މަތީން  72ޖޫން  7107ގައި އެކުލަވާލިއިރު ،އޭގައި 1
ހަމައެއްގެ  73މިންގަނޑެއް ހިމެނިފައިވެއެވެ .މި ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް ތާވަލު  0ގައި މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަށް
ޚުލާ ސާކޮށްފައިވާނެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،އަބުރުގެ ޤާނޫނު ގެ ޚިލާފުވެފައިވާ މާއްދާތައް މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ތާވަލު 7
ގައި ޚުލާ ސާކޮށްފައިވާނެއެވެ.
މި ދިރާ ސާގައި ހިމެނިފައިވާނީ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓި ސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ
ސްޓޭޝަން ތަކުން ޚިލާފުވި ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައް ސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރާއި
އެހަމަތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.

57

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ތިރީގައި މިވަނީ 7101 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން  7102ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް
ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޯ ޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި މިންވަރު
ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ ޗާޓުތަކެކެވެ.

ކޯ ޑް އޮފް ޕް ރެ ކް ޓި ސް އަ ދި އަ ބު ރު ގެ ޤާ ނޫ ނާ ޚި ލާފު ވެފަ އި ވާ މި ން ވަ ރު
( އޮ ކް ޓޫ ބަ ރު  2016އި ން ސެ ޕް ޓެ ން ބަ ރު  2017އަ ށް)

އޮ ކްޓޫބަރ ު  - 2016ސެ ޕްޓެންބަރ ު 2017
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އަ ބު ރު ގެ ޤާ ނޫ ނާ ޚި ލާ ފު ވި މާ އް ދާ

ނޯޓް :އޮކްޓޫބަރު  2016އިން ސެޕްޓެންބަރު  2017އަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓި ސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާ މައް ސަލައެއް ނެތެއެވެ.

ކޯ ޑް އޮފް ޕް ރެ ކް ޓި ސް އަ ދި އަ ބު ރު ގެ ޤާ ނޫ ނާ ޚި ލާފު ވެފަ އި ވާ ފަ ރާ ތް ތަ އް
( އޮ ކް ޓޫ ބަ ރު  2016އި ން ސެ ޕް ޓެ ން ބަ ރު  2017އަ ށް)
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ކޯ ޑް އޮ ފް ޕް ރެ ކްޓިސ ް އަ ދި އަ ބު ރުގެ ޤާ ނޫ ނާ ޚިލާ ފުވި ފަ ރާ ތް ތައް
(އޮ ކްޓޫބަރ ު  - 2016ސެޕް ޓެންބަރ ު ) 2017

1
ރާއްޖެ ޓީވީ

2

ޕީ.އެސް.އެމް

1

ރިޕޯޓަރު
މީޑިއާ ނެޓް

1

ނޯޓް :އޮކްޓޫބަރު  2016އިން ސެޕްޓެންބަރު  2017އަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓި ސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތެއް ނެތެއެވެ.

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި  2017ވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޙައްޤު ނެތް ޗެނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ޖޫރިމަނާކޮ ށްފައިވާ  3ކުންފުންޏެއް ހިމެނެއެވެ.
 .0ބި ޒްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ޑް /ހއ .ހޯރަފުށި
 .7އެޗް .ޑީ ކޭބަލްޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ޑް  /ހދ .މަކުނުދޫ
 .3ޕިކްސަލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ޑް  /ލ .ގަން
 .9އެޗް .ޑީ ކޭބަލްޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ޑް  /ހއ .ކެލާ
ތިރީގައި މިވަނީ 7102،ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމާފައިވާ ޖުމްލަ މައްސަލަތަކުގެ
ތެރެއިން ކޯ ޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި މިންވަރު ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ ޗާޓުތަކެކެވެ.
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ކޯ ޑް އޮފް ޕް ރެ ކް ޓި ސް އަ ދި އަ ބު ރު ގެ ޤާ ނޫ ނާ ޖު މް ލަ ގޮ ތެ އް ގަ އި ޚި ލާފު ވެފަ އި ވާ މި ން ވަ ރު
(  2012އި ން  2017އަ ށް)

ކޯ ޑް އޮ ފް ޕް ރެ ކްޓިސ ް އަ ދި އަ ބު ރުގެ ޤާ ނޫ ނާ ޚިލާ ފުވެފައިވާ
މި ންވަރ ު
2017 - 2012
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C2.3
C2.4

3%
3%

C3.1
C4.5

C4.6
C5.1
C5.2
C5.3

27%
22%

C5.4
D9
D10
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ކޯ ޑް އޮފް ޕް ރެ ކް ޓި ސް އަ ދި އަ ބު ރު ގެ ޤާ ނޫ ނާ ޚި ލާފު ވެފަ އި ވާ ފަ ރާ ތް ތަ އް
(  2012އި ން  2017އަ ށް )

ކޯ ޑް އޮ ފް ޕް ރެ ކްޓިސ ް އަ ދި އަ ބު ރުގެ ޤާ ނޫ ނާ ޚިލާ ފުވި ފަ ރާތްތައް
2012-2017
1%

1%

ރާއްޖެ ޓީވީ

2% 2% 1%

ވީ.ޓީ.ވީ
ދި.އެފްއެމް ޕްލަސް

14%

41%

ދި ޓީވީ
ސަންގު ޓީވީ
ޗެނަލް 13
ޕީ.އެސް.އެމް

22%

މީޑިއާނެޓް
ރިޕޯޓަރު

16%

ދި ރާ ސާ އި ން ފާ ހަ ގަ ކު ރެ ވު ނު ކަ ން ކަ ން
 .1އޮކްޓޫބަރ  7101އިން ފެށިގެން ސެޕްޓެންބަރު  7102އަށް ބެލުނު ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު
 9މައްސަލައެއް ބެލިފައިވެއެވެ.
 .2ބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން  37އިން ސައްތައަކީ މީހުންގެ
އަބުރާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލައެވެ.
 .3މިހާތަނަށް ބެލުނު މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ،ބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރާ  6ޗެނެލަކުން ކޯ ޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައި
ވާކަމާއި ،އެންމެ ގިނައިން ކޯ ޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާއި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީ އެވެ .އެއީ ޚިލާފުވި
ޖުމްލަ ނިސްބަތުގެ  41އިން ސައްތައެވެ.
 .4ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބަލާއިރު ކޯ ޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާ ބްރޯ ޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކުން އެކި ފަހަރު މަތީން
ކޯ ޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގައި ހިމެނޭ  28މިންގަނ ޑުގެ ތެރެއިން  15މިންގަ ޑަކާއި ޚިލާފުވެފައިވެއެވެ.
 .5ޖުމްލަގޮތެއްގައި އަބުރުގެ ޤާނޫނުގެ  2މާއްދާއަކާ ބްރޯ ޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކުން ޚިލާފުވެފައިވެއެވެ.
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ތާ ވަ ލު  . 1ކޯ ޑް އޮ ފް ޕް ރެ ކް ޓި ސް ގެ މި ން ގަ ޑު ތަ ކު ގެ ޚު ލާ ސާ
#

ހަމަ

މިންގަ ޑުގެ ޚުލާސާ
އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ރައްކައުތެރިކުރުން

އިސްލާމް

ދީނާއި C1.1

ޤާނޫނަށް

C1.2

ކަނ ޑައެޅިގެން ޤާނޫނެއްގެ ބާރު ކަނ ޑުވާލުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯ ޑްކާސްޓްނުކުރުން

ހުރުމަތްތެރިކޮށް

C1.3

މާރާމާރީ ފަދަ ކަންކަމަކީ ރަގަޅުކަންކަން ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮނުވުން

ހިތުން

C1.4

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮނުވުން

C1.5

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި އޭގެ ވިޔަފާރިއަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ނުފޮނުވުން

C1.6

އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން

C1.7

އަންހެނުންނާއި ކު ޑަކުދީންގެ ކަރަމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ނުވަތަ ކު ޑަކުދީން މެރުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު
ނުފޮނުވުން

އަޚްލާޤު C2.1

އިޖްތިމާޢީ
ހިފެހެއްޓުން

އަބުރުވެރިކަމާއި
ޒާތީ

އާއްމުގޮތެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ އަދަބު އަހުލާގީ މިންގަ ޑު ހިފެހެއްޓުން

C2.2

އިޖްތިމާއީ މިންގަ ޑަށް ނުފެތޭ ބަސްމަގު އަދި އިޝާރާތް ބޭނުން ނުކުރުން

C2.3

އޮރިޔާން ކާ ޑުގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން

C2.4

ކޮންޓެންޓް ގިންތި ކޮށްގެން ފޮނުވުން

C3.1

މީހުންގެ އަބުރު ގެއްލޭގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން

ދިރިއުޅުން C3.2

ރައްކާތެރިކުރުން

ޖިންސީ ގޯނާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައިންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ
ކާކުކަން ހާމަ ނުކުރުން

C3.3

ފަރުދުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު ހުއްދަނެތި ރިކޯ ޑްކުރެވިފައިވާ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން

C3.4

ކާރިސާތައް ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ގައި ޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ފޮނުވުން

އިންސާނީ

C4.1

ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި ވަކި މީހެއްގެ ދީނާއި ޤައުމިއްޔަތަށް ކު ޑައިމީސްވާ ގޮތަށް ނުފޮނުވުން

ޙައްޤުތަކަށް

C4.2

ޖިންސީ ތަފާތު ނުކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކުގެ ގައި ޑްލައިންއަށް ރިއާޔަތްކުރުން

ހުރުމަތްތެރިކޮށް

C4.3

ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކު ޑައިމީސް ވިޔަނުދިނުން

ހިތުން

C4.4

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކު ޑައިމީސް ވިޔަނުދިނުން

C4.5

ކު ޑަކުދީންގެ ކަރާމާތާއި ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިވާ ގޮތަށް ފޮނުވުން

C4.6

ފަރުދުންގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ނުފޮނުވުން

މައުލޫމާތު C5.1

ތެދު

ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވެ ހަމަހަމަ ކަމާ އެކު ތެދު މައުލޫމާތު ފޮނުވުން

ހާމަކުރުމާއި

C5.2

މައުލޫމާތު ދޭ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކައިގެ މަފްއޫމު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ފޮނުވުން

އިންސާފުވެރިވުން

C5.3

ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ ލަސް ނުކޮށް އެކަން ހާމަކޮށް ރަގަޅުކުރުން

C5.4

ކަމެއް ސާބިތު ނުވާ ހާލަތެއްގައި އެކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު މުއުތަބަރު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
މަސްދަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުން

C5.5

އިންޓަވިއު ކުރާއިރު އިންޓަވިއު ކުރާ ބޭނުން ބަޔާންކޮށްދިނުން

ޢާއްމުންގެ

C6.1

ޢާއްމުންގެ ޝައުގުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ތަފާތު ވިސްނުންތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުން

ޝައުގުވެރިކަމުގެ

C6.2

އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މިންގަ ޑާ އެގޮތަށް އިޝްތިހާރު ފޮނުވުން

ދާއިރާ
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ތާ ވަ ލު  . 2އަ ބު ރު ގެ ޤާ ނޫ ނާ ޚި ލާ ފު ވާ މާ އް ދާ ތަ ކު ގެ ޚު ލާ ސާ
މާއްދާ

ތަފްސީލް

D9

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނެ ފަދަ ކޮންޓެންޓް ބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރުން

D10

އަބުރާބެހެވޭ ފަދަ އެއްޗެއް ބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރުން

D11

އާންމު ނި ޒާމާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް ރޯ ޑްކާސްޓްކުރުން
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ޖަ ދު ވަލ ު  : 2ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ލައި ސަން ސްގެ ތަފް ސީލު

ކު ންފު ނި

#

1

ޕަބްލިކް ސަރވި ސް މީޑިއާ

ޗެ ނަ ލް
ޓެ ލެ ވި ޜަ ން
މޯ ލް ޑި ވް ސް

ލަ އި ސަ ން ސް ނަ ން ބަ ރު
427-LCM/PSB(TV)/2012/01

ލަ އި ސަ ން ސް
ދޫ ކު ރި ތާ ރީ ހް
 09ފެބްރުއަރީ
2012
 09ފެބްރުއަރީ

2

ޕަބްލިކް ސަރވި ސް މީޑިއާ

ދި ވެ ހިރ ާއް ޖޭ ގެ އަ ޑު

427-LCM/PSB(RO)/2012/02

3

ޕަބްލިކް ސަރވި ސް މީޑިއާ

ދި ވެ ހި އެ ފް އެ މް

427-LCM/PSB(RO)/2012/04

 10މެއި 2012

އެ މް ވީ ޓީ ވީ

427-LCM/CML(TV)/2012/05

 10މެއި 2012

ދި އެ ފް އެ މް 95.2

427-LCM/CML(RO)/2012/06

 15މާޗް 2012

ރާ އް ޖެ ޓީ ވީ

427-LCM/CML(TV)/2012/07

 15މެއި 2012

ރޭ ޑި އޯ އެ ޓޯ ލް

427-LCM/CML(RO)/2012/08

 15މާޗް 2012

އެ ޓޯ ލް ޓީ ވީ

427-LCM/CML(TV)/2012/09

 16މެއި 2012

ޗެ ނަ ލް 9

427-LCM/CML(TV)/2012/10

 22މެއި 2012

427-LCM/CML(RO)/2012/11

 15މާޗް 2012

މީޑިޔާ ފައުންޑޭޝަން ޕްރައިވެޓް

4
5
6
7
8

ލިމިޓެޑް
މޯ ލް ޑިވ ްސ ް މީޑިއ ާ ކޮ މް ޕެ ނީ ޕް ރަ އި ވެ ޓް
ލި މި ޓެ ޑް
ރާ އް ޖެ ޓެލެވިޜަނ ް ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް
އެ ޓޯ ލް ވޭ ވް ( މޯ ލް ޑި ވް ސް) ޕް ރަ އި ވެ ޓް
ލި މި ޓެ ޑް
އެ ޓޯ ލް އިންވ ެސްޓްމަންޓ ް ( މޯ ލް ޑި ވް ސް)
ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް

9

މީ ޑި އާ އަންލިމިޓެޑ ް ޕް ރަ އިވެޓ ް ލި މި ޓެ ޑް

10

ވޭ ވް ނެ ޓް ވޯ ކް ސް ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް

11

12

13
14

ޕި ކް ޗަރ ލޭ ން ޑް އެ ފް އެ މް ޕް ރަ އި ވެ ޓް
ލި މި ޓެ ޑް
ކޮ ކޯ ނާ އި ން ޓަރ ނޭ ޝަ ނަ ލް ޕް ރަ އި ވެ ޓް
ލި މި ޓެ ޑް
އެ ސް .އެންޓ ަރޓެއިންޓްމެންޓ ް ކޮ މް ޕެ ނީ
ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް
ބި ޒް ނަ ސް އި މޭ ޖް ގް ރޫ ޕް ޕް ރަ އި ވެ ޓް
ލި މި ޓެ ޑް

64

އެ ޗް .އެ ފް .އެ މް
92.6

2012

 27މެއި

ސަ ން ޓީ ވީ

427-LCM/CML(TV)/2012/12

ސަ ން ގު ޓެ ލެ ވި ޒަ ން

427-LCM/CML(TV)/2012/14

 29މެއި 2012

ޗެ ނަ ލް އެ ސް

427-LCM/CML(TV)/2012/15

 30މެއި 2012

ރޭ ޑި އޯ އެ ފް އެ މް

427-LCM/CML(RO)/2012/16

 30މެއި 2012
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2012

އަ އި ލެ ން ޑް އެ ން ޑް ކޮ މި އު ނި ކޭ ޝަ ން
އެ ން ޓަރ ޓެ އި ން މަ ން ޓް ޕް ރަ އި ވެ ޓް

15

އަ އި ސް ޓީ ވީ

427-LCM/CML(TV)/2012/17

 02ޖޫން 2012

ލި މި ޓެ ޑް
16
17

މޯ ލް ޑިވ ްސ ް މީޑިއ ާ ކޮ މް ޕެ ނީ ޕް ރަ އި ވެ ޓް
ލި މި ޓެ ޑް
އަ ސްނ ާ މޯލްޑިވ ްސ ް ޕް ރަ އިވެޓ ް ލި މި ޓެ ޑް

ދި ޕް ލަ ސް
 93.6ކެ ޕި ޓަ ލް
ރޭ ޑި އޯ

427-LCM/CML(TV)/2012/19

427-LCM/CML(RO)/2012/21

 07ޖޫން 2012
 15މާރޗް
2012

އަ އި ލެ ން ޑް އެ ން ޑް ކޮ މި އު ނި ކޭ ޝަ ން
އެ ން ޓަރ ޓެ އި ން މަ ން ޓް ޕް ރަ އި ވެ ޓް

18

އަ ލް ކު ރާ ން

427-LCM/CML(TV)/2012/22

 28ޖޫން 2012

ލި މި ޓެ ޑް
19
20
21
22

ޑި ޖި ޓަލ ް ބްރޯޑްކ ާސްޓ ިންގ މޯ ލް ޑި ވް ސް
ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް
ޕި ކް ޗަރ ލޭ ން ޑް އެ ފް އެ މް ޕް ރަ އި ވެ ޓް
ލި މި ޓެ ޑް
ފާރ އެވ ޭ ހޮލިޑ ޭސ ް ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް
އަ އި ލެންޑ ް ބްރ ޯޑް ކާ ސް ޓި ންގ ކޮ މް ޕެ ނީ
ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓަ ޑް

ޗެ ނަ ލް ވަ ން

427-LCM/CML(TV)/2012/23

ސަ ން އެ ފް އެ މް

427-LCM/CML(RO)/2012/24

ނަ އި ން ޓީ ސެ ވަ ން
މި ނި ވަ ން

427-LCM/CML(RO)/2012/25

ވީ އެ ފް .އެ މް

427-LCM/CML(RO)/2012/26

އަ ލް ކަ އު ނު

427-LCM/CML(TV)/2012/28

ވީ ޓީ ވީ

427-LCM/CML(TV)/2012/29

ދި ޓީ ވީ

427-LCM/CML(TV)/2012/30

ޔެ ލް ޓީ ވީ

427-LCM/CML(TV)/2012/31

ދި އެ ކް ސް ޓް ރާ

427-LCM/CML(TV)/2012/32

ޗެ ނަ ލް 13

427-LCM/CML(TV)/2012/33

 05ޖުލައި
2012
 15މާރޗް
2012
 15މާރޗް
2012
 28ޖޫން 2012
06

23

އި ން ޓޯ ން މީ ޑި އާ ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓަ ޑް

ސެޕްޓެމްބަރ
2012

24
25
26
27

28

އަ އި ލެންޑ ް ބްރ ޯޑް ކާ ސް ޓި ންގ ކޮ މް ޕެ ނީ
ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓަ ޑް
ބް ރޯޑްކ ާސްޓިނ ްގ މޯ ލްޑިވ ްސ ް ޕް ރަ އިވެޓ ް
ލި މި ޓެ ޑް
ޒީ ބް ރާ ކް ރޮ ސް ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް
ބް ރޯޑްކ ާސްޓިނ ްގ މޯ ލްޑިވ ްސ ް ޕް ރަ އިވެޓ ް
ލި މި ޓެ ޑް
މީ ޑި އާ ރި ން ގް ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް
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 15މާރޗް
2012
 15މާރޗް
2012
 14އޯގަ ސްޓް
2012
 18އޮކްޓޯބަރ
2012
 30އޮކްޓޯބަރ
2012

ޕަ ބް ލި ކް ސަރ ވި ސް މީ ޑި އާ

29

މަ ޖް ލި ސް

427-LCM/PSB(TV)/2015/01

މޯ ލް ޑި ވް ސް ޓީ ވީ

427-LCM/PSB(TV)/2015/02

ޕީ .އެ ސް .އެ މް.
ނި އު ސް

427-LCM/PSB(TV)/2015/03

ސަ ރި ން ދާ

427-LCM/PSB(TV)/2015/04

އި ސް ލާ މް

427-LCM/PSB(TV)/2015/05

ޓީ ވީ އެ މް އެ ޗް ޑީ

427-LCM/PSB(TV)/2015/06

ދީ ނު ގެ އަ ޑު

427-LCM/PSB(RO)/2015/07

ޔެ ސް

427-LCM/PSB(TV)/2015/08

ގޯ ޕް ލަ ސް

427-LCM/CML(TV)/2015/09

ގޯ ކާ ސް ޓް

427-LCM/CML(RO)/2015/10

ދި މި އު ޒި ކް

427-LCM/CML(TV)/2015/15

33

އާރ ކް އެ ކް ސް ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް

ދި ވެ ހި ޗެ ނަ ލް

427-LCM/CML(TV)/2015/13

34

އަ ކޯ ޔާ ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް

ސަ ންގ ު އެކ ްސ ްޓް ރާ

427-LCM/CML(TV)/2015/14

35

ރެ އި ޒް ކް ރޯ ން ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް

ނި އު ސް ޓީ ވީ

427-LCM/CML(TV)/2015/18

ޗެ ނަ ލް 10

427-LCM/CML(TV)/2015/19

30

31

32

ޑް ރީ މް ނެ ޓް ވާރ ކް ސޮ ލި އު ޝަ ން ސް
ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް
ޑް ރީ މް ނެ ޓް ވާރ ކް ސޮ ލި އު ޝަ ން ސް
ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް
މޯ ލް ޑިވ ްސ ް މީޑިއ ާ ކޮ މް ޕެ ނީ ޕް ރަ އި ވެ ޓް
ލި މި ޓެ ޑް

 21ޖުލައި 2015
 08ސެޕްޓެމްބަރ
2015
 08ސެޕްޓެމްބަރ
2015
 08ސެޕްޓެމްބަރ
2015
 08ސެޕްޓެމްބަރ
2015
 08ސެޕްޓެމްބަރ
2015
 08ސެޕްޓެމްބަރ
2015
 08ސެޕްޓެމްބަރ
2015

 9ސެޕްޓެމްބަރ
2015
 9ސެޕްޓެމްބަރ
2015
 15ސެޕްޓެމްބަރ
2015
14
ސެޕްޓެމްބަރ
2015

36

ޓް ރާނ ްސ ް އޯ ޝަ ން ބް ރޯ ޑް ކާ ސް ޓި ންގ
ކޮ މް ޕެ ނީ ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓަ ޑް

66

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

 14ސެޕްޓެމްބަރ
2015
 19އޮކްޓޯބަރ
2015
 19އޮކްޓޯބަރ
2015

37

38

ބީ ޗް ޓީ ވީ ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް

ބީ ޗް ޓީ ވީ

އަ އި ކޮމ ް ކ ޮމް ޕެ ނީ ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް ވީ ޑި އޯ  24ސެ ވް ން

427-LCM/CML(TV)/2015/11

427-LCM/CML(TV)/2015/16

39

ޖޯ ޓެ ކް ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް

ވަ އި ޓީ ވީ

427-LCM/CML(TV)/2015/12

40

ޖޭ ޓީ ވީ ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް

ޖޭ ޓީ ވީ

427-LCM/CML(TV)/2015/17

41

އަ އް ޑޫ ޓީ ވީ ޕް ރަ އި ވެ ޓް ލި މި ޓެ ޑް

އަ އް ޑޫ ޓީ ވީ

427-LCM/CML(TV)/2015/11

42

އާ ރު ޕް ރޮޑަކްޝަނ ް ޕް ރައިވ ެޓް ލި މި ޓެ ޑް

ރާ އް ޖެ ޕް ލަ ސް

427-LCM/CML(TV)/2015/12
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 9ސެޕްޓެމްބަރ
2015
 15ސެޕްޓެމްބަރ
2015
 9ސެޕްޓެމްބަރ
2015
 15ސެޕްޓެމްބަރ
2015
 13އޮގަ ސްޓް
2017
 17އޮގަ ސްޓް
2017

ޖަ ދު ވަލ ު  : 3ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާ ސްޓިންގ ލައި ސަން ސްގެ ތަފް ސީލު
ކު ން ފު ނި

#

ޚި ދު މަ ތް ދޭ

މޯ ބަ އި ލް /ފޯ ން

ސަރަޙައްދ ު/ރަށ ް

ނަ މް ބަރ

މެދު އަވަށު
ރައްޔިތުންގެ

1

ކޯޕަރޭޓިވް

9992501/
ލ .ފޮ ނަ ދޫ

7941537/
6800729

ސޮސައިޓީ

އި ސް ފަ ރާ ތް
އަޙްމަދު
ރިޔާޝް

މަ ގާ މް

ކޮމިއުނިކޭޝަން

2

ޕްރައިވެޓް

ޗެއަރ ޕޭސަން

ޕްރައިވެޓް

3

ރ .މަ ޑު އް ވަ ރީ

ލިމިޓި ޑް

7604850/

އަލީ

މެނޭޖިންގ

7954850

މުހައްމަދުފުޅު

ޑިރެކްޓަރ

7714776/

ނިޔާ ޒް

ކުންފުނީގެ

7473500

މުހައްމަދު

މަސްއޫލްވެރިޔާ

ލަސްޓްރަމް
ޕްރައިވެޓް

4

ށ .މާ އުނ ގޫ ދޫ

7870590

ލިމިޓެ ޑް
ފުވައްމުލަކު ޓީވީ
ޕްރައިވެޓް

5

ޏ .ފު ވަ އް މު ލަ ކު

7794905

ލިމިޓެ ޑް
އަލަކު ޕްރައިވެޓް

6

ލިމިޓެ ޑް

7

މަންސޫރު

ޗެއަރމަން

މުޙައްމަދު

އޮޕަރޭޝަންސް

އިބްރާހިމް

މެނޭޖަރ

7990005/
ޅ .ކު ރެ ން ދޫ

9984512/

ބ .ތު ޅާ ދޫ

ލިމިޓެ ޑް

9841122/
7907229

427LCM/RB/
2012/03

އަހުމަދު މުހައްދ ު

ޑިރެކްޓަރ

LCM/RB/

ޙަސަން އަފީފް

ޑިރެކްޓަރ

ކޭ ބަ ލް ނެ ޓް

ދޭ ހި ޔާ
ކޭ ބަ ލް ޓީ ވީ

ވޯ ލް ނަ ޓް

2012/04
427-

ލަ ސްޓްރ ަމް

LCM/RB/

ކޭ ބަ ލް

2012/05

ނެ ޓް ވާރ ކް

427LCM/RB/
2012/06
LCM/RB/
2012/07

މެނޭޖިންގ

މާ ކް ސް

427-

427-

9740661

ހިޓް ވިނަރ
ޕްރައިވެޓް

އަޙްމަދު

LCM/RB/
2012/02

ލިމިޓެ ޑް
ވޯލް ނަޓް

ނަ ން ބަ ރު

ނަ ން

427-

އަލި ދޭހިޔާ
ނ .މަ ގޫ ދޫ

ލަ އި ސަ ން ސް

ޚި ދު މަ ތު ގެ

427LCM/RB/
2012/08

ފު ވަ އްމުލަކ ު
ޓީ ވީ
ކު ރެ ން ދޫ
ކޭ ބަ ލް ނެ ޓް
ހިޓްވިނ ަރކ ޭ
ބަ ލް ނެ ޠް

މޯލް ޑިވްސް
އިނޮވޭޝަން
ކޮމްޕެނީ

8

ގއ .ވި ލި ގި ލި

ޕްރައިވެޓް

7903959/

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

6820029

ސަޢީދު

ޑިރެކްޓަރ

427 LCM/RB/މ ީޑިއާލިންކ ް
2012/09

ލިމިޓެ ޑް
ފިޔޯރީ ކުރި
ކޯޕަރޭޓިވް

9

ގދ .ފި ޔޯ ރީ

9650475

ސޮސައިޓީ
ތަނބުރުމާ
10

ޕްރައިވެޓް

ހއ .ދި އް ދޫ

7775696

ލިމިޓެ ޑް
11

68

އެންޓިކް
ސަރިވިސަސް

މ .ނާ ލާ ފު ށި

7768342/
7925105

މުޙައްމަދު
ޒާހިރު

ޗެއަރމަން

އަބްދުﷲ

މެނޭޖިންގ

ސައީދު

ޑިރެކްޓަރ

އާދަމް ސަޢީދު
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427-

ކުރިކޯޕަރޭޓ ި

LCM/RB/

ވް

2012/10

ސޮ ސަ އި ޓީ

427LCM/RB/
2012/11

ފަ ށު ވި
ކޭ ބަ ލް

މެނޭޖިންގ

427-

އެ ން ޓި ކް

ޑިރެކްޓަރ

LCM/RB/

ކޭ ބަލްނ ެޓްވ ާ

2012/12

ޕްރައިވެޓް

ރ ކް

ލިމިޓެ ޑް
ދެވަރުގޮފި
12

ޕްރައިވެޓް

ހދ.ނޮޅިވ ަރަ ން

7795880

ޢަލީ ވަހީދު

ލިމިޓެ ޑް
ޖޭ  -ހޯލް ޑިންގް
13

ޕްރައިވެޓް

ނ .މަ ނަ ދޫ

ލިމިޓެ ޑް

7742126/
3325387

މޫސާ ޖަމީލް

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ
މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

ޖަންބެ
14

އިންވެސްޓްމެންޓް
ޕްރައިވެޓް

ހއ.
އި ހަ ވަ ން ދޫ

7779755

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

ޖަމްޝީދު

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
ނެރު
15

ހޯލް ޑިންގްސް
ޕްރައިވެޓް

7752311/
މ .މު ލި

9752311/

މޫސާ ޖަމީލް

7778575

ލިމިޓަ ޑް

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

427LCM/RB/
2012/13
427LCM/RB/
2012/14
427LCM/RB/
2012/15
427LCM/RB/
2012/16

ސްޕައިރަލް ކޭބަލް
ވިޝަން
16

ނެޓްވާރކް

ބ .ގޮ އި ދޫ

ޕްރައިވެޓް

7900694/

އިބްރާހީމް

މެނޭޖިންގ

7670761

ޝަޤީޤް

ޑިރެކްޓަރ

427LCM/RB/
2012/17

ލިމިޓެ ޑް
ނެޓްސް ކީ
17

ޕްރައިވެޓް

ށ .ފޭ ދޫ

9825987

އާސިފް ޔޫސުފް

ލިމިޓެ ޑް
ސްކައިލައިފް ކޯ
18

ޕްރައިވެޓް

ހއ .ހޯ ރަ ފު ށި

ލިމިޓެ ޑް

7970717/
7724970

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

މުހައްމަދު ފާއިޒ ް

19

ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް

ހދ.ނޮޅިވ ަރަ ން

7864015/
7742471

މުޙައްމަދު އަލީ

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
އޭދަފުށި ކޭބަލް
20

ނެޓްވާރކް
ޕްރައިވެޓް

ބ .އޭ ދަ ފު ށި

7786614/

ޢަބްދުﷲ

މެނޭޖިންގ

6608346

ނަސީރު

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
އެން.ޖޭ.އޭ
21

ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް

ފ .ނި ލަ ން ދޫ

7796946

އަޙްމަދު ނާ ޒިމް

ލިމިޓެ ޑް

69

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

ޖޭ ކޭ ބަ ލް
ޓީ ވީ
އި ހަ ވަ ން ދޫ
ކޭ ބަ ލް
ސަރ ވި ސަ
ސް
ކޭ ބަ ލް
ރޭ ން ޖް
ސް ޕަ އި ރަ ލް
ކޭ ބަ ލް
ވި ޝަ ން
ނެ ޓް ވާރ ކް

427LCM/RB/

ވީ

2012/18

ނެ ޓް ވާރ ކް

LCM/RB/
2012/19

ސަންލިލީ

ކޭ ބަ ލް ނެޓ ް

އެ ފް.ސ ީ .ޓީ

427ޑިރެކްޓަރ

ނޫ ރާ ން

ސް ކަ އި ލަ އި
ފް ކޯ

427LCM/RB/

ލި ލީ ނެ ޓް

2012/20
427 LCM/RB/އީ.ސ ީ .އެ ން
2012/21
427LCM/RB/
2012/22

އެ ން .ޖޭ .އޭ
ކޭ ބަ ލް

އެޓްއޯލް ނެޓް
ޕްރައިވެޓް

22

ޅ .ނަ އި ފަ ރު

ލިމިޓެ ޑް

7998571/

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

7775311

ޙުސައިން

ޑިރެކްޓަރ

ތާއިފް

މެނޭޖިންގ

މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

ސްޕާ އާމްސް
23

ޓްރޭ ޑް ޕްރައިވެޓް

ބ .ދަ ރަ ވަ ން ދޫ

7700028

ލިމިޓެ ޑް
ސެޓްލިންކް
24

ޕްރައިވެޓް

ސ .ހު ޅު ދޫ

9903995

ހުސައިން މާހިދު

ހިއްސާ ދާރެއް

25

ރ .އި ން ނަ މާ ދޫ

7792813

ޢަބްދުއްﷲ

މެނޭޖިންގ

ޒިޔާދު

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
ފެމެލީ އިންވެސްޓް
26

މަންޓް ޕްރައިވެޓް

ގދ .މަ ޑަ ވެ ލި

7755969

ލިމިޓެ ޑް

ޙަމްދާން

މެނޭޖިންގ

ޢަބްދުލް ޢަ ޒީ ޒު

ޑިރެކްޓަރ

ކޮރަލް
27

ކޮންސްޓްރަކްޝަ
ން ޕްރައިވެޓް

ގއ .މާ މެ ން ދޫ

7902666

ޢަބްދުﷲ

މެނޭޖިންގ

ރަޝީދު

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
އައި ޑިއަލް ނެޓް
ޕްރައިވެޓް

28

ނ .ލަ ން ދޫ

ލިމިޓެ ޑް

9741406/

އަޙްމަދު

މެނޭޖިންގ

9838486

ފައިސަލް

ޑިރެކްޓަރ

ސެޓްލިންކް
29

ޕްރައިވެޓް

ސ .މީ ދޫ

9903995

ލިމިޓެ ޑް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ
30

ގުޅުން ޕަބްލިކް

މު ޅި ރާ އް ޖެ އަ ށް

7785144

ލިމިޓެ ޑް
31

ކޯޕަރޭޓިވް

ހުސައިން
މާހިދު
އިސްމާޢީލް
ރަޝީދު

ހިއްސާ ދާރެއް

މ .ދި އް ގަ ރު

ބި ޒްނެޓް
32

ހއ .ހޯ ރަ ފު ށި

ލިމިޓެ ޑް

7672277

33

ޗީފްއެގް ޒެކްޓިވް

34

70

LCM/RB/

ސެ ޓްލިނ ްކް

އިމްރާން
އިސްމާޢީލް

ރ .އުނ ގޫ ފާ ރު

ޗެއަރމަން

ރ .ހުޅ ުދު އް ފާ ރު

7788762

މޫސާ
އާދަމް

މެނޭޖިންގ

އިބްރާހީމް

ޑިރެކްޓަރ

އާދަމް

މެނޭޖިންގ
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2012/28
427LCM/RB/
2012/29

ދި ން މަ ނަ
ކޭ ބަ ލް ޓީ ވީ

427-

މާ މެ ން ދޫ

LCM/RB/

ކޭ ބަ ލް

2012/30

ސް ކައިނ ެޓް

427LCM/RB/
2012/31

އައ ިޑިއަލްނ ެ
ޓް

LCM/RB/

ސެ ޓްލިނ ްކް

LCM/RB/

ދި ރާ ގު ޓީ ޥީ

LCM/RB/

ދި އް ގަ ރު

2013/02

ޑިރެކްޓަރ

9914466

LCM/RB/

އީ .ނެ ޓް

427-

7994970/

9914466

427-

2013/01

ޢަބްދުލް ޢަ ޒީ ޒު

ލިމިޓެ ޑް
ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ

2012/24

427-

މެނޭޖިންގ

ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް

LCM/RB/

ކޭ ބަ ލް ނެ ޓް

2012/32

ސޮސައިޓީ
ޕްރައިވެޓް

427-

އެ ސް.އ ޭ.ޓ ީ.

427-

ދިއްގަރު
ރައްޔިތުންގެ

2012/23

2012/25

ކޮމަން
މަންޓް ޕްރައިވެޓް

LCM/RB/

ން

427-

ލިމިޓެ ޑް
އިންވެސްޓް

427-

އެ ން.ސ ީ .އެ

427-

ބި ޒް ނެ ޓް

LCM/RB/

ހޯ ރަ ފު ށި

2013/03

ކޭ ބަ ލް ޓީ ވީ

427LCM/RB/

ސެ ކް ޓް

2013/04
427-

ސެ ކް ޓް

އިބްރާހީމް

ޕްރައިވެޓް

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް

2013/05

ވޭވްލެންތް
35

ޕްރައިވެޓް

ހދ.ކުޅ ުދުއްފުށ ި

7787589

ލިމިޓެ ޑް

ޔޫނުސް

މެނޭޖިންގ

އިބްރާހީމް

ޑިރެކްޓަރ

ނޯތް ޒޯން
36

ޕްރައިވެޓް

ޅ .ނަ އި ފަ ރު

7785224

މޫސާ އަޙްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

37

ހދ.ކުޅ ުދުއްފުށ ި

9631500

ސަޢީދު ޙަސަން

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
38

ނޫރާން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެ ޑް

ޢަބްދުﷲ
ށ .ފޯ ކަ އި ދޫ

39

9762369

ފައިސަލް
މުޙައްމަދު

އެމް.އައި.ޝިޔާމް
ޕްރައިވެޓް

7820714/
ދ .ހު ޅު ދެ ލި

ލިމިޓެ ޑް

9680786/
76800786

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

ޝިޔާމް

ޑިރެކްޓަރ

ހައިކަނެކްޓިންގ
40

މޯލް ޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް

ށ .ފީ ވަ ށް

7999728

ޢަލީ ރަޝީދު
ޙަސަން

ޑިރެކްޓަރ

41

ގއ.ގެމ ަނަ ފު ށި

7867551

އަޙްމަދު ޒަރީރު

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
ޕަވަރއިންވެސްޓް
42

މަންޓް ޕްރައިވެޓް

ށ .މާ އުނ ގޫ ދޫ

ލިމިޓެ ޑް

7911739/

އިބްރާހީމް

މެނޭޖިންގ

9958707

ސަލާޙް

ޑިރެކްޓަރ

އެމް.އައި.ކޭ
43

މޯލް ޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް

މ .މު ލި

7832779/
7785500

ޢަލީ ނިޝާން

ޑިރެކްޓަރ

44

ޕްރައިވެޓް

ދ .މީ ދޫ

7918750

މޫސަލް

މެނޭޖިންގ

މުސްތަފާ

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
އެލް.ސީ.އެން.
45

ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެ ޑް

71

ރ .ރަ ސް ގެ ތީ މް

7775969

ޙުސައިން

މެނޭޖިންގ

ހަމީދު

ޑިރެކްޓަރ
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ޕް ލަ ސް
ނޯ ތް ޒޯ ން
ކޭ ބަ ލް ނެޓ ް

427LCM/RB/

ކޭ ބަ ލް

2013/08

ޗޮ އި ސް

427LCM/RB/
2013/09
427LCM/RB/
2013/10

LCM/RB/

427LCM/RB/
2013/12
427LCM/RB/
2013/13
LCM/RB/
2013/14

ބްލޫގޯލް ޑް

ކޭ ބަ ލް

ކު ޅުދ ުއްފުށ ި

427-

ލިމިޓެ ޑް
މޯލް ޑިވްސް

LCM/RB/

2013/11

އެމްޕަސް
ޕްރައިވެޓް

2013/06

427-

ލިމިޓެ ޑް
ކޮމްޕެނީ

LCM/RB/

2013/07

ކުޅުދުއްފުށީ
ޕްރައިވެޓް

427-

427-

ލިމިޓެ ޑް
ކޭބަލް ޗޮއިސް

LCM/RB/

427LCM/RB/
2013/15
427LCM/RB/
2013/16

ނޫ ރާ ން
ޕި ކް ޗަރ
ހުޅުދެލިނެޓ ް
ވާ ކް

ރު ލާ މީ ޑި އާ
ނެ ޠް

އެ މް ޕަ ސް
ނެ ޓް
ޕަވ ަރއިންވ ެ
ސްޓްމަނ ްޓ ް
އެ މް.އައ ި .ކޭ
ކޭ ބަ ލް ނެ ޓް

ބް ލޫ ގޯ ލް ޑް
ނެ ޓް ވާރ ކް
އެ ލް .ސީ .އެ
ން

ނެޓްވާރކް
46

އެންޓަރޓެއިންމަ
ންޓް ޕްރައިވެޓް

ލ .ކު ނަ ހަ ން ދޫ

7910507/
7838587

އާސިފް ޢަބްދުﷲ

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
ނެޓްވާރކް
47

އެންޓަރޓެއިންމަ
ންޓް ޕްރައިވެޓް

އދ.ހަންޏ ާމީ ދޫ

7910507/

އާސިފް

މެނޭޖިންގ

7838588

ޢަބްދުﷲ

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
ބްލޫނެޓް
48

ޕްރައިވެޓް

ނ .ޅޮ ހި

7680907

ލިމިޓެ ޑް
ޑިޝްނެޓް
49

ޕްރައިވެޓް

ކ .މާ ފު ށި

7776146

ލިމިޓެ ޑް
50

51

ބަރާސިލް އެކުވެރި

ލ .ފޮ ނަ ދޫ

ކޯޕަރޭޓިވް

ބަ ރާ ސި ލް

ސޮސައިޓީ

އަ ވަ ށް

އިޖަފް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެ ޑް

ވ .ފެ ލި ދޫ

ޙަސަން

މެނޭޖިންގ

މުޙައްމަދުފުޅު

ޑިރެކްޓަރ

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

މުސްތަފާ

ޑިރެކްޓަރ

ޒުވާނުންގެ

52

ގުޅުން ކޯޕަރޭޓިވް

7427725

ހަސަން ޚަލީލު

ޗެއަރމަން

7710565

އިސްމާޢީލް

މެނޭޖިންގ

ޖަވާ ޒް

ޑިރެކްޓަރ

9972444

މޫސާ ޙަސަން

ވަގުތީ
ޗެއަރމަން

އިރިއަންސް
53

ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް

54

ޤަފޫރު ކެވެލި
ކޭބަލް ނެޓް

9944438

އިބްރާހިމް
އިރުފާން

ޑިރެކްޓަރ

ޕްރައިވެޓް

55

ޢަބްދުލްޣަފޫރު
މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

ޢަބްދުލް ޢަނީ

މެނޭޖިންގ

ޙަސަން

ޑިރެކްޓަރ

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

ޔޫސުފް

ޑިރެކްޓަރ

7861471/

އަޙްމަދު

މެނޭޖިންގ

7835706

މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

7887567

7989861

ލިމިޓެ ޑް
ޓްރިޕަލް އޭޔޫ
56

ޕްރައިވެޓް

ށ .މަ ރޮ ށި

7797685

ލިމިޓެ ޑް
ޑީ.ވައި.އޭ
57

ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް

72

އދ .ދި ގު ރަ ށް

LCM/RB/

އެ ން ޓަރ ޓެ

2013/18

އި ން މަ ން ޓް

427LCM/RB/

ބް ލޫ ނެ ޓް

2013/19
427LCM/RB/

ޑި ޝް ނެ ޓް

2013/20
LCM/RB/
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427LCM/RB/
2013/22
427LCM/RB/
2013/23

LCM/RB/
2013/25

މެނޭޖިންގ

މެގަދިރުން
ހއ .ބާ ރަ ށް

427-

ނެ ޓް ވާރ ކް

427-

ލިމިޓެ ޑް
ދ .ކު ޑަ ހު ވަ ދޫ

2013/17

އި ން މަ ން ޓް

ބަ އް ރު ނެ ޓް

2013/21

ސޮސައިޓީ
ނ .ކު ޑަ ފަ ރީ

LCM/RB/

އެ ން ޓަރ ޓެ

427-

ކިނބިދޫ
ތ .ކިނ ބި ދޫ

427-

ނެ ޓް ވާރ ކް

އި ޖަ ފް
ކޭ ބަ ލް ޓީ ވީ
ކޭ .ޓީ .ވީ .އެ
ން

އި ރި އަންސ ް
ކޭ ބަ ލް ނެޓ ް

427-

ޤަ ފޫ ރު

LCM/RB/

ކެ ވެ ލި

2013/28

ކޭ ބަ ލް

427LCM/RB/

މެ ގަ ޓީ ވީ

2013/29
427LCM/RB/
2013/30

ނާ ދީ
ކޭ ބަ ލް ނެ ޓް

427-

ޑީ .ވަ އި .އޭ

LCM/RB/

ޑި ޖި ޓަ ލް

2013/31

ސަރ ވި ސަ

ސް

ލިމިޓެ ޑް
އާރު ޒެ ޑް އޭ
ކޮމްޕެނީ

58

ޕްރައިވެޓް

ށ .ބި ލެ އް ފަ ހި

7905258/

އިބްރާހިމް

މެނޭޖިންގ

9944407

ރަޝީދު އަލީ

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
ވިޝަން
59

އީކުއޭޓަރ
ކޯޕަރޭޓިވް

ލ .މާ މެ ން ދޫ

9728018/

އަބޫބަކުރު

7918648

ހުސައިން

60

ޕްރައިވެޓް

އދ .މަ ހި ބަ ދޫ

ލިމިޓެ ޑް

ޗެއާރޕާރސަން

7771348/

މުޙައްމަދު

7739351

ޖަވީ ޒު

ޑިރެކްޓަރ

އަޙްމަދު

މެނޭޖިންގ

ސަޢީދު

ޑިރެކްޓަރ

61

ޕްރައިވެޓް

ހއ .ތު ރާ ކު ނު

7944677

ލިމިޓެ ޑް
ކޭބަލް ޗޮއިސް
62

ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް

ބ .އޭ ދަ ފު ށި

7908157/
9875354

މުޙައްމަދު ޙަބީބް

ޖަވާބުދާރީވާ
ފަރާތް

ލިމިޓެ ޑް
ބީޗްއިންވެސްޓްމަ
63

ންޓް ޕްރައިވެޓް

ދ .ކު ޑަ ހު ވަ ދޫ

7777193

އަޙްމަދު ވާފިރު

ލިމިޓެ ޑް

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

ރިނދަލި
64

އިންވެސްޓްމަންޓް
ޕްރައިވެޓް

ރ .ދު ވާ ފަ ރު

7787506

ޙަސަން ޒާހިރު

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
ޕިކްސަލް
65

ވިޝަން
ޕްރައިވެޓް

ލ .ގަ ން

7785175

އަޙްމަދު

މެނޭޖިންގ

ޝުޖާޢު

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
ޓްރިޕަލް އޭޔޫ
66

ޕްރައިވެޓް

ރ .އަ ލި ފު ށި

9998384

ލިމިޓެ ޑް

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

ޔޫސުފް

ޑިރެކްޓަރ

ސެކުއަރ މީ ޑިއާ
67

ނެޓްވާރކް
ޕްރައިވެޓް

ދ .ބަ ނ ޑި ދޫ

9995716

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

ނިޔާ ޒު

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
68

73

ޖޭ -ޓެކް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެ ޑް

ޅ .އޮ ޅު ވެ ލި ފު ށި

9940080

2013/32

LCM/RB/
2013/33

މެނޭޖިންގ

ޑިޖިލައިން

LCM/RB/

427-

ސޮސައިޓީ
އެޓޯލްވިޝަން

427-

427LCM/RB/
2014/02

އާރ ު .ޒ ެޑ ް .އޭ
މީ ޑި އާ
ވި ޝަ ން
ނެ ޓް ވޯރ ކް
ސާ ރި ވި ސަ
ސް
އެ ޓޯ ލް
ވި ޝަ ން

427LCM/RB/

ޑި ޖި ލަ އި ން

2014/03
427LCM/RB/
2014/05
427LCM/RB/
2014/06

ކޭ ބަ ލް
ޗޮ އި ސް
ބީޗްމ ީޑިއާނ ެ
ޓް

427LCM/RB/

ކޭ .ޓީ .ވީ

2014/09
427LCM/RB/
2014/10
427LCM/RB/
2014/14
427LCM/RB/
2014/15

ޕި ކް ސަ ލް
ޓީ ވީ
އަ ސީ ކޭބަލ ް
ކަނެކްޝަނ ް
މީ ޑި އާ
އެ ކް ސެ ސް

ޙަސަން ވަޙީދު

މެނޭޖިންގ

427-

ޖޭ  -ޓެ ކް

ޢަބްދުލްޖަލީލު

ޑިރެކްޓަރ

LCM/RB/

ކޭ ބަ ލް
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2014/16
ޕިކްސަލް
69

ވިޝަން
ޕްރައިވެޓް

ގއ .ކޮ ލަ މާ ފު ށި

7785175

އަޙްމަދު

މެނޭޖިންގ

ޝުޖާޢު

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
ކުރިގަމު އެކުވެރި
70

ރައްޔިތުންގެ
ކޯޕަރޭޓިވް

ލ .ފޮ ނަ ދޫ

9840504

ޙަސަން އާދިލް

ޖަވާބުދާރީވާ
ފަރާތް

ސޮސައިޓީ

427LCM/RB/
2014/17
427-

ނެ ޓް ވާރ ކް
ޕި ކް ސަ ލް
ޓީ ވީ
ކު ރި ގަ މް

 LCM/RB/މ ީޑިއާނ ެޓްވ ާ
2014/25

ރ ކް

ޓުގެދަރ
އައިލެން ޑް ކޭބަލް
71

ނެޓްވާރކް

ފ .ފީ އަ ލި

7947921

ޕްރައިވެޓް

އިބްރާހީމް

މެނޭޖިންގ

ނަސީމް

ޑިރެކްޓަރ

427LCM/RB/
2014/26

ފީ އަ ލި
ކޭ ބަ ލް

ލިމިޓެ ޑް
ކޭބަލް ލިންކް
72

ޕްރައިވެޓް

މ .މު ލަ ކު

7932901

ލިމިޓެ ޑް
އިންފޮކޭބަލްސް
73

ޕްރައިވެޓް

ރ .އިނގުރ ައި ދޫ

7908219

ލިމިޓެ ޑް

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

ޝާކިރު

ޑިރެކްޓަރ

އިސްމާޢީލް

މެނޭޖިންގ

ޢަލީ

ޑިރެކްޓަރ

ބަކަނާ ޓުރެވަލްސް
74

އެން ޑް ޓުއާރސް
ޕްރައިވެޓް

އދ .ދި އް ދޫ

7787399

ޢަބްދުއްރަޙީމް

ޖަވާބުދާރީވާ

މުޙައްމަދު

ފަރާތް

ލިމިޓެ ޑް

427-

މީ ޑި އާ

LCM/RB/

ސޮ ލި އު ޝަ

2014/32

ން

427LCM/RB/
2014/33

ޓީ ވީ .އީ ތާރ
ޓީ ން

427-

ގް ލޯ ބަ ލް

LCM/RB/

އޭ ޑީ ޑީ

2014/34

ވި ޒަ ން

ކު ޑަރިކިލު
ޑެވެލޮޕްމެންޓް
75

ކޯޕަރޭޝަން

ބ .ކު ޑަ ރި ކި ލު

ޕްރައިވެޓް

7745052/

އާސިމް

6600039

އަހުމަދު

427ޑިރެކްޓަރ

LCM/RB/
2014/36

ކޭ .ޑ ީ.ސ ީ.ޓ ީ
 .ވީ

ލިމިޓެ ޑް
އައިލެން ޑް މީޑއާ
76

ޕްރައިވެޓް

ގދ.ރަތ ަފަ ން ދޫ

ލިމިޓެ ޑް

7908816/
7943805

އަބްދުﷲ ވާހީދު

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

މާރަންދޫ ޔޫތު
77

ކޯޕަރޭޝަން
ޕްރައިވެޓް

ހއ .މާ ރަ ން ދޫ

7984456

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

ހަމީދު

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
ޕްލޭކާސް
78

ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެ ޑް

74

މު ޅި ރާ އް ޖެ އަ ށް

9997131

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

ފަޔާ ޒް

ޑިރެކްޓަރ
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427LCM/RB/
2014/37
427LCM/RB/
2014/39

ރަ ތަ ފަ ން ދޫ
ކޭބ ަލް ޓ ީ.ވ ީ
މާ ރަ ން ދޫ
ޔޫ ތު ކޭ ބަ ލް

427LCM/RB/
2014/40

ޕް ލޭ ކާ ސް ޓް

މީ ޑިއާ ނެޓް
79

ޕްރައިވެޓް

މު ޅި ރާ އް ޖެ އަ ށް

ލިމިޓެ ޑް

3320800/

އަޙްމަދު

މެނޭޖިންގ

7794914

ޝަފީޢު

ޑިރެކްޓަރ

ސްޓެލް ވާރޓްސް
80

މޯލް ޑިވްސް

މާލ ެ،މާލެސަރަޙ ަ

ޕްރައިވެޓް

އް ދު

7784709

މޫސާ ޝަފީޢު

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
ޕިކްސަލް
81

ވިޝަން
ޕްރައިވެޓް

ޅ .ހި ން ނަ ވަ ރު

7785175

އަޙްމަދު

މެނޭޖިންގ

ޝުޖާޢު

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
ފައިން ޑް ޕްރޮފިޓް
އިންވެސްޓްމަންޓް

82

ޕްރައިވެޓް

ރ .މީ ދޫ

7741126

އަބްދުއްރަޝީދު

މެނޭޖިންގ

އާދަމް

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
ބީޗް ހެވަން
83

އިންވެސްޓްމަންޓް
ޕްރައިވެޓް

ނ .ވެ ލި ދޫ

7726365

މުރުތަޟާ

މެނޭޖިންގ

އާދަމް

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
ސަންލައިޓް
84

ސާރވިސަސް
ޕްރައިވެޓް

ސަ ންލައިޓ ް/ކ.

7679513/

އިބްރާހިމް

މާ ފު ށި

9667311

ބުޝްރީ

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
ޕިކްސަލް
ވިޝަން

85

ޕްރައިވެޓް

ނ .ވެ ލި ދޫ

7785175

އަޙްމަދު

މެނޭޖިންގ

ޝުޖާޢު

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
އޯލްތުރެ ތޫތް
86

ޕްރައިވެޓް

ވ .ކެ ޔޮ ދޫ

7456128

މުޙައްމަދު ޢަލީ

ލިމިޓެ ޑް

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

427LCM/RB/

މީ ޑި އާ ނެ ޓް

2014/43
427LCM/RB/

ވޮ ށް

2014/44
427LCM/RB/
2014/45
427LCM/RB/
2014/46
427LCM/RB/
2014/47

ޕި ކް ސަ ލް
ޓީ ވީ

ފަ އި ން
މީ ޑި އާ

ބީ ޗް
ސް ކައިނ ެޓް

427-

ސަ ންލައިޓ ް

LCM/RB/

ޗެ ނަލްކ ާސް

2015/02

ޓ

427LCM/RB/
2015/03
427LCM/RB/
2015/04

ޕި ކް ސަ ލް
ޓީ ވީ
ތޫ ތި ކެ ނާ ލި
ކޭ ބަ ލް ޓީ ވީ

ބީ.އެޗް.
ކޮންސްޓްރަކްޝަ
87

ން ކޮމްޕެނީ

ދ .ބަ ނ ޑި ދޫ

9689911

ޕްރައިވެޓް

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

ނާ ޒިމް

ޑިރެކްޓަރ

427LCM/RB/
2015/05

ބީ .އެ ޗް
ކޭ ބަ ލް ވި އު

ލިމިޓެ ޑް
ސެޓްލިންކް
ޕްރައިވެޓް

88

ރ .ރަ ސް މާ ދޫ

9903995

ހުސައިން މާހިދު

ލިމިޓެ ޑް
89

75

ސެޓްލިންކް
ޕްރައިވެޓް

ރ .މާ ކު ރަ ތު

9903995

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

427LCM/RB/
2015/06

ހުސައިން

މެނޭޖިންގ

427-

މާހިދު

ޑިރެކްޓަރ

LCM/RB/
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ސެ ޓްލިނ ްކް
ސެ ޓްލިނ ްކް

ލިމިޓެ ޑް
ސެޓްލިންކް
90

ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެ ޑް

2015/07
ބަ ނ ޑޮސްއ ައި ލެ
ން ޑް

9903995

ސްޕީ ޑްލޭން ޑް
91

ޕްރައިވެޓް

ކ .ހު ރާ

7421160

ލިމިޓެ ޑް
އެޗް .ޑީ ކޭބަލް
92

ޓީވީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެ ޑް

ހދ.ނޮޅ ިވަ ރަ މް
ފަ ރު

9968854

ނިއު ސިލްވަރ
93

ބީޗް ކޯޕަރޭޓީވް

ބ .ތު ޅާ ދޫ

9751730

ސޮސައިޓީ
އެޗް .ޑީ ކޭބަލް
94

ޓީވީ ޕްރައިވެޓް

ހދ .މަ ކު ނު ދޫ

9968854

ލިމިޓެ ޑް

ހުސައިން މާހިދު

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

އަޙްމަދު

މެނޭޖިންގ

އަގްލީމް

ޑިރެކްޓަރ

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

އާމިރު

ޑިރެކްޓަރ

ސުޙައިން

ޖަވާބުދާރީ

ޙަސަން

ވަފާތް

މެނޭޖިންގ

މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

އާމިރު

އެކްސަރޓް
95

މޯލް ޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް

ހދ .މަ ކު ނު ދޫ

7747381/

މެނޭޖިންގ

އިބްރާހީމް

9947381

ޑިރެކްޓަރ

ޝަރީފް

ލިމިޓެ ޑް
ސެޓްލިންކް
96

ޕްރައިވެޓް

ޅ .ހި ން ނަ ވަ ރު

9903995

ހުސައިން މާހިދު

ލިމިޓެ ޑް
ސެޓްލިންކް
97

ޕްރައިވެޓް

ނ .ހޮ ޅު ދޫ

9903996

ލިމިޓެ ޑް
98

ޕްރައިވެޓް

އއ .އު ކު ޅަ ސް

ޑިރެކްޓަރ

ހުސައިން

މެނޭޖިންގ

މާހިދު

ޑިރެކްޓަރ

ސެޓްލިންކް
9903997

މެނޭޖިންގ

ހުސައިން މާހިދު

ލިމިޓެ ޑް

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

ޑެލްޓޭޓެން
99

ލޮގިސްޓިކްސް
ޕްރައިވެޓް

ނ .މި ލަ ދޫ

7766332

ޢަބްދުއްސައްތާ

މެނޭޖިންގ

ރު މުހައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
އެކްސްޕަވަރ
100

މޯލް ޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެ ޑް

76

ކް ލަ ބް މެ ޑް
ފި ނޮ ޅު ވި ލާ ސް
( ގަ ސް ފޮ ނޮ ޅު)

7786767/
3328808/

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

3348808/

މުޝްތާޤު

ޑިރެކްޓަރ

9976767
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427LCM/RB/

ސެ ޓްލިނ ްކް

2015/08
427LCM/RB/
2015/09
427LCM/RB/
2015/10

ސްޕ ީޑްނ ެޓް
ވާރ ކް
އެ ޗް .ޑ ީ.ކ ޭބަ
ލް ޓީ ވީ

427-

ސި ލް ވަރ

LCM/RB/

ޝަ އި ން

2015/12

ކޭ ބަ ލް ނެޓ ް

427LCM/RB/
2015/13
427LCM/RB/
2015/14

އެ ޗް .ޑ ީ.ކ ޭބަ
ލް ޓީ ވީ
އެ ކްސ ަރ ޓް
ކޭ ބަ ލް

427LCM/RB/

ސެ ޓްލިނ ްކް

2015/15
427LCM/RB/

ސެ ޓްލިނ ްކް

2015/16
427LCM/RB/

ސެ ޓްލިނ ްކް

2015/17
427LCM/RB/
2015/18

އެ މް .ސީ
ނެ ޓް ވާރ ކް

427LCM/RB/
2015/19

މެ ން

އެކްސްޕަވަރ
101

މޯލް ޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެ ޑް

ކް ލަ ބް މެ ޑް
ކަ ނި ފި ނޮ ޅު
( ރި ސޯ ޓް)

7786767/
3328808/

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

3348808/

މުޝްތާޤު

ޑިރެކްޓަރ

9976767

އޯޝަން ގާ ޑަން
102

ޕްރައިވެޓް

ގދ .ވާ ދޫ

9777702

ލިމިޓެ ޑް
ފަންބޮނ ޑި
103

މޯލް ޑިވްސް

ތ .ވި ލު ފު ށި

7772063

ޕްރައިވެޓް

އަޙްމަދު ސަޢީދު

މެނޭޖިންގ

މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ

މަސްއޫދު

މެނޭޖިންގ

ހިލްމީ

ޑިރެކްޓަރ

ސެޓްލިންކް
104

ޕްރައިވެޓް

ކ .ކާ ށި ދޫ

9903995

ހުސައިން މާހިދު

ލިމިޓެ ޑް
މޯލް ޑިވްސް
105

މީ ޑިއާ
އެންޓަރޓެއިންމަ

ކަ ނ ޑޫ މާ

ންޓް ޕްރައިވެޓް

މޯ ލް ޑި ވް ސް

106

ޕަބްލިކް
ސަރވިސް މީ ޑިއާ

9974868

މުހައްމަދު

މެނޭޖިންގ

މުޝްތާޤް

ޑިރެކްޓަރ

107

މު ޅި ރާ އް ޖެ އަ ށް

7782399

މުޙައްމަދު

ޖަވާބުދާރީ

ސަޢީދު

ވަފާތް

މު ޅި ރާ އް ޖެ އަ ށް

7774581

އަޙްމަދު އާދަމް

ލިމިޓެ ޑް
ސެޓްލިންކް
108

ޕްރައިވެޓް

ކ .މާ ފު ށި

9903995

ޙުސައިން މާޙިދު

ލިމިޓެ ޑް
109

ސެޓްލިންކް

ބަ ނި ޔަ ން ޓް ރީ

ޕްރައިވެޓް

މޯ ލް ޑި ވް ސް

ލިމިޓެ ޑް

( ވަ އް ބި ން ފަ ރު)

ޕިކްސެލް ވިޝަން
110

ޕްރައިވެޓް

ނ .މާ ފަ ރު

ލިމިޓެ ޑް

9903995
7785175/
7776114

ޖަވާބުދާރީ
ވަފާތް
މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

ޙުސައިން

މެނޭޖިންގ

މާޙިދު

ޑިރެކްޓަރ

އަހުމަދު ޝުޖާއު

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

އި ޒައިރަ
111

މޯލް ޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް

ހދ.ނޭކުރ ެނ ްދޫ

9908079/

އިސްމާޢީލް

މެނޭޖިންގ

7781887

ރަޝީދު

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
އަލިރޯނު
112

ޕްރައިވެޓް

ހދ .ހަ ނި މާ ދޫ

7792965

ޢަބްދުﷲ ޢަލީ

ލިމިޓެ ޑް
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2015/20
427LCM/RB/
2015/21
427LCM/RB/
2015/26

އޯ ޝަ ން
ޓީ ވީ
މީ ޑި އާ
ކަ ނެ ކް ޓް

427LCM/RB/

ސެ ޓްލިނ ްކް

2016/01
427-

ރަ އް ޔި ތު ން

LCM/RB/

ގެ

2016/06

ނެ ޓް ވާރ ކް

( ކަނ ޑ ޫމާ ފު ށި)

ވަސާޖިއޯ
ޕްރައިވެޓް

ޑިރެކްޓަރ

LCM/RB/

މެ ން

ހޮ ލި ޑޭ އި ން
ރި ސޯ ޓް

ލިމިޓެ ޑް

މެނޭޖިންގ

427-
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މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

427LCM/RB/
2016/07
427LCM/RB/
2016/08

ޕީ .އެ ސް .އެ
މ ް .ކަނެކްޓ ް
ޕި ކް ސެ ން
ސް

427LCM/RB/

ސެ ޓްލިނ ްކް

2016/09
427LCM/RB/

ސެ ޓްލިނ ްކް

2016/10
427LCM/RB/
2016/11

ޕި ކް ސެ ލް
ޓީ ވީ

427-

އި ޒަ އި ރަ

LCM/RB/

ކޭ ބަ ލް

2016/12

ޕް ލަ ސް

427LCM/RB/
2016/13

އަ ލި ރޯ ނު
ކޭ ބަ ލް

އެކްސްޕަވަރ
113

114

7786767/

މޯލް ޑިވްސް

އޮ ޅު ވެ ލި ބީ ޗް

3328808/

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

ޕްރައިވެޓް

އެ ން ޑް ސް ޕާ

3348808/

މުޝްތާޤު

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް

9976767

އެކްސްޕަވަރ

7786767/

މޯލް ޑިވްސް

އި ރު ފި ށި

3328808/

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

ޕްރައިވެޓް

މޯ ލް ޑި ވް ސް

3348808/

މުޝްތާޤު

ޑިރެކްޓަރ

9976767

ލިމިޓެ ޑް
އެކްސްޕަވަރ
115

މޯލް ޑިވްސް

ވި ލު ރީ ފް

ޕްރައިވެޓް

މޯ ލް ޑި ވް ސް

7786767

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

މުޝްތާޤު

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
ސެޓްލިންކް
116

ޕްރައިވެޓް

ރ .ފަ އި ނު

9903996

ޙުސައިން މާޙިދު

ލިމިޓެ ޑް
ސެޓްލިންކް
117

ޕްރައިވެޓް

ސ .ހި ތަ ދޫ

9903996

ލިމިޓެ ޑް

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

ޙުސައިން

މެނޭޖިންގ

މާޙިދު

ޑިރެކްޓަރ

އައިލެން ޑް
118

ނެޓްވޯރކް
ޕްރައިވެޓް

ބ .ހި ތާ ދޫ

7781887

ސަޢީދު އަޙްމަދު

މެނޭޖިންގ
ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
އެޗް .ޑީ.ކޭބަލް
119

ޕްރައިވެޓް

ހއ .ކެ ލާ

7550502

ލިމިޓެ ޑް

މުހައްމަދު

މެނޭޖިންގ

އާމިރު

ޑިރެކްޓަރ

ހެސް
120

އިންވެސްޓްމަންޓް
ޕްރައިވެޓް

ތ .ހި ރި ލަ ން ދޫ

9860060

މޫސާ ނަސީރު

ޖަވާބުދާރީ
ވާފަރާތް

ލިމިޓެ ޑް
އެކްސްޕަވަރ
121

މޯލް ޑިވްސް

މީ ރު އަ އިލ ެން ޑް

ޕްރައިވެޓް

ރި ސޯ ޓް

7786767

މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ

މުޝްތާޤު

ޑިރެކްޓަރ

ލިމިޓެ ޑް
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427LCM/RB/

މެ ން

2016/15
427LCM/RB/

މެ ން

2016/16
427LCM/RB/

މެ ން

2017/17
427LCM/RB/

ސެ ޓްލިނ ްކް

2017/01
427LCM/RB/

ސެ ޓްލިނ ްކް

2017/02
427LCM/RB/
2017/03
427LCM/RB/
2017/04

އަ އި ލެ ން ޑް
ކޭ ބަ ލް ޓީ ވީ
އެ ޗް .ޑ ީ.ކ ޭބަ
ލް ޓީ ވީ

427 LCM/RB/ހ ެސް މ ީޑިއ ާ
2017/05
427LCM/RB/
2018/01

މެ ން

ު ކޮމިޝަނުން ނޫ ސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑުގެ ތަފް ސީލ: 4 ު ޖަ ދު ވަލ

Name

ID No.

Natio
nality

Media Organization

Channel

Serial No.

1

Hussain
Ibrahim

A133724

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-569

20.03.2017

19.03.2018

2

Jaadhulla
Saeed

A146510

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-570

20.03.2017

19.03.2018

3

Adhila
Jaufar

A163106

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-571

20.03.2017

19.03.2018

4

Shifza
Musthafa

A059295

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-572

20.03.2017

19.03.2018

5

Ahmed
Ziyan

A054206

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-573

20.03.2017

19.03.2018

6

Abdul
Gafoor
Abdul
Wahhab

A121602

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-574

20.03.2017

19.03.2018

7

Hussain
Waseem

A217102

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-575

20.03.2017

19.03.2018

8

Ismail
Abdulla

A317064

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-576

20.03.2017

19.03.2018

9

Ismail
Munawwa
r

A130446

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-577

20.03.2017

19.03.2018

10

Mohamed
Rasheed

A346458

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-578

20.03.2017

19.03.2018

11

Hussain
Rasheed
Yoosuf

A210563

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-579

20.03.2017

19.03.2018

#

Accredited
Date
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Expiry
Date

12

Abdulla
Sham

A306263

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-580

20.03.2017

19.03.2018

13

Aishath
Khalid

A148768

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-581

20.03.2017

19.03.2018

14

Ahemd
Hameed
Adam

A296038

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-582

20.03.2017

19.03.2018

15

Imad
Hassan
Latheef

A051028

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-583

20.03.2017

19.03.2018

16

Ismail
Shah

A219569

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-584

20.03.2017

19.03.2018

17

Rifa
Khaleel

A301230

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-585

20.03.2017

19.03.2018

18

Kadheeja
Aanasth

A164769

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-586

20.03.2017

19.03.2018

19

Mohamed
Riyaz

A347340

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-587

20.03.2017

19.03.2018

20

Ahmed
Rifau

A107828

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-588

20.03.2017

19.03.2018

21

Ali
Sulaiman

A119888

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-589

20.03.2017

19.03.2018

22

Ilyas
Abdulla

A088501

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-590

20.03.2017

19.03.2018

23

Aminath
Ameena

A139582

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-591

20.03.2017

19.03.2018

24

Yanis
Rasheed

A339477

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-592

20.03.2017

19.03.2018
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25

Amna
Imadh

A382969

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-593

20.03.2017

19.03.2018

26

Mohamed
Humaam
Ali

A153560

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-594

20.03.2017

19.03.2018

27

Mohamed
Shaan

A213175

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-595

20.03.2017

19.03.2018

28

Aishath
Rafaa
Ahmed

A224048

Maldi
vian

Island Broadcasting
Company Pvt Ltd

Vmedia

427-LCM-ACR-596

28.03.2017

27.03.2018

29

Mohamed
Afrah

A271427

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-540

02.03.2017

01.03.2018

A245538

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-541

02.03.2017

01.03.2018

A245539

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-542

02.03.2017

01.03.2018

A245540

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-543

02.03.2017

01.03.2018

A321920

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-544

02.03.2017

01.03.2018

A104281

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-545

02.03.2017

01.03.2018

A280386

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-546

02.03.2017

01.03.2018

A281142

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-547

02.03.2017

01.03.2018

30
31
32
33
34
35
36

Mohamed
Musthafa
Fathuhulla
Yamin
Saeed
Mohamed
Shafeeu
Ihthisham
Mohamed
Ali
Rishfan
Rugiyya
Mohamed
Moosa
Muaaviyat
hu Anvaru

37

Ahmed
Sharwaan

A275611

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-548

02.03.2017

01.03.2018

38

Fathimath
Saeed

A254517

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-549

02.03.2017

01.03.2018

39

Mohamed
Simau

A342387

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-550

02.03.2017

01.03.2018

40

Ahmed
Saail Ali

A296490

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-551

02.03.2017

01.03.2018

41

Ahmed
Azif

A306275

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-552

02.03.2017

01.03.2018

42

Ahmed
Mujthaba

A067831

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-553

02.03.2017

01.03.2018

A310662

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-554

02.03.2017

01.03.2018

A033016

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-555

02.03.2017

01.03.2018

A144120

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-556

02.03.2017

01.03.2018

43
44
45

Hussain
Hassan
Ahmed
Zahir
Mohamed
Kadheeja
Faaz
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46

Aishath
Azeema

A134205

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-557

02.03.2017

01.03.2018

47

Ahmed
Shareef

A232805

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-558

02.03.2017

01.03.2018

A216691

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-559

02.03.2017

01.03.2018

A035522

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-560

02.03.2017

01.03.2018

A210620

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-561

02.03.2017

01.03.2018

48
49
50

Mohamed
Shahym
Mohamed
Amir
Ahmed
Ismail
Adam

51

Ahmed
Hassan

A157030

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-562

02.03.2017

01.03.2018

52

Abdulla
Hafeez

A254881

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-563

02.03.2017

01.03.2018

53

Nasrulla
Shiyam

A294065

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-564

02.03.2017

01.03.2018

A032843

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-565

02.03.2017

01.03.2018

A119706

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-566

02.03.2017

01.03.2018

A148334

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-567

02.03.2017

01.03.2018

A239547

Maldi
vian

Sun Media

Sun
Media

427-LCM-ACR-568

02.03.2017

01.03.2018

A369847

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-599

16.04.2017

15.04.2018

A239355

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-600

16.04.2017

15.04.2018

A270098

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-601

16.04.2017

15.04.2018

A116056

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-602

16.04.2017

15.04.2018

54
55

56
57
58
59
60
61

Zarifa
Ahmed
Aidha
Abdul
Hakeem
Ali
Midhuhat
h
Ali
Shamin
Mohamed
Sharhaan
Waheed
Mohamed
Anil
Ahmed
Mamdhoo
h
Ahmed
Siraj

62

Ahmed
Zareer

A126902

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-603

16.04.2017

15.04.2018

63

Mohamed
Fazeen

A065813

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-605

30.05.2017

29.05.2018

64

Ali
Yoosuf

A075443

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-606

30.05.2017

29.05.2018

65

Ismail
Jinaah

A153556

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-607

30.05.2017

29.05.2018

66

Ahmed
Muhsin

A111835

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-608

30.05.2017

29.05.2018

67

Abdulla
Mohamed

A226134

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-609

30.05.2017

29.05.2018

A075291

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-610

30.05.2017

29.05.2018

A100084

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-611

30.05.2017

29.05.2018

68
69

Ahmed
Nadheem
Mariyam
Rushdha
Rasheedh
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Fathimath
Shana
Mohamed
Rizna
Zareer
Naazmee
Saeed
Leevan
Ali Nasir
Shan
Mohamed
Anees
Mohamed
Wisam
Ismail
Naail
Nasheed
Aamir
Saleem
Aishath
Shaany
Hussain
Fiyaz
Moosa
Sahbaan
Fahmy
Gamarudd
een
Fahumee
Ahmed
Anoosh

A252309

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-612

30.05.2017

29.05.2018

A153930

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-613

30.05.2017

29.05.2018

A299994

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-614

30.05.2017

29.05.2018

A294350

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-615

30.05.2017

29.05.2018

A271585

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-616

30.05.2017

29.05.2018

A315091

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-618

30.05.2017

29.05.2018

A144148

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-620

30.05.2017

29.05.2018

A075711

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-621

30.05.2017

29.05.2018

A069453

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-622

30.05.2017

29.05.2018

A078878

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-624

30.05.2017

29.05.2018

A132912

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-625

30.05.2017

29.05.2018

A038419

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-626

30.05.2017

29.05.2018

A055619

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-627

30.05.2017

29.05.2018

83

Ahmed
Sajid

A037790

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-628

30.05.2017

29.05.2018

84

Aminath
Nuzha

A101343

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-629

30.05.2017

29.05.2018

85

Tharahath
Mohamed
Waheed

A297428

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-619

30.05.2017

29.05.2018

A306174

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-630

16.04.2017

15.04.2018

A250040

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-645

22.11.2017

21.11.2018

86
87

Azmoon
Ahmed
Didi
Najah
Ahmed

88

Ismail
Jinaah

A153556

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-646

22.11.2017

21.11.2018

89

Simaha
Naseem

A298723

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-647

22.11.2017

21.11.2018

A115683

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-648

22.11.2017

21.11.2018

A212163

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-649

22.11.2017

21.11.2018

A101343

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-650

22.11.2017

21.11.2018

90
91
92

Mohamed
Zahir
Abdulla
Naseer
Ibrahim
Aminath
Nuzha
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93
94
95

Ibrahim
Awwam
Ahmed
Saaif
Shiyad
Mohamed
Auzam

A101297

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-651

22.11.2017

21.11.2018

A251817

Maldi
vian

Raajje Television
Pvt. Ltd

Raajje
TV

427-LCM-ACR-652

22.11.2017

21.11.2018

A110743

Maldi
vian

Picture Land FM Pvt
Ltd

Sun
Media

427-LCM-ACR-635

13.10.2017

12.10.2018

96

Ali Shah
Adam

A158724

Maldi
vian

Picture Land FM Pvt
Ltd

Sun
Media

427-LCM-ACR-636

13.10.2017

12.10.2018

97

Mohamed
Shaan

A289560

Maldi
vian

Picture Land FM Pvt
Ltd

Sun
Media

427-LCM-ACR-638

13.10.2017

12.10.2018

98

Jazlaan
Mohamed

A247239

Maldi
vian

Picture Land FM Pvt
Ltd

Sun
Media

427-LCM-ACR-639

13.10.2017

12.10.2018

A253698

Maldi
vian

Picture Land FM Pvt
Ltd

Sun
Media

427-LCM-ACR-640

13.10.2017

12.10.2018

A361706

Maldi
vian

Picture Land FM Pvt
Ltd

Sun
Media

427-LCM-ACR-641

13.10.2017

12.10.2018

A114245

Maldi
vian

Avas.mv

Avas
Online

427-LCM-ACR-653

21.12.2017

20.12.2018

A382666

Maldi
vian

Avas.mv

Avas
Online

427-LCM-ACR-654

21.12.2017

20.12.2018

A131996

Maldi
vian

Avas.mv

Avas
Online

427-LCM-ACR-656

21.12.2017

20.12.2018

A246437

Maldi
vian

Avas.mv

Avas
Online

427-LCM-ACR-657

21.12.2017

20.12.2018

105

Fathmath
Zaha
Ahmed
Shakeel

A245467

Maldi
vian

Avas.mv

Avas
Online

427-LCM-ACR-658

21.12.2017

20.12.2018

106

Hussain
Habeeb

A237540

Maldi
vian

Avas.mv

Avas
Online

427-LCM-ACR-659

21.12.2017

20.12.2018

107

Ahmed
Naaif

A202464

Maldi
vian

Avas.mv

Avas
Online

427-LCM-ACR-660

21.12.2017

20.12.2018

A243310

Maldi
vian

Avas.mv

Avas
Online

427-LCM-ACR-661

21.12.2017

20.12.2018

A253837

Maldi
vian

Avas.mv

Avas
Online

427-LCM-ACR-662

21.12.2017

20.12.2018

99
100
101
102
103
104

108
109

Musannif
Mohamed
Aminath
Luba
Hussain
Mohamed
Naseem
Moosa
Rasheed
Mohamed
Afzal
Amir
Ali Afaaf
Rameez

Nazim
Hassan
Ahmed
Shurau
Hassan
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ޖަ ދު ވަލ ު  2017 : 5ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ބޭރުން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައް ސަލަތަކުގެ ތަފް ސީލު

#

ރަ ޖިސްޓ ްރ ީ

މަ އްސަލ ަ ހު ށަހެޅ ި މަ އްސަލ ައ ިގ ެ ޙު ލާސ ާ

ނަ ންބ ަރ ު

ތާ ރީޚ ް

މަ އްސަލ ަ

މަ އްސަލ ަ ނިންމ ި ގޮ ތް

ނިންމ ި
ތާ ރީޚ ް
ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ޑް

0

އިން ށ .މާއުނގޫދޫގައި

ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ

ރިބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ (ށ) ގައި "ލައި ސަން ސަށް

 18ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ފަދަ

ހުއްދަނެތި ( ޗެނަލްވެރިފަރާތާއި
ދެމެދުވެފައިވާ
އެއްބަސްވުމެއްނެތި) ޗެނަލްތައް
ރިބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރާކަމަށާއި
މީ ޑިއާނެޓުގެ ހުއްދަނެތި
އޭ.އެކްސް.އެން ،އެނިމެކްސް

ފަރާތަކީ

އެދޭ
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރެވޭ
ކޮންޓެންޓް

ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ހައްގު
ފަރާތަ ކަށްވުން"

ލިބިފައިވާ

މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

އަދި ސޮނީ ޗެނަލް ދޫކުރާކަމަށް

ރިބްރޯޑްކާ ސްޓް

ބުނެ ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ

ގަވާއިދުގެ

ކުރުމުގެ
ވަނަ

18

މާއްދާގައި
"ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ލައި ސަން ސް
ފަރާތުން
 22 CAC-01/2017ފެބްރުއަރީ 2017

ލިބިފައިވާ
ޗެނަލެއް

ފޮނުވަންވާނީ،

ޗެނަލް

ދޭ

ފަރާތާއި
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ލައި ސަން ސް

ލިބިފައިވާ

ފަރާތާ ދެމެދު ވެފައިވާ ނޮން
އެކް ސްކްލޫ ސިވް
އެއްބަ ސްވުމެއް
އޮވެގެންނެވެ" .

މިހެން

އޮތުމުން

އެފަދަ

އެއްބަ ސްވުމެއް
ލަ ސްޓްރަމް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑްގެ

ފަރާތުން

ށ.މާއުނގޫދޫގައި
ޗެނަލްތައް
އަންގައި
ޕްރައިވެޓް
ފަރާތުން
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ނެތި

ފޮނުވާ
ހުއްޓާލުމަށް

އަދި

ލަ ސްޓްރަމް
ލިމިޓެޑްގެ

20/04/2017

ރިބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ހައްގު
ޗެނަލްތައް

ލިބިފައިނެތް

ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރަމުން
ދާކަމުގައިވާނަމަ
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓް

ކުރުމުގެ

ގަވާއިދު

ނަންބަރު

( )2012/R-20ގެ ޖަދުވަލު
 2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ
2000/

ގޮތަށް
ރ

އިން

ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެ ސް
އެ ފަރާތަށް އަންގައި ،މި
މިގޮތަށް

މައް ސަލަ
ނިންމާފައި.

ހއ .އިހަވަންދޫ ކޭބަލް ޓީވީ

7

މެދުވެރިކޮށް ވަޔަރލެސް ކޮށް
ހއ .މާރަންދޫ ،ހއ .ވަށަފަރު
އަދި ހއ .ހޯރަފުއްޓަށް
ކޭބަލްޓީވީގެ ހިދުމަތް ދޭކަމަށް
ބުނެ ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ

މައް ސަލައިގެ
ހއ.

ތަޙުޤީޤަށް

މާރަންދޫ،

ވަށަފަރު އަދި ހއ .ހޯރަފުށި
ކައުން ސިލްތަކުން ލިބިފައިވާ
މައުލޫމާތުގެ

މައްޗަށް

ބަލާއިރު އިހަވަންދޫ ކޭބަލް
ޓީވީ

ސަރވި ސަރ ސްގެ

ފަރާތުން
CAC-02/2017

ހއ.

ޝަކުވާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގަ ިއ

 26ފެބްރުއަރީ 2017

ސާބިތުވާން

ޚިދުމަތްދޭކަން

28/03/2017

ނެތުމުން ،އިހަވަންދޫ ކޭބަލް
ޓީވީ
ފަރާތުން

ސަރވި ސަރ ސްގެ
ރަށްރަށުގައި

އެ

ޚިދުމަތްދޭކަމަށް
ނެތްކަމަށް

ބެލެވެން

ބަލައި،

މައް ސަލަ

މި

މިގޮތަށް

ނިންމާފައި.
 4އެޕްރީލް  2017ގައި ބޭއްވި
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ޕީޕީއެމް އާއްމު ޖަލްސާގައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް
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ޤާނޫނު ނަމްބަރު 15/2016
(އަބުރުރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

25/07/2017

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
އިބްރާހިމް ފަލާޙް ،އުމަރު
ނަސީރުގެ އަބުރަށް އަރައިގެން
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ޤާނޫނު
ނަންބަރު  2016 /15ގެ 36
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ
ގޮތަށް މެދުކަ ޑާނުލާ އެ އިވެންޓް
ޓީވީއެމް އިން ފޮނުވާފައިވާ
މައްސަލަ

މިނިވަންކަމުގެ ޤާ ނޫނު) ގެ
ވަނަ

27

އަދި

މާއްދާ

ހަވަނަ ބާބު (މީޑިއާ ތަކުގެ
ގައި

ޒިންމާ)
ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
ޚިލާފުވާ

ހަމަތަކާ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް

ކަނޑައަޅައި ،އަދި މިއީ އެ
ހުއްދަކުރާ

ޤާނޫނުގައި

އިންތަކާ ޕަބްލިކް ސަރވި ސް
ޚިލާފްވާ

ފުރަތަމަ

މީޑިއާ

ފަހަރުކަމަށްވާތީ،

އަބުރު

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާ ުލ
ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ
ޤާނޫނުގެ

ބާބުގެ

ހަވަނަ

ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުމާ ބެހޭ
އު ސޫލުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ
އަދި

(ށ)

އަށް

(ބ)

ރިއާޔަތްކޮށް މި އު ސޫލުގެ
10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
1

ދަށުން

ގެ

ސަރވި ސް

ޕަބްލިކް

މީޑިއާ

-

200,000/ރ( .ދެ ލައްކަ
ޖޫރިމަނާ

ރުފިޔާ)

އިން

ކުރުމަށް

ނިންމައި،

މި

ފައި ސާ މިއަދުން ފެށިގެން
30

(ތިރީ ސް)

ތެރޭގައި

މި

ދުވަހުގެ
ކޮމިޝަނަށް

ދެއްކުމަށް

ޕަބްލިކް

ސަރވި ސް

މީޑިއާއަށް

އެންގުމަށް
ބެލި
ޖަލް ސާގައި
މެންބަރުންގެ

މި

މައް ސަލަ
ކޮމިޝަންގެ
ބައިވެރިވި
އިއްތިފާގުން

ނިންމާފައި.
9
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ޤާނޫނު

ނަންބަރު

12/09/2017

ޕީޕީއެމް އާއްމު ޖަލްސާގައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
އިބްރާހިމް ފަލާޙް އުމަރު
ނަސީރުގެ އަބުރަށް އަރައިގެން
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ޤާނޫނު
ނަންބަރު  2016 /15ގެ 36
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ
ގޮތަށް މެދުކަ ޑާނުލާ އެ އިވެންޓް
ޗެނަލް  13އިން ފޮނުވާފައިވާ
މައްސަލަ

16/2010
(ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނު)

ގެ

މާއްދާގެ

30
) ބ(

ވަނަ
ގައި

މަޤް ސަދު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހާ ސިލުވާގޮތަށް ޗެނަލް 13
އިން

ކޮންޓެންޓް

ރައްކާކޮށްފައި

ނުވާކަމަށް

ތަޙްޤީޤަށް
މިއީ

ހާމަވެފައިވާތީ،

ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ

ޤާނޫނުގެ

30

މާއްދާގައި

ވަނަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ދިނުމުގެ

ލައި ސަން ސް

ޝަރުތުތަކުގެ

ޢާންމު

ޝަރުތަކާ

ތެރެއިން

ކަމަށް

ޚިލާފުވުން

CAC-

ކަނޑައަޅައި،

 19/2016އަދި CAC-
މައް ސަލަ

20/2016
ނިންމުމުގައި

ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ( ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގެ
ކޮންޓެންޓް

ދަށުން،

ރައްކާކޮށްފައި ނުބެހެއްޓުމުގެ
މައް ސަލަ

ތަކުރާރުވިޔަ

ނުދިނުމަށް މީޑިއާ ރިންގް
ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑަށް 19

ޖުލައި  2016ގައި އަންގާ
ނަ ސޭހަތްތެރިވެފައި
މިއީ،

ވަނިކޮށް،
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ
މާއްދާގައި
ލައި ސަން ސް
ޢާންމު

30

ވަނަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ދިނުމުގެ
ޝަރުތުތަކުގެ

ތެރެއިން ޝަރުތަކާ ޗެނަލް
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 13އިން ޚިލާފުވާ  2ވަނަ
ފަހަރު

ކަމަށް

އަދި މި

ވީހިނދު،

ކަމަށް ފިޔަވަޅު

އެޅުމުން ވެ ސް އެކަށީގެންވާ
އި ސްލާހެއް
ގެނެ ސްފައިނުވާތީ،
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ
ލައި ސަން ސް

ދަށުން

ޝަރުތަކާ

ދިނުމުގެ

ޚިލާފުނުވުމަށް މީޑިއާ ރިންގް
ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑަށް

އަންގައި،

މި

އަދި

އެންގުމާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ)

ގެ

މީޑިއާ

ދަށުން

ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ކުރާނެކަމުގެ

ޖޫރިމަނާ

އިންޒާރުދީ ،މި މައް ސަލަ
ކޮމިޝަންގެ

ބެލި

ބައިވެރިވި

ޖަލް ސާގައި
މެމްބަރުންގެ

އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމީއެވެ.
އެޗް .ޑީ ކޭބަލް (ހއ .ކެލާ) އިން އެޗް.ޑީ.

0

ޕޭ ޗެނަލްތައް ދައްކަމުން

ގެންދަނީ އެއަރޓެލް އަދި ޑިޝް
ޓީވީ މެދުވެރިކޮށްކަމަށް ބުނެ

ކޭބަލް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހއ.
ދެމުންގެންދާ

ކެލާގައި

ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ޚިދުމަތުގައި،

CAC-05/2017

 19އޭޕްރިލް 2017

ޓީވީ

ނަންބަރު

ގަވާއިދު
2012/R-20

(ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދު) ގެ ޖަދުވަލު  2ގެ
2

ވަނަ

ނުކުތާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މަތިން
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
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ގޮތުގެ

16/08/2017

ޙައްޤު

42

ނުހޯދައި

( ސާޅީ ސް ދޭއް) ޗެނަލެއް
ދައްކާފައިވާކަމަށް
ކަނޑައަޅައި،
ރިބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ޙައްޤު ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ
ޗެނަލަކަށް

ކޮންމެ
2,000/-ރ

ހާ ސް

(ދެ

ރުފިޔާ) އިން އެޗް.ޑީ ކޭބަލް
(ހއ.ކެލާ) ޖޫރިމަނާކުރުމަށް
މި

ބެލި

މައް ސަލަ

ކޮމިޝަންގެ

ޖަލް ސާގައި

ބައިވެރިވި

މެންބަރުންގެ

އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާތީ،
84,000ރ

ޖުމުލަ
(އަށްޑިހަ

ހާ ސް

ހަތަރު

ރުފިޔާ) ޖޫރިމަނާ ފައި ސާގެ
ގޮތުގައި މިއަދުން ފެށިގެން
30

(ތިރީ ސް)

ތެރޭގައި

މި

ދުވަ ސް

ކޮމިޝަނަށް

ދެއްކުމަށް ،އެޗް.ޑީ ކޭބަލް
ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
އެޗް .ޑީ ކޭބަލް (ހދ .މަކުނުދޫ)

1

އިން ޕޭ ޗެނަލްތައް ދައްކަމުން
ގެންދަނީ ޑައިލޮގް ،އެއަރޓެލް
އަދި ޑިޝް ޓީވީ
މެދުވެރިކޮށްކަމަށް ބުނެ

ގަވާއިދު
2012/R-20
(ރީބްރޯޑްކާ ސްޓް
ގަވާއިދު)

CAC-06/2017

ގެ

ކުރުމުގެ
ވަނަ

18

މާއްދާ އާ ޚިލާފަށް ،އެޗް.ޑީ
ކޭބަލް

 19އޭޕްރިލް 2017

ނަންބަރު

ޕްރައިވެޓް

ޓީވީ

ލިމިޓެޑުން

25/07/2017

ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކޮށްފައިވާ
ކަނޑައަޅައި،

ކަމަށް

ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ޙައްޤު

ލިބިފައި

ޗެނަލްތައް

ނުވާ
ވަގުތުން

ހުއްޓާލުމަށާއި،
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓް

90

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ކުރުމުގެ

ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ
2

ނުކުތާގައި

ވަނަ

ގޮތުގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މަތިން
ރިބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ

ޙައްޤު ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ
ކޮންމެ

ޗެނަލަކަށް

ޗެނަލް)

(22
(ދެ

2,000ރ

ހާ ސް ރުފިޔާ) އިން އެޗް.ޑީ
ކޭބަލް

ޕްރައިވެޓް

ޓީވީ

ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށް މި
މައް ސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ
ބައިވެރިވި

ޖަލް ސާގައި

އިއްތިފާޤުން

މެން ބަރުންގެ
ނިންމާފައިވާތީ،
44,000ރ
ހަތަރު

ޖުމުލަ
( ސާޅީ ސް
ރުފިޔާ)

ހާ ސް

ޖޫރިމަނާ ފައި ސާގެ ގޮތުގައި
ފެށިގެން

މިއަދުން

30

(ތިރީ ސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މި ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށް
އެޗް.ޑީ

ކޭބަލް

ޕްރައިވެޓް

ޓީވީ
ލިމިޓެޑަށް

އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
އެޗް .ޑީ ކޭބަލް (ހދ.

2

ނޮޅިވަރަންފަރު) އިން ޕޭ
ޗެނަލްތައް ދައްކަމުން ގެންދަނީ
އެއަރޓެލް އަދި ޑިޝް ޓީވީ
މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.
CAC-07/2017

 19އޭޕްރިލް 2017

ރައިޓް ސް

ނެތް

(ފަން ސަވީ ސް)
ހދ.

25
ޗެނަލެއް

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި

އެޗް.ޑީ

ކޭބަލް

ޕްރައިވެޓް

ޓީވީ
ލިމިޓެޑްގެ
ދޭ

ފަރާތުން
ރީ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ

ޚިދުމަތުގައި ހިމަނާފައިވާކަން
ކޮމިޝަނުގެ

ތަޙުޤީޤަށް

ސާބިތުވާކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،އެޗް.ޑީ ކޭބަލް
ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން
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19/12/2017

ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
އަދި

(ށ)
ރީ ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ

ވަނަ

ގަވާއިދުގެ

18

މާއްދާއާ

ޚިލާފްވެފައިވާ

ކަމަށް

ކަނޑައަޅައި

ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ
2

ނުކުތާގައި

ވަނަ

ގޮތަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރިބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ

ޙައްޤު ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ
ކޮންމެ ޗެނަލަކަށް 2,000ރ
(ދެ ހާ ސް ރުފިޔާ) މަގުން
50,000ރ

ޖުމުލަ

(ފަން ސާ ސް ހާ ސް ރުފިޔާ)
އިން

އެޗް.ޑީ

ޕްރައިވެޓް

ޓީވީ
ލިމިޓެޑް

ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛
އެޗް.ޑީ

ކޭބަލް

ޕްރައިވެޓް
ކޮމިޝަނުން
ނެތި

ލިމިޓެޑުން
ފާ ސްކުރުމެއް

ޕެކޭޖު

ދާކަން

ޓީވީ

ވިއްކަމުން
ކޮމިޝަނުގެ

ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ،
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ

31

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ހ)

އަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް،
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ

ވަނަ

31

މާއްދާގެ (ނ) އާ އިޒައިރަ
މޯލްޑިވް ސް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް
ކަނޑައަޅައި،
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
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ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ
8

ނުކުތާގައި

ވަނަ

ގޮތުގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކޮމިޝަނަށް

މަތިން

އެންގުމަކާ ނުލައި އަ ސާ ސީ
ޕެކޭޖަށް
ބަދަލުގެނެ ސްފައިވާތީ
2,000/ރ

ހާ ސް

(ދެ

ރުފިޔާ) އިން އެޗް.ޑީ ކޭބަލް
ޓީވީ

ލިމިޓެޑް

ޕްރައިވެޓް

ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ނިންމީއެވެ.
ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދޭ

3

ފަރާތުން ޑީކޯ ޑަރު
ބަހައްޓަންކަމަށް ބުނެ ރަށުގެ
ހުރިހާ ހިސާބަކުން ޓީވީގެ
ޚިދުމަތް ކަނ ޑާލާފައިވުމާއި،
މިކަމަށް އެއްވެސް މުއްދަތެއްނުދީ
މިކަން ކުރުމުން ރައްޔިތުންގެ
ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާ
ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް
ބުނެ

ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ

ވަނަ

20

މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ
މަތިން
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ޚިދުމަތް
15

މެދުކަނޑާލުމުގެ
ދުވަ ސް

(ފަނަރަ)

ޚިދުމަތް

ކުރިން

މެދުކަނޑާލަންޖެހޭ ތާރީޚާއި،
ސަބަބާއި ،އަލުން ޚިދުމަތް
ފަށާނެ ތާރީޚު ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހަޅައި

CAC-08/2017

 21މެއި 2017

ހުއްދަ

ހޯދާފައިނުވާކަން ކޮމިޝަނުގެ
ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ ،މިއީ،
ޕްރޮފިޓް

ފައިންޑް

އިންވެ ސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑުން
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ

20

ވަނަ

މާއްދާއާ ޚިލާފުވުން ކަމުގައި
ކަނޑައަޅައި،
ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ( ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގެ
ދަށުން،
ތަކުރާރުވިޔަ
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އެ

ކަން
ނުދިނުމަށް

29/10/2017

ޕްރޮފިޓް

ފައިންޑް

އިންވެ ސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް
އަންގާ

ލިމިޓެޑަށް
ނަ ސޭހަތްތެރިވުމަށް
ކޮމިޝަންގެ

ޖަލް ސާގައި

ބައިވެރިވި

މެންބަރުންގެ

އިއްތިފާޤުން ނިންމީއެވެ.
މީ ޑިއާނެޓައި ހާލި

4

އިންވެސްޓްމަންޓާއި ގުޅިގެން ލ.
ގަމުގައި ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތް
ދެމުންދާއިރު ،ޕިކްސަލް ވިޝަން
އިން މީ ޑިއާނެޓުގެ
އެކްސްކްލޫސިވް ރައިޓްސް
ނަގާފައިވާ ޗެނަލްތަކާއި އަދި
އެނޫން ޗެނަލްތައް
ރީބްރޯ ޑްކާސްޓްކޮށް ޤާނޫނާއި
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތް
ދެމުން ގެންދާ މައްސަލަ
ހުއްޓުވައިދެއްވުން އެދި

ރައިޓްސް ނެތް ޗެނަލްތަކެއް
ލ.ގަމުގައި

ޕިކްސަލް

ވިޝަންގެ

ދޭ

ފަރާތުން

ރިބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ހިމަނާފައިވާކަން

ޚިދުމަތުގައި

ކަނ ޑައަޅައި،

ސާބިތުވާކަމަށް

ރީބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު
ލިބިފައި

ނުވާ

ވަގުތުން

ޗެނަލްތައް
ހުއްޓާލުމަށާއި،

ރީބްރޯ ޑްކާސް ޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ 2
ނުކުތާގައި

ވަނަ

ގޮތަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރިބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު
CAC-09/2017

 24މެއި 2017

ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ
ޗެނަލަކަށް

ޗެނަލް)

(148

2,000ރ (ދެ ހާސް ރުފިޔާ)
އިން

ވިޝަން

ޕިކްސަލް

ލިމިޓެ ޑް

ޕްރައިވެޓް

ޖޫރިމަނާކުރުމަށް މި މައްސަލަ
ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި
މެންބަރުންގެ

ބައިވެރިވި
އިއްތިފާޤުން
ޖުމްލަ
ލައްކަ

ނިންމާފައިވާތީ،

296,000ރ
ހަ

ނުވަދިހަ

(ދެ
ހާސް

ރުފިޔާ)

ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ

ގޮތުގައި

މިއަދުން

ފެށިގެން

(ތިރީސް)

ދުވަސް

30
ތެރޭގައި

މި

ކޮމިޝަނަށް

ދެއްކުމަށް ،ޕިކްސަލް ވިޝަން
ޕްރައިވެޓް
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ލިމިޓެ ޑަށް

16/08/2017

އެންގުމަށް ނިންމީއެވެ.
ޕިކްސަލް ވިޝަން އިން ލ.

01

ޕިކްސަލް

ލ.ގަމުގައި

ގަމުގައި ރައިޓްސް ނެތް
ނ ވިޝަންގެ
ޗެނަލްތައް ފޯރުކޮށްދެމުން ދިޔު ް
ރިބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ފަރާތުން

ދޭ

ޚިދުމަތުގައި ރައިޓްސް ނެތް
ހިމަނާފައިވާކަން

ޗެނަލްތަކެއް

ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަޙުޤީޤަށް
ސާބިތުވެ ،ޕިކްސަލް ވިޝަން
ލިމިޓެ ޑުން

ޕްރައިވެޓް

ރިބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު
ރީބްރޯ ޑްކާސްޓް

ނުހޯދައި

ކޮށްފައިވާ ( 148އެއް ސަތޭކަ
ސާޅީސް އަށެއް) ޗެނަލަކާއި
ޝަކުވާ

ނަންބަރު

ގުޅިގެން

CAC-9/2017

މައްސަލަ

ނިންމުމުގައި ރައިޓްސް ނެތް
ލ.ގަމުގައި

ޗެނަލްތަކެއް

ޕިކްސަލް ވިޝަންގެ ފަރާތުން
ދޭ
CAC-10/2017

 30މެއި 2017

ރިބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ހިމަނާފައިވާކަން

ޚިދުމަތުގައި
ސާބިތުވާކަމަށް

ކަނ ޑައަޅައި،

ރީބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު
ލިބިފައި

ނުވާ

ވަގުތުން

ޗެނަލްތައް
ހުއްޓާލުމަށާއި،

ރީބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ 2
ނުކުތާގައި

ވަނަ

ގޮތަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރިބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު
ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ
ޗެނަލަކަށް

2,000ރ

(ދެ

ހާސް ރުފިޔާ) އިން ޕިކްސަލް
ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ޑް
ޖޫރިމަނާކޮށް އެ މައްސަލައިގައި
އަޅާފައިވާތީ،

ފިޔަވަޅު

މައްސަލައާ

ބުނެވިދިޔަ

ގުޅޭގޮތުން ޕިކްސަލް ވިޝަން
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ޑަށް އިތުރަށް
ފިޔަވަޅެއް
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އަޅަން

ނުފެންނަ

16/08/2017

މި މައްސަލަ ބެލި

ކަމަށް،

ޖަލްސާގައި

ކޮމިޝަންގެ

މެންބަރުންގެ

ބައިވެރިވި

އިއްތިފާޤުން ނިންމީއެވެ.

އިޖަފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ޑުން ވ.

00

ފެލިދޫގައި ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގެ
ޗެނަލްތައް
ރިބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބުނެ

ފާ ސްކުރުމެއް

ކޮމިޝަނުން

ނެތި ޑިކޯޑަރު އަދި ޕެކޭޖު
ދާކަން

ވިއްކަމުން

ތަޙުޤީޤަށް

ކޮމިޝަނުގެ
ސާބިތުވެފައިވާތީ،

ރީބްރޯޑްކްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ

31

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ހ)

އަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް،
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ

ވަނަ

31

މާއްދާގެ (ނ) އަދި 32
ވަނަ

(ހ)

މާއްދާގެ

އާ

އިޖަފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް
CAC-11/2017

 11ޖުލައި 2017

ކަނޑައަޅައި،

26/09/2017

ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ
9

ނުކުތާގައި

ވަނަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މަތިން

ގޮތުގެ
ކޮމިޝަނުން

ފާ ސްކޮށްފައިނުވާ
ޚިދުމަތަކަށް
2,000ރ

އަގެއް
ނަގާފައިވާތީ
ހާ ސް

(ދެ

އަދި

ރުފިޔާ)
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ

ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ
8

ވަނަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މަތިން

ނުކުތާގައި
ގޮތުގެ
ކޮމިޝަނަށް

އެންގުމަކާ ނުލައި އަ ސާ ސީ
ޕެކޭޖަށް
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ބަދަލުގެނެ ސްފައިވާތީ
2,000ރ

(ދެ

ރުފިޔާ)

ހާ ސް
އިޖަފް

އިން

ލިމިޓެޑް

ޕްރައިވެޓް

ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި ،ޖޫރިމަނާ
ޖުމުލަ

ފައި ސާއަށްވާ

46,000ރ ( ސާޅީ ސް ހަ
ހާ ސް

ރުފިޔާ)

މިއަދުން

30

(ތިރީ ސް)

ފެށިގެން
ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ކޮމިޝަނަށް

މި

ދެއްކުމަށް

އިޖަފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އެންގުމަށް ،މި
ބެލި

މައް ސަލަ
ކޮމިޝަންގެ

ޖަލް ސާގައި
މެންބަރުންގެ

ބައިވެރިވި
އިއްތިފާގުން

ނިންމީއެވެ.
ށ .މިލަންދޫ އައިލެން ޑް

07

ޕިކްޗަރސް އިން އެރަށަށް
ދެމުންގެންދާ ކޭބަލް ޓީވީގެ
ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ
ބޭރު ޗެނަލްތަކަކީ ،ޗެނަލްތަކުގެ
ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި ދޫކުރާ
ޗެނަކްތަކަކަށް ވުމާއެކު އެކަން
CAC-12/2017

ޕިކްޗަރ ސް

ށ.

އިން

މިލަންދޫގައި
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ޚިދުމަތް

ދެމުންދާކަމުގެ

މިލަންދޫ އައިލެން ޑް ޕިކްޗަރސް

ސާބިތު

ހެއްކެއް

އިން އެއް ޗެނަލް އެރަށަށް

ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަހުޤީޤަށް

ބަލާދިނުން އެދި އާއި ށ.
 18ޖުލައި 2017

ށ .މިލަންދޫ  /އައިލެންޑް

ބްރޯ ޑްކާސް ޓްކުރާތީ ،އެމީހުން
އެކަން ކުރަނީ ހުއްދަ
ނަގައިގެންތޯ ބަލާ ދެއްވުން އެދި
އާއި އަދި ބައެއް ޗެނަލްތަކުގެ
މައްޗަށް އެމީހުން ބޭނުންވާ

1/11/2017

ލިބިފައި ނުވާތީ ،މައް ސަލަ
ކުރިޔަށް
ނެތްކަމަށް

ގެންދެވެން
ކަނޑައަޅައި

މައް ސަލަ ނިންމީއެވެ.

ލިޔުންތައް އަރުވަނީ ވިޔަފާރި
އުސޫލުން ކަމަށް މައުލޫމާތު
ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެ
ޝަކުވާ ނިންމިގޮތުގެ ބަޔާން

03
CAC-13/2017

97

 10އޯގަސްޓް 2017

ނަންބަރު CAC-6-2017:
އިން ރިބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

މިއީ ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު
CAC-06/2017
ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން

2/11/2017

ހައްޤު ލިބިފައިނުވާ ޗެނަލްތައް
ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައި
ވީނަމަވެސް ހުއްޓާނުލާ އިތުރު
ޗެނަލްތައް ހިމަނައިގެން
އެއަރޓެލް ،ޑިޝްޓީވީ
މެދުވެރިކޮށް ކޭބަލް ޓީވީގެ
ޚިދުމަތް ރިބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރަމުން
ގެންދާކަމަށް އަދި މިވަގުތު
ދިވެހި ޗެނަލްތަކުގެ އިތުރުން
 25ޗެނަލެއް ފޮނުވާކަމަށް ބުނެ.

 28ޖުލައި  2017ވީ ހުކުރު

09

ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީން
ވަގުތުން ގެނެސްދިން

ނިންމުމެއް ،ނިންމާފައިވާ
މައް ސަލައެއްކަމުން މި
މައް ސަލައަކީ މިހިނދަށް
އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދޭނެ
މައް ސަލައެއް ނޫންކަމުގައި
ނިންމާ ،މިގޮތުގެ މަތިން
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ.

މި

އަބުރު

ކޮންޓެންޓަކީ

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި

ޕްރޮގްރާމްގައި ރައްޔިތުންގެ

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ

މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 4

އިއް ޒަތްތެރި މެންބަރު
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
މުސްތަފާ ،ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން
ނިކުމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާ
ބޭރުކުރުމަށް ގޮވާލައްވާ
ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަކީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް ޤާނޫނީ
CAC-14/2017

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށް

ސަރުކާރެއް ވައްޓާލު މަށާއި،

 07އޯގަސްޓް  2017ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމަލެއް

ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންނަށް
ހިއްވަރު ލިބޭގޮތަށް ،އަދި
ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވެރިކަމަށް
އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ،ޤައުމީ
ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ގޮތަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތަށް

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 0
ވަނަ

ނަންބަރު

(ޤައުމުގެ
ނުވަތަ

ސިޔާދަތަށް
އި ސްތިޤުލާލަށް

ގެއްލުން

ލިބޭނެ

ފަދަ

ޚިޔާލުފާޅުކުރުން)

އަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް ،ހުށަހެޅިފައިވާ
މައް ސަލައިގައި

ހިމެނޭ

ކޮންޓެންޓް

އި ސްވެ

ދެންނެވުނު

މާއްދާއާ

ޚިލާފުވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ
ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް
ކަނޑައަޅައި؛
އަދި،

އަބުރު

މިއީ

އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ ރާއްޖޭގެ

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި

ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކަލެއް

މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 4

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޙިމާޔަތާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

އަތުވެދާނެ ވާހަކަތަކެއް ކަން
ފާހަގަކޮށް ،މައްސަލަ
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ވަނަ

މާއްދާއާ

ޓެލެވިޜަން

ރާއްޖެ
ޕްރައިވެޓް

4/10/2017

ބަލައިދެއްވުން އެދި މި
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

ލިމިޓެޑުން ޚިލާފުވާ ފުރަތަމަ
ފަހަރު

ކަމަށްވާތީ ،އަބުރު

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާ ުލ
ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ
ޤާނޫނުގެ

ބާބުގެ

ހަވަނަ

ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުމާ ބެހޭ
އު ސޫލުގެ  09ވަނަ މާއްދާގެ
(ނ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މި
އު ސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ  0ވަނަ ނަންބަރުގެ
ދަށުން ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން
ލިމިޓެޑް

ޕްރައިވެޓް

500,000ރ (ފަ ސް ލައްކަ
ރުފިޔާ)

އިން

ކުރުމަށާއި،
މިއަދުން

ޖޫރިމަނާ
ފައި ސާ

މި
ފެށިގެން

31

(ތިރީ ސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މި ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށް
ޓެލެވިޜަން

ރާއްޖެ
ޕްރައިވެޓް
އެންގުމަށް

ލިމިޓެޑަށް
މި

ބެލި
ޖަލް ސާގައި
މެންބަރުންގެ

މައް ސަލަ
ކޮމިޝަ ންގެ
ބައިވެރިވި
އިއްތިފާޤުން

ނިންމީއެވެ.
ބަ ޑިސްނެޓް ޕްރައިވެޓް

00

ލިމިޓެ ޑުން ދަނީ
ޅ.ހިންނަވަރުގައި އެ ކުންފުނިން
ޚިދުމަތް ދޭ އެހެން
ރަށްރަށުގައިވެސް ބަ ޑިސް
CAC-15/2017

 24އޯގަސްޓް 2017

މި ޑިއާގެ ނަމުގައި އައިޕިޓީވީގެ
ޚިދުމަތް ދެމުންނެވެ .އެ ގޮތުގެ
މަތިން މިވަގުތު ދިވެހި 5
ޗެނަލްގެ އިތުރުން ބޭރުގެ ޗެނަލް
ދަނީ ރިބްރޯ ޑްކާސްޓް

99

ބަޑީ ސްނެޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑުން ފޯރުކޮށްދޭ
އައި.ޕީ.ޓީ.ވީގެ ޚިދުމަތަކީ
އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް
ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ވުމާއިއެކު
މިއީ ،ބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓް ަުރުމުގެ
ޚިދުމަތަކަށް ނުވާތީ ،އަދި

ކުރަމުންނެވެ .މިކަމަކީ ޤާނޫނު

މި މިއް ސަލައަކީ

ތަންދޭކަމެއްކަމަށް ނުވާތީ

ކޮމިޝަންގެ އިޙްތިޞާޞުން

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

7/11/2017

ކޮމިޝަނުން ބައްލަވާ ފިޔަވަޅު
އަޅުއްވައިދެއްވުން އެދި

ބޭރު މައް ސަލައެއް ކަމުގައި
ވާތީ ،މިއީ ،ކޮމިޝަނަށް
ބެލޭނެ މައް ސަލައެއް ނޫން
ކަމަށް ކަނޑައަޅައި
ކޮމިޝަންގެ ޖަލް ސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން ނިންމީއެވެ.

ނޯތް ޒޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ޑުން

01

ދަނީ ޅ .ނައިފަރުގައި ކޭބަލް
ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުންނެވެ.
އެގޮތުން އެ ކުންފުނީން މިވަގުތު
ދިވެހި  7ޗެނަލްގެ އިތުރުން 80
CAC-16/2017

 24އޯގަސްޓް 2017

އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ބޭރުގެ
ޗެނަލް ދަނީ

މައް ސަލަ ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
28/11/2017

ފަރާތުން އަނބުރާ
ގެންގޮ ސްފައި

ރިބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރަމުންނެވެ .މި
ކަމަކީ ޤާނޫނު
ތަންދޭކަމަކަށްނުވާތީ މިކަން
ބައްލަވައި ފިޔަވަޅު އަލާދެއްވުން
އެދި
އެޓް އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް

02

ލިމިޓެ ޑުން ދަނީ ޅ .ނައިފަރުގައި
ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް
ދެމުންނެވެ .އެގޮތުން އެ
ކުންފުނިން މިވަގުތު ދިވެހި 7
ޗެނަލްގެ އިތުރުން  80އާ
CAC-17/2017

 24އޯގަސްޓް 2017

ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ބޭރުގެ

މައް ސަލަ ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
28/11/2017

ފަރާތުން އަނބުރާ

ޗެނަލް ދަނީ

ގެންގޮ ސްފައި

ރިބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރަމުންނެވެ .މި
ކަމަކީ ޤާނޫނު
ތަންދޭކަމަކަށްނުވާތީ މިކަން
ބައްލަވައި ފިޔަވަޅު އަލާދެއްވުން
އެދި
އި ޒައިރަ މޯލް ޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

03

ލިމިޓެ ޑަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ
CAC-18/2017

 30އޯގަސްޓް 2017

ވެނަލްތައް (ޓީ.ވީ.އެމް ،ރާއްޖެ
ޓީވީ ،ޗެނަލް  ،13ސަންގު
ޓީވީ) މި ޗެނަލްތަކުގެ އިތުރުން
ސަން ޓީވީ ،ސްޓަރ ޕްލަސް
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ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ

31

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ހ)

އަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް،
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ

14/11/2017

ސޮނީ ،ޒީ ޓީވީ ،ބުމަރެންގް،
ޔެސް ޓީވީ ،ސްޓަރ ގޯލް ޑް،
ސޮނީ އީ.އެސް.ޕީ.އެން ،ލައިފް
އޯކޭ ،މި ޗެނަލްތައް ދަނީ
ދޫކުރަމުންކަމަށާއި ،މިކަމަށް
ހައްލެއް ހޯދައިދެއްވުން އެދި
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

ގަވާއިދުގެ

ވަނަ

31

މާއްދާގެ (ނ) އާ އިޒައިރަ
ޕްރައިވެޓް

މޯލްޑިވް ސް

ލިމިޓެޑް ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް
ކަނޑައަޅައި،
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ
8

ނުކުތާގައި

ވަނަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މަތިން

ގޮތުގެ
ކޮމިޝަނަށް

އެންގުމަކާ ނުލައި އަ ސާ ސީ
ޕެކޭޖަށް
ބަދަލުގެނެ ސްފައިވާތީ
2,000ރ
ރުފިޔާ)

(ދެ
އިން

ހާ ސް
އިޒައިރަ
ޕްރައިވެޓް

މޯލްޑިވް ސް

ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި،
ރައިޓް ސް

ނެތް

ކޮންމެ

ޗެނަލަކަށް

(16

ޗެނަލް)

ޖޫރިމަނާ

ފައި ސާއަށްވާ

ޖުމުލަ 34,000ރ (ތިރީ ސް
ހަތަރު ހާ ސް ރުފިޔާ) މި
ކޮމިޝަނަށް

ދެއްކުމަށާއި،

ރިބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ
ޙައްޤު ނުހޯދައި ދައްކަމުންދާ
ޗެނަލްތައް

ވަގުތުން

ހުއްޓާލުމަށާއި ،ޗެނަލްތަކުގެ
ލި ސްޓަށް
ގެންނަނަމަ

އެކަން

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހެޅުމަށް،

އިޒައިރަ

މޯލްޑިވް ސް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑަށް

އެންގުމަށް ،މި

މައް ސަލަ

ބެލި
ޖަލް ސާގައި
މެންބަރުންގެ
ނިންމީއެވެ.

101

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

އުނިއިތުރެއް

ކޮމިޝަންގެ
ބައިވެރިވި
އިއްތިފާގުން

އެކްސް ޕަވަރ މޯލް ޑިވްސް އިން

04
CAC-19/2017

 12ސެޕްޓެމްބަރ
2017

ރާއްޖޭގެ އެކި ރިސޯޓުތަކުގައި
ރައިޓްސް ނެތް ޗެނަލްތައް
ފޯރުކޮށްދެމުން ދާކަމަށް ބުނެ

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ

_

މައް ސަލައެއް

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ހާލި އިންވެސްޓްމަންޓާއި

71

މީ ޑިއާނެޓާއި ގުޅިގެން ލ.ގަމުގައި
ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް
ދެމުންދާއިރު ޕިކްސަލް ވިޝަން
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ޑުން ހުއްދަ
ނެތް ޗެނަލްތައް ރިބްރޯ ޑްކާސްޓް

މިއީ ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު
CAC-09/2017

ސ ޝަކުވާއާ
ކުރަމުންދާ މައްސަލަ މޯލް ޑިވް ް
ކޮމިޝަނުން
ބްރޯ ޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް
CAC-20/2017

 13ސެޕްޓެމްބަރ
2017

ގުޅިގެން
ތަޙުޤީޤުކޮށް

ހުށަހަޅައި  20އޮގަސްޓް

ނިންމުމެއް،

2011ގައި ނިންމާފައި ވަނިކޮށް

މައް ސަލައެއްކަމުން

އެ ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް

މައް ސަލައަކީ

އަމަލުނުކޮށް މިހާރުވެސް ހުއްދަ
ނެތް ޗެނަލްތައް
ރިބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރަމުންދާތީ
މިކަމުގައި ހާލީ
އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ވިޔަފާރިއަށް
ނުހަނު ބޮ ޑު ގެއްލުން ލިބެމުން

ނިންމާފައިވާ
މި
މިހިނދަށް

2/11/2017

އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދޭނެ
މައް ސަލައެއް
ނިންމާ،

ނޫންކަމުގައި

މިގޮތުގެ

މަތިން

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ.

ދާތީ މިކަން ހުއްޓުވައި ދެއްވުން
އެދި
ބ .ހިތާދޫ އައިލެން ޑް މީ ޑިއާ

70

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ޑް އިން
ރީބްރޯ ޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ 30
CAC-21/2017

 14ސެޕްޓެމްބަރ

ޗެނަލް އަކީ އެއްވެސް ޗެނަލް

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ

2017

ރައިޓްސް އެއް ނެތި ދޫކުރާ

މައް ސަލައެއް

ޗެނަލް ތަކެއްކަމަށް ބުނެ

ހއ.ހޯރަފުށީގައި ހިންގާ ބިޒްނެޓް މިއީ ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު

77

ކޭބަލް ޓީވީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ
CAC-22/2017

ހުއްދައެއް ނެތި  70ސެޓެލައިޓް

 03އޮކްޓޯބަރ  2017ޗެނަލްތައް ދައްކާކަމާއި ،މި

ޗެނަލްތައް ދައްކަނީ ޑައިލޮގް،
ސަން ޑައިރެކްޓް ސްޓަރ ސެޓް
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CAC-94/2016
ގުޅިގެން

ޝަކުވާއާ
ކޮމިޝަނުން

ތަޙުޤީޤުކޮށް

ނިންމުމެއް،

ނިންމާފައިވާ

މައް ސަލައެއްކަމުން

މި

28/11/2017

ސީބޭން ޑް ވަގު ޕިން ކޯ ޑެއް
ޖަހައިގެން.ކަމާއި ،ދައްކަނީ
ހިންދީ ޑްރާމާތަކާއި ،ފިލްމް
ދައްކާ ޗެނަލްތަކާއި ،ލަވަ
ޗެނަލްތަކާއި ،ސީ.އެން.އެން،
ބީ.ބީ.ސީ ،ޑީ.ޑަބްލިއު،
އަލްޖަ ޒީރާ ،ޔޫރަޕުގެ ފެޝަން

މިހިނދަށް

މައް ސަލައަކީ

އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދޭނެ
މައް ސަލައެއް
ނިންމާ،

ނޫންކަމުގައި

މިގޮތުގެ

މަތިން

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ.

ޓީވީ (ދެއްކުން މަނާކޮށްފައިވާ)
އަދި ޔޫރަޕުގެ ބައިވަރު
ޗެނަލްތައް ކަމާއި މީގެ އިތުރުން
އެބެފޭޅުން މި ވިޔަފާރި ހިންގަނީ
އެއްވެސް ނަންބޯ ޑެއް ހަރު
ނުކޮށްކަމުގައި ބުނެ
73

ޅ .އޮޅުވެލިފުށީގައި ޖޭޓެކް
ޓ ަބ ު
 15އޮ ްކ ޫ
ރ
CAC-23/2017

2017

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން
ރައިޓް ސް ނެތް ޗެނަލް

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ

ބޭނުންކޮށްގެން ކޭބަލް ޓީވީގެ

މައް ސަލައެއް

_

ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ބުނެ
79

ހޮލިޑޭ އިން ކަނޑޫމާ
ރި ސޯޓްގައި މޯލްޑިވް ސް މީޑިއާ
އެންޓަރޓެއިންމަންޓް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޑްއިން
CAC-24/2017

 15ނޮވެންބަރު
2017

ރައިޓް ސް ނެތް ޗެނަލް

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ

ފޯރުކޮށްދެމުންދާތީ ރައިޓް ސް

މައް ސަލައެއް

_

ނެތް ޗެނަލް
ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމުގެ ހެކި
ފޯމާއެކު ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށް
ބުނެ
70

ލަ ސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް
CAC-25/2017

 21ނޮވެންބަރު
2017

ލިމިޓެޑް އިން ށ.
މާއުނގޫދޫގައި ޗެނަލްގެ
ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި
ޗެނަލް ދައްކާކަމަށް ބުނެ

103
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ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ
މައް ސަލައެއް

_

ޖަ ދު ވަލ ު  2017 : 6ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައް ސަލަތަކުގެ ތަފް ސީލު
#

ރަ ޖި ސް ޓް ރީ ނަ ން ބަ ރު

މަ އް ސަ ލަ ހު ށަ ހެ ޅި

މަ އް ސަ ލަ އި ގެ ޙު ލާ ސާ

މަ އް ސަ ލަ ނި ން މި ގޮ ތް

މަ އްސަލ ަ ނިންމ ި ތާ ރީ ޚް

ތާ ރީ ޚް
 2ފެބުރުވަރީ  2017ގެ

1

 14ފެބްރުއަރީ 2017

މެންދުރު ނަމާދު ބަންގި
ވަގުތަކީ

12:24ކަމަށް

ވެފައި،

އިން

ވީޓީވީ

މެންދުރު ނަމާދު ބަންގި
 12:04އަދި 12:22
 2ފެބުރުވަރީ 2017
ވީޓީވީއިން

ގައި

މެންދުރު ނަމާދު ބަންގި
IMCAC-01/2017

ނުޖެހެނީސް

 07ފެބްރުއަރީ

ވަގުތު

2017

ބްރޯ ޑްކާސްޓް
މި

ކޮށްފައިވާތީ

ބަލައި

މައްސަލަ
ދިނުމަށް އެދި

ހާއިރު ގެނެސްދީފައިވާތީ،
ނަމާދު

ވުމުގެ

ވަގުތު

ކުރިން

ނަމާދުވަގުތުގެ

ބަންގި

އިން

ވީޓީވީ

ބްރޯ ޑްކާސްޓްކޮށްފައިވުމު
ން
އޮޅުން

ބެލުންތެރިންނަށް
އަރާނެ

ކަމަށް

ފެނުނު ހިނދު ،މިފަދަ
ކަންތައްތައް

ތަކުރާރު

ވިޔަ ނުދިނުމަށާއި ބަންގި
އޭގެ

ވަގުތުގައި

ގެނެސްދިނުމަށް އިތުރަށް
ސަމާލުވުމަށް ދަންނަވައި،
މައްސަލަ ނިންމާފައި

އެމް .ޑީ.ޕީން  23މާރިޗް

2
 30 IMCAC-02/2017މާރިޗް 2017

 2017ގައި ގައްދޫގައި
ބޭއްވި

104

ޖަލްސާގައި
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މައްސަލަ
އަނބުރާގެންގޮސްފައި

 11އެޕްރީލް 2017

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްތޔާއ ަ
ނިސްބަތްކޮށް

ށް
އިހާނެތި

ބަސްތަކެއްބުނެފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ޓީވީގެ

ރާއްޖެ
ން

22:09

އަށް

22:10
ބްރޯ ޑްކާސްޓްކޮށްފައި

ސަބަބުން

ވުމުގެ
ރައްޔޮތުންގެ

މެދުގައި

ބައިބައިވުން

އުފެދި

ހަމަނުޖެހުންތަކަކަށް
ވެދާނެކަމަށް

މަގުފަހި

ފެންނާތީ މި މައްސަލަ
ބަލައިދިނުން އެދި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

3

ނިސްބަތްކޮށް
ގޮތަށް

ހަގީގަތެއްނެތް

ނަޝީދު

މުޙައްމަދު

ދެއްކި ވާހަކަތައް 26
 30 IMCAC-03/2017މާރިޗް 2017

މާރިޗް

2017

21:33:45

ގެ މައްސަލަ
ން އަނބުރާގެންގޮސްފައި

21:36:37އަށް
ރާއްޖެޓީވީން

ވަގުތުން

ގެނެސްދީފައިވާ
ކަމަށްބުނެ

މައްސަލަ

ބަލައިދިނުން އެދި

105

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

 11އެޕްރީލް 2017

ކިނބިދޫ

4

 11އެޕްރީލް 2017

ދާއިރާގެ

މެންބަރު މި ޕްރެސްގައި
ޓެރަރި ޒަމަށް
ދެއްކި

މަގުފަހިވާގޮތަށް

ވާހަކަތައް ވަގުތުން 24
މާރިޗް
 30 IMCAC-04/2017މާރިޗް 2017

2017

ގެ

20:22:53

ން

20:23:18

އަށް

މައްސަލަ
އަނބުރާގެންގޮސްފައި

ރާއްޖޭޓީވީން
ގެނެސްދީފައިވާތީ
މައްސަލަ ބަލައިދިނުން
އެދި

6

5

އެޕްރިލް

ގައި

 16އެޕްރީލް 2017

2017
ވީޓީވީއިން

ބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރި
 13 IMCAC-05/2017އޭޕްރިލް 2017

ކޮންޓެންޓްގައި ރައީސް މައްސަލަ
އަބްދުﷲ

ޔާމިނުގެ އަނބުރާގެންގޮސްފައި

އަބުރުފުޅައް

ގެއްލުން

ވާފަދަ

ކޮންޓެންޓް

ހުރިކަމަށް ބެލެވޭތީ
7

6

އެޕްރިލް

ގައި
 13 IMCAC-06/2017އޭޕްރިލް 2017

2017
ވީޓީވީއިން

ބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރި
ކޮންޓެންޓްގައި ރައީސް
އަބްދުﷲ

106

ޔާމިނުގެ
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 16އެޕްރީލް 2017
މައްސަލަ
އަނބުރާގެންގޮސްފައި

އަބުރުފުޅައް
ވާފަދަ

ގެއްލުން
ކޮންޓެންޓް

ހުރިކަމަށް ބެލެވޭތީ
8

7

އެޕްރިލް

ގައި

2017

ޗެނަލް 13އިން

ބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރި
 13 IMCAC-07/2017އޭޕްރިލް 2017

 16އެޕްރީލް 2017

ކޮންޓެންޓްގައި ފާރިސް
މައުމޫނުގެ

މައްސަލަ
އަނބުރާގެންގޮސްފައި

އަބުރާބެހުނުކަމަށް
ބެލެވޭ ކޮންޓެންޓް
8

 25އެޕްރީލް 2017

ކޯ ޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ
ފުރަތަމަ ހަމައިގެ ،1
ދެވަނަ ހަމައިގެ  1އަދި
،3
ބްރޮ ޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
 18 IMCAC-08/2017އޭޕްރިލް 2017

އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް
ހިމާޔަތްކުރުމުގައި

މައްސަލަ ނުބަލާގޮތަށް
ނިންމާފައި

އަމަލުކުރަންވީ
ގައި ޑްލައިންގެ (ހ) ގެ
5

ވަނަ

ނަންބަރާއި

ޚިލާފުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ
9

 11 IMCAC-09/2017ޖުލައި 2017

09

ޖުލައި

ގައި

ޗެނަލް  13އިން

ކުރީގެ

2017

ރައީސް މައްސަލަ ނުބަލާގޮތަށް

މައުމޫނުގެ އަބުރުފުޅަށް ނިންމާފައި
ހުތުރުވާ

ގޮތަށް

ކޮންޓެންޓް
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 18ޖުލައި 2017

ބްރޯ ޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ
މައްސަލަ ބަލައިދެއްވުން
އެދި
ރައްޔިތުން

10

 25ޖުލައި 2017

މަޖިލިހުގެ

ނާއިބު ރައީސް މޫސާ
އަބުރަށް

މަނިކުގެ
ހުތުރުވާގޮތަށް
 20 IMCAC-10/2017ޖުލައި 2017

ތިމަރަފުށީ

ދާއިރާގެ

މެންބަރު

މުސްތަފާ

ވާހަކަ

މައްސަލަ
އަނބުރާގެންގޮސްފައި

ދައްކާފައިވާތީ

އެކަން ބަލައި ދިނުމަށް
އެދި
11

 20ޖުލައި 2017

އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުގެ

ރައީސް

ސުލައިމާނުގެ

އަބުރު

ގެއްލޭގޮތަށް
 20 IMCAC-11/2017ޖުލައި 2017

މައްސަލަ

ގެނެސްދީފައިވާ
ކޮންޓެންޓް ބަލައި އެ

އަނބުރާގެންގޮސްފައި

ކޮންޓެންޓް ދެއްކި ތިން
ސްޓޭޝަނާމެދު ފިޔަ ަވ ުޅ
އަޅައި ދިނުމަށް އެދި
 9ޖުލައި  2017ގައި މި

12

ޗެނަލް
 25 IMCAC-12/2017ޖުލައި 2017

13

ކޮންޓެންޓްގައި 09 ،އޮކްޓޫބަރު 2017

އިން އަބުރު

ބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރި

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި

ނަނާހުވަފެން

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމުގައި ސިޔާސީ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ
ބޭފުޅުންގެ

108

ކޯޅުން  18ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ސިފާގައި އަދި

ކާޓޫނެއްގެ

އަށް

(ށ)

ބެލުންތެރިންނަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް،

ދައްކާލާނަންކަމަށް

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި

ބުނެ،

އަބުރު

ކުރީގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ކަން

މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ

ކުރައްވާފައިވާ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ގެ  1ވަނަ ނަންބަރު

ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ
އަލްއުސްތާޛު

އަބުރު

މައުމޫނު އަދި

ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ކަމަ ްށ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި
ސިފަކުރެވޭ

ފާޅުކުރުމުގެ

ޚިޔާލު

އެމަނިކުފާނުގެ ގަދަރާއި މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ
އިއް ޒަތަށް

އުނިކަމެއް  10ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)
ބެލެވޭ އާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓެއް

އަންނާނޭކަމަށް

ކޮންޓެންޓް ދައްކާފައިވާ ނެތް ކަމަށް ކަނ ޑަޅައި،
މި

މައްސަލަ

ބެލި

މައްސަލަ

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި
އިއްތިފާޤުން

މެންބަރުންގެ
މައްސަލަ

ނިންމާފައި
13

 25 IMCAC-13/2017ޖުލައި 2017

2017

25

ޖުލައި

ގައި

11:31

އިން

11:32

އަށް

ރާއްޖެޓީވީ

އިން މައްސަލަ

ބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރި
ކޮންޓެންޓްގައި ރާއްޖޭގެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
މަޤާމުގައި

109

ހުންނެވި

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

އަނބުރާގެންގޮސްފައި

 09އޮގަސްޓް 2017

ބޭފުޅަކު
ހައްޔަރުކުރުމަށް
ހިއްވަރުދީ

ކޮންޓެންޓް
މީގެ

ދައްކާފައިވާތީ

ޤައުމީ

ސަބަބުން
ސަލާމަތަށް
ނުރައްކާވާނެކަމަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭތީ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
14

2017

25

ޖުލައި

ގައި

11:31

އިން

 11:32އަށް ވީ.ޓީ.ވީ
އިން ބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރި
ކޮންޓެންޓްގައި ރާއްޖޭގެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ހުންނެވި

މަޤާމުގައި
ބޭފުޅަކު
 25 IMCAC-14/2017ޖުލައި 2017

މައްސަލަ

ހައްޔަރުކުރުމަށް
ހިއްވަރުދީ

ކޮންޓެންޓް

ދައްކާފައިވާތީ

އަނބުރާގެންގޮސްފައި

 09އޮގަސްޓް 2017

މީގެ
ޤައުމީ

ސަބަބުން
ސަލާމަތަށް
ނުރައްކާވާނެކަމަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭތީ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

15

 25 IMCAC-15/2017ޖުލައި 2017
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25

ޖުލައި

 2017މައްސަލަ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

 09އޮގަސްޓް 2017

ގައި

އިން އަނބުރާގެންގޮސްފައި

11:31

 11:32އަށް ސަންގު
އިން

ޓީވީ
ބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރި

ކޮންޓެންޓްގައި ރާއްޖޭގެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ހުންނެވި

މަޤާމުގައި
ބޭފުޅަކު
ހައްޔަރުކުރުމަށް

ކޮންޓެންޓް

ހިއްވަރުދީ

މީގެ

ދައްކާފައިވާތީ

ޤައުމީ

ސަބަބުން
ސަލާމަތަށް
ނުރައްކާވާނެކަމަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭތީ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

16

ޓީވީން

ރާއްޖެ

15

އޮގަސްޓް  2017ވަނަ
ދުވަހުގެ ރޭ
ން
 22 IMCAC-16/2017އޯގަސްޓް 2017

23:52

ގެނެސްދިން
ސުވާލު"

23:51
އަށް
"ބޮ ޑު މައްސަލަ
މި އަނބުރާގެންގޮސްފައި

ޕްރޮފްރާމްގައި
ގެނެސްދިން

ޑރ.

ޖަމީލުގެ
އިންޓަރވިއުގައި

111
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 26ސެޕްޓެންބަރު
2017

ޔާމީންގެ

ރައީސް
އަބުރުފުޅަށް
އަރައިގަނެވޭނެ
ކޮންޓެންޓް

ފަދަ
ހުރިކަމަށް

ބެލެވޭތީ
17

އިބްރާހީމްގެ

ގާސިމް
ފުރާނަފުޅު

ކުރާ

މަސައްކަތް

ކަމަށް

ބުނެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އެސްޖީ
ދެއްވާފައިވާ

 28 IMCAC-17/2017އޯގަސްޓް 2017

ކޮންޓްރޯލް

ކުރަމުންދނީ

ރައީސް

ޔާމީން

ކަމާއި،

އަނިޔާވެރިކޮށް ކަންކުރާ
ކަމަށް

ދައުލަތަށް

ތުހުމަތުކޮށް

ދައުލަތަ

އެމަނިކުފަނާ

ދޭތެރޭ

ދަށު

ދަރަޖައިގެ

ކަންތައް ކުރާ ކަމަށާއި
ސިޔާސީ
ވިސްނުންތަކުގައި ހުކު މް
ކުރަމުންދާ

112

ހަވީރު

2017
15:21

ކަމަށާއި

ދިވެހި

ރައްޔިތުން

މިކަންކަން

ހުއްޓުވަން

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ން

15:35
ގެނެސްދިން
ޚަބަރު'

ގެ

އަށް
'އަވަސް
ޕްރޮގްރާމްގައި

ގެނެސްދިން

އިންޓަރވިއުގައި
ކޯޓުތައް

އިން

އޮގަސްޓު

ގެއްލުވާލުމަށް
ދައުލަތުން

ވީޓީވީ

24

ކަމަށް

މައްސަލައިގެ ހުލާސާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓްގައި ،ގައުމުގެ
އަމަން
ސިޔާދަތު

އަމާންކަމާއި
ގެއްލޭފަދަ

ކޮންޓެންޓެއް ނެތް ކަމަށް
ކަނ ޑަޅައި ،މި މައްސަލަ
ބެލި
ޖަލްސާގައި

ކޮމިޝަނުގެ
ބައިވެރިވި

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
މައްސަލަ ނިންމާފައި

 09އޮކްޓޫބަރު 2017

ކަމަށް

ޖެހޭ

މި

ގޮވާލާފައިވާތީ،

ޤައުމުގެ

ކޮންޓެންޓަކީ

އަމަން އަމާން ކަމަށް
އަދި ސިޔާދަތު ގެއްލޭ
ފަދަ
ކަމަށް

ކޮންޓެންޓެއް
ބެލެވޭތީ

މި

މައްސަލަ ބަލައި ދިނުން
އެދި
18

ރައީސް

ޢަބްދުﷲ

ޔާމީން

ބޭނުންވަނީ

ގާސިމް

އިބްރާހީމް

އަވަހާރަކޮށްލަން
މައުޟޫގެ

މި
ދަށުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ
ލީ ޑަރު

އަމީން

އިބްރާހީމް އާއި ޙަވާލާދީ
 28 IMCAC-18/2017އޯގަސްޓް 2017

ވީ.ޓީ.ވީ އިން ޚަބަރު މައްސަލަ

 12ސެޕްޓެންބަރު

ގެނެސްދީފައިވާތީ ،އަދި އަނބުރާގެންގޮސްފައި

2017

އެހެން ވިދާޅުވެ އަމީން
ކުރެއްވި

ޓުޥީޓެއްވަނީ

ދައްކާފައި،

އަދި

ވީ.ޓީ.ވީ

އިން

ގެނެސްދިން

އަވަސް

ޚަބަރުގައި

އިސްވެ

ދެންނެވި ކޮންޓެންޓަށް
ބާރުއަޅާ

113

އަމީންގެ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ވަނީ

އިންޓަވިޔު
ގެނެސްދީފައި،

"ކޯޓުތަކެއް މެދުވެރިކޮށް
ކަމުގައި ވިއަށް ފުލުހުން
މެދުވެރިކޮށް
ވިޔަސް

ކަމުގައި
ބޭނުންވެގެން

މިއުޅެނީ
ގާސިމްއިބްރާހީމްގެ
ފުރާނަފުޅަށް
ނުރައްކާކުރަށޭ"
ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް
ވެރިޔާއާއި
މުއައްސަސާތަކުގެ
ގޮތަށް

އަގުވެއްޓޭ

ތަކުރަރުކޮށް ކޮންޓެންޓް
ގެނެސްދީފައިވާތީ
މައްސަލަ

މި
ބަލައި

ދިނުން މަށް އެދި
އަލްޖަ ޒީރާ

19

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން
'ސްޓީލިންގ

ދެއްކި
ޕެރަ ޑައިސް'

 28 IMCAC-19/2017އޯގަސްޓް  2017ޑޮކިއުމެންޓްރީގެ ބަޔެއް
ކޮންޓެންޓް ވަނީ ރާއްޖެ
ޓީވީ
އޮގަސްޓް
21:20

114

އިން

25
2017ގެ
އިން

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

މައްސަލަ
އަނބުރާގެންގޮސްފައި

 09އޮކްޓޫބަރު 2017

'މި

21:22އަށް

ރައީސް' ޕްރޮގްރާމްގައި
އަދި

ގެނެސްދީފައެވެ.
ކޮންޓެންޓްގައި
ފިލައިގެން

އުލޭ

ކުއްވެރިންތަކެއް

ވަނީ

ސާބިތު

ނުހިފޭ

ވާހަކަތަކެއް

ދައްކާ
ޔާމީނުގެ

ރައީސް

ގެއްލޭގޮތަށް

އަބުރުފުޅު

ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.
އެޓް

20

އޯލް

ޕްރައިވެޓް

_

ނެޓް
ލިމިޓެ ޑުން

ދަނީ ޅ .ނައިފަރުގައި
ޓީވީގެ

ކޭބަލް

ޚިދުމަތުގައި ދިވެހި 7

IMCAC-20/2017

 13ނޮވެމްބަރ
2017

ޗެނަލްގެ އިތުރުން 80
އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް
ޗެނަލް

ބޭރުގެ

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ
މައްސަލައެއް

ރިބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރަމުން
ކަމަށް

ކޮމިޝަންގެ

ސަމާލުކަމަށް
އައިސްފައިވާތީ

ބަލާ

މައްސަލަ
21
IMCAC-21/2017

115

 13ނޮވެމްބަރ
2017

ނޯތް ޒޯން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެ ޑުން
ނައިފަރުގައި

ދަނީ ޅ.
ކޭބަލް

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ
މައްސަލައެއް

_

ކޭބަލް

ޓީވީގެ

ޓީވީގެ

ޚިދުމަތުގައި ދިވެހި 7
ޗެނަލްގެ އިތުރުން 80
އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް
ޗެނަލް

ބޭރުގެ

ރިބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރަމުން
ކޮމިޝަންގެ

ކަމަށް

ސަމާލުކަމަށް
ބަލާ

އައިސްފައިވާތީ
މައްސަލަ

 8ޑި ސެންބަރު 2017

22

ގެ

22:05- 22:02

އަށް

ވީޓީވީ

އިން

ގެނެސްދިން "ގުޅިފައިވާ
ސިޔާސީ

ޕާޓީތަކުގެ

ޖަލްސާ"

ގައި

ތިމަރަފުށީ
IMCAC-22/2017

ދާއިރާގެ
މުސްތަފާ ،ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ

 13ޑިސެމްބަރ

މެންބަރު

2017

ރާއީސް

ޔާމިންގެ މައްސަލައެއް

އަބުރުފުޅަށް

ހުތުރުވާ

ގޮތަށް ތުހުމަތު ތަކެއް
ކޮށް،

އަވަގުރާނަ

ގޮވާފައިވާ

ކޮންޓެންޓް

ވީޓީވީ

އިން

ބްރޯ ޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ
މި

116

މައްސަލަ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

_

ބަލައިދިނުމަށް އެދި
 8ޑި ސެންބަރު 2017

23

ގެ

_

22:05- 22:02

އަށް ވީ.އެފް.އެމް އިން
ގެނެސްދިން "ގުޅިފައިވާ
ސިޔާސީ

ޕާޓީތަކުގެ

ޖަލްސާ"

ގައި

ތިމަރަފުށީ
މެންބަރު
IMCAC-23/2017

ދާއިރާގެ
މުސްތަފާ،

 26ޑިސެމްބަރ

ރައީސް

ޔާމިންގެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ

2017

އަބުރުފުޅަށް

ހުތުރުވާ މައްސަލައެއް

ގޮތަށް ތުހުމަތު ތަކެއް
ކޮށް،

އަވަގުރާނަ

ގޮވާފައިވާ

ކޮންޓެންޓް

ވީއެފްއެމް

އިން

ބްރޯ ޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ
މައްސަލަ

މި

ބަލައިދިނުމަށް އެދި

 8ޑި ސެންބަރު 2017

24

ގެ

22:05- 22:02

އަށް ސަންގުޓީވީ އިން
IMCAC-24/2017

 26ޑިސެމްބަރ
2017

ގެނެސްދިން "ގުޅިފައިވާ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ
ސިޔާސީ
ޖަލްސާ"
ތިމަރަފުށީ
މެންބަރު

117

ޕާޓީތަކުގެ މައްސަލައެއް
ގައި
ދާއިރާގެ
މުސްތަފާ،

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

_

ރައީސް

ޔާމިންގެ

އަބުރުފުޅަށް

ހުތުރުވާ

ގޮތަށް ތުހުމަތު ތަކެއް
ކޮށް،

އަވަގުރާނަ

ގޮވާފައިވާ

ކޮންޓެންޓް

ސަންގު

ޓީވީ

އިން

ބްރޯ ޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ
މި

މައްސަލަ

ބަލައިދިނުމަށް އެދި

118

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ޖަ ދު ވަލ ު  2017 : 7ވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ނުނިމިހުރި މައް ސަލަތަކުގެ ތަފް ސީލު

#

ރަ ޖި ސް ޓް ރީ

މަ އް ސަ ލަ

މަ އް ސަ ލަ އި ގެ

ނަ ން ބަ ރު

ހު ށަ ހެ ޅި ތާ ރީ ޚް

ޙު ލާ ސާ

CAC-85/2016

19/09/2016

ސެޕްޓެމްބަރު

މަ އް ސަ ލަ ނި ން މި ގޮ ތް

މަ އް ސަ ލަ ނި ން މި
ތާ ރީ ޚް

 7ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން
އެންމެހާ

2016ގައި މީޑިއާނެޓް ތަޙްޤީޤުގެ

ފުރިހަމަ

އިން

އިޖުރާޢުތައް

ރިބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރި

ކޮށް

ކޮމިޝަނަށް

" ސްޓީލިންގ

ލިބިފައިވާ

މަޢުލޫމާތައް

ޕެރެޑައި ސް "

ބަލާއިރު،

އަލްޖަޒީރާގެ

ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން އިންވެ ސްޓިގޭޓިވް
ގައުމަށާއި،

ޔުނިޓުން

ދައުލަތަށާއި

ޒަމާނީ

ތައްޔާރުކޮށް
ވަ ސީލަތްތަކުން

ރައްޔިތުންނަށް ނޭދެވޭ އާއްމުވެފައިވާ
އަ ސަރުކުރާނެކަމަށް

" ސްޓީލިންގ

ބުނެ

ޕެރަޑައި ސް"

ކިޔުނު

ޑޮކިޔުމަންޓްރީއެއް
ސެޕްޓެމްބަރ

1

07
2016

ގައި "މީޑިއާނެޓް" އިން
ރީބްރޯޑްކާ ސްޓްކޮށްފައިވާކ ަ
ން

އެކުންފުނީގެ

ނަންބަރު
MDN/ADM/GOV/
 29( 012/17ޖަނަވަރީ
)2017

ސިޓީއިން

ރަ ސްމީކޮށް
އިޢުތިރާފްވެފައިވާތީއާއި
އެޑޮކިޔުމަންޓްރީގައި
ހިމެނޭ

119

ބައެއް

ކޮންޓެންޓާއި

ގުޅިގެން

ކޮމިޝަނުން

ކުރި

ތަޙްޤީޤަށް

މީޑިއާނެޓް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑްއިން

 2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

13/06/2017

އެ

ޖަވާބުދާރީވުމުގައި

އަބުރު

ރިޕޯޓަކީ

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ

މިނިވަންކަމުގެ

 15ވަނަ މާއްދާ އިން
ރަ ސްމީ

އިމްތިޔާޒް

ލިބިގެންވާ ރިޕޯޓެއްކަމަށް
އެކުންފުނިން

ދެކޭކަމަށް

ބު ނި ނަމަވެ ސް ،އަބުރު
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
މިނިވަންކަމުގެ

ޤާނޫނުގެ

 15ވަނަ މާއްދާ އިން
ރަ ސްމީ
ލިބިގެންވަނީ

އިމްތިޔާޒް
ޕަބްލިކް

ކޮން ސާންތަކާއި ގުޅިގެން
އިންޓަރގަވަމެންޓަލް
އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުން
ޝާޢިއުކުރެވޭ
ރިޕޯޓްތައްކަމަށް
ކޮމިޝަނަށް
ފެން ނާތީއާއި،

"ބޭރުގެ

ޖަމާޢަތް" އަދި "ބޭރުގެ
މުޢައް ސަ ސާ"ގެ މާނައިގެ
ތެރޭގައި

"ބޭރުގެ

ޤައުމެއްގައި
ރަޖި ސްޓްރީކޮށްގެން
މީޑިއާގެ

ހިންގާ

ވަ ސީލަތްތައް" ހިމެނުމަކީ
އެ
މާނަ
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އިބާރާތުން

ދޭހަވާ
އެއަށްވުރެ

ކަމަށްވާތީ،

ފުޅާކުރުން
އަބުރު

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި
ފާޅުކުރުމުގެ

ޚިޔާލު
މިނިވަންކަމުގެ
15

ޤާނޫނުގެ
މާއްދާގެ

ވަނަ

(ބ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކުގެ

ތެރޭގައި

ރަޖި ސްޓްރީ

ކުރެވިގެން

ހިންގާ

ބޭރުގެ އެކިއެކި
ވަ ސީލަތްތައް

މީޑިއާގެ

ހިމެނޭ ކަމަށް ނުފެންނާތީ
އަބުރު
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
މިނިވަންކަމުގެ
9ވަނަ

ޤާނޫނުގެ
(ޤައުމީ

މާއްދާ

ސަލާމަތަށް
ނުރައްކާކުރުވާނެ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުން)ގެ
(ހ)ގެ

1

"ޤައުމުގެ

ސިޔާދަތަށް
އި ސްތިޤުލާލަށް

ނުވަތަ
ގެއްލުން

ލިބޭނެ

ފަދަ

ޚިޔާލުފާޅުކުރުން"

އަށް

ރިއާޔަތްކޮށް،
ހުށަހެޅިފައިވާ
މައް ސަލައިގައި

ހިމެނޭ

ކޮންޓެންޓަކީ

އި ސްވެ

ދެންނެވުނު

މާއްދާއާ

ޚިލާފް ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،އަދި މިއީ
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އެ ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކުރާ
އިންތަކާ

މީޑިއާނެޓް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑުން
ފުރަތަމަ

ޚިލާފްވާ

އަބުރު

ފަހަރުކަމަށްވާތީ،

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި
ފާޅުކުރުމުގެ

ޚިޔާލު
މިނިވަންކަމުގެ
ހަވަނަ

ޤާނޫނުގެ
ދަށުން

ބާބުގެ

ބެހޭ

ޖޫރިމަނާކުރުމާ
އު ސޫލުގެ

14

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ނ)

އަށް

ރިއާޔަތްކޮށް މި އު ސޫލުގެ
9ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ
1ގެ ދަށުން މީޑިއާނެޓް
ލިމިޓެޑް

ޕްރައިވެޓް

500,000/ރ.
ލައްކަ

-

(ފަ ސް
އިން

ރުފިޔާ)

ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށާއި މި
ފައި ސާ މިއަދުން ފެށިގެން
( 30ތިރީ ސް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި މި ކޮމިޝަނަށް
ދެއްކުމަށް

މީޑިއާނެޓް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑަށް

އެންގުމަށާއި،
ނަމްބަރު

ޤާނޫނު
15/2016

(އަބުރު
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު)ގެ
27ވަނަ މާއްދާގެ

(ށ)

އަށް ރިއާޔަތްކޮށް މާފަށް
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އެދި ބަޔާނެއް މިއަދުން
ފެށިގެން ( 15ފަނަރަ)
ތެރޭގައި

ދުވަހުގެ

ރަޖި ސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި

ކޮށްގެން ހިންގާ މީޑިއާގެ
ވަ ސީލަތެއް

މެދުވެރިކޮށް

އާއްމުކުރުމަށް މީޑިއާނެޓް
ލިމިޓެޑަށް

ޕްރައިވެޓް

އެންގުމަށް މި މައް ސަލަ
ބެލި

ކޮމިޝަންގެ
ބައިވެރިވި

ޖަލް ސާގައި

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމީއެވެ.

ޕްރައިވެޓް

ލަސްޓްރަމް

ށ.

ލިމިޓެޑުން
މާއުނގޫދޫގައި
ދެމުންގެންދާ
ޓީވީގެ

ކޭބަލް
ޚިދުމަތުގައި

ހުއްދަ ނޫން އެއްވެސް
ލަސްޓްރަމް

2

CAC-91/2016

31/10/2016

ޗެނަލެއް ރިބްރޯޑްކާސްޓް

ނ ނުކު ރާކަމަށް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ް
ށ .މާއުނގޫދޫގައި މިލަދުންމަޑުލު
ޗެނަލް

ލައިސަންސް އުތުރުބުރީ

މާއުނގޫދޫ

ނެތި

ނ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި ް

ރިބްރޯ ޑްކާސްޓްކުރުން

ކޮމިޝަނަށް
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީ،
ޝަކުވާ

ހުށަހެޅި

ފަރާތުން

ހުށަހެޅުއްވި

މައްސަލަ ހައްލުވެފައިވާ
ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މައްސަލަ
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މިގޮތަށް

05/01/2017

ނިންމާފައި.
ޕްރައިވެޓް

ލަސްޓްރަމް

ށ.

ލިމިޓެޑުން
މާއުނގޫދޫގައި
ދެމުންގެންދާ
ޓީވީގެ

ކޭބަލް
ޚިދުމަތުގައި

ހުއްދަ ނޫން އެއްވެސް
ލަސްޓްރަމް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން
3

CAC-92/2016

31/10/2016

ށ.މާއުނގޫދޫގައި
ޗެނަލް ލައިސަންސް
ނެތި
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

ޗެނަލެއް ރިބްރޯޑްކާސްޓް
ނުކުރާކަމަށް
މިލަދުންމަޑުލު
މާއުނގޫދޫ

އުތުރުބުރީ

05/01/2017

ނ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި ް
ކޮމިޝަނަށް
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީ،
ޝަކުވާ

ހުށަހެޅި

ފަރާތުން

ހުށަހެޅުއްވި

މައްސަލަ ހައްލުވެފައިވާ
ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މިގޮތަށް

މައްސަލަ
ނިންމާފައި.

ޕްރައިވެޓް

ލަސްޓްރަމް
ލިމިޓެޑުން
ލަސްޓްރަމް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން
4

02/11/2016 CAC-93/2016

ށ .މާއުނގޫދޫގައި
ޗެނަލް ލައިސަންސް
ނެތި
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

ށ.

މާއުނގޫދޫގައި
ދެމުންގެންދާ
ޓީވީގެ

ކޭބަލް
ޚިދުމަތުގައި

ހުއްދަ ނޫން އެއްވެސް
ޗެނަލެއް ރިބްރޯޑްކާސްޓް
ނުކުރާކަމަށް
މިލަދުންމަޑުލު
އުތުރުބުރީ

މާއުނގޫދޫ

ނ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި ް
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05/01/2017

ކޮމިޝަނަށް
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީ،
ޝަކުވާ

ހުށަހެޅި

ފަރާތުން

ހުށަހެޅުއްވި

މައްސަލަ ހައްލުވެފައިވާ
ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މިގޮތަށް

މައްސަލަ
ނިންމާފައި.

ނޮވެންބަރު

06

 2016ގައި ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހެޅިގެން ކޮމިޝަނުން
ބެލި މި މައްސަލައިގައ ި،
ޤާނޫނީ

ހަމަތަކުގެ

މަތީން

ތަޙްޤީޤުގެ

އެންމެހައި އިޖުރާޢުތައް
ފުރިހަމަކޮށް ކޮމިޝަނަށް
ޤަވާއިދާ

ޙިލާފަށް

ޗެނަލްގެ ވެރިފަރާތުގެ
5

 06/11/2016 CAC-94/2016ހުއްދަނެތި
ޗެނަލް
ބުނެ

30
ދައްކާކަމަށް

ލިބިފައިވާ

މަޢުލޫމާތަށް

ބަލާއިރު،

ބިޒްނެޓް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑްގެ
ހއ.

ފަރާތުން

ދޭ

ހޯރަފުށީގައި

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
އެކިފަހަރު

ޚިދުމަތު ގައި
އެކިޗެނަލްތައް
ހިމަނައިގެން
ދޭކަން،

ޚިދުމަތް
ތިލަދުންމަތީ

އުތުރުބުރީ

ހޯރަފުށީ

ކައުންސިލުން
ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވާތީ،
ޕެކޭޖްތަކުގައި
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13/06/2017

ޗެނަލް

ހިމަނާފައިވާ

ތަކުގެ ލިސްޓަށް އުނި
އިތުރެއް ގެންނަ ނަމަ
އެކަން
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ވަނަ

ޤަވާއިދުގެ

31

މާއްދާގެ

(ނ)ގައިވާ
މަތިން

ގޮތުގެ

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް
އެންގުމަށާއި،
ޕްރައިވެޓް

ބިޒްނެޓް

ހުށަހެޅި

ލިމިޓެޑުން

ލިސްޓާއި

ޗެނަލް

ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް
ސަރވިސްއިން

ފޯރުކޮށްދިން

ތަޙްޤީޤަށް
މަޢުލޫމާތަށް
ރިއާޔަތްކޮށް،
ހޯރަފުށީގައި

ހއ.
ބިޒްނެޓް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދޭ
ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތުގައި
ޗެނަލްތައް

ހިމެނޭ
ދެއްކުމުގެ

ޙައްޤު

ލިބިފައިވާކަން ބިޒްނެޓް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މި
ކޮމިޝަނަށް
ސާބިތުކޮށްދެވިފައި
ނުވާތީއާއި،
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޙައްޤު

ލިބިފައި

ނުވާ

 12ޗެނަލެއް ބިޒްނެޓް
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ލިމިޓެޑްގެ

ޕްރައިވެޓް

ހއ.

ފަރާތުން

ދޭ

ހޯރަފުށީގައި
ޚިދުމަތުގައި
ހިމަނާފައިވާކަން

އޮތަތީ،

އެނގެން

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ
 18ވަނަ

ގަވާއިދުގެ
މާއްދާއާ

ޚިލާފަށް

ބިޒްނެޓް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑުން
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ
ކަނޑައަޅައި،

ކަމަށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޙައްޤު

ލިބިފައި

ޗެނަލްތައް

ނުވާ

ވަގުތުން

ހުއްޓާލުމަށާއި،
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2
ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި
ގޮތަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ނުހޯދައި

ޙައްޤު
ދައްކާފައިވާ
ޗެނަލަކަށް

ކޮންމެ
2000 /-

ރުފިޔާ އިން ޖުމްލަ -
24000 /

(ސައުވީސް

ހާސް)

ރުފިޔާއިން

ބިޒްނެޓް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް
ޖޫރިމަނާކުރުމަށް
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މި

ބެލި

މައްސަލަ

ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން
ނިންމާފައިވާތީ ،ޖޫރިމަނާ
ފައިސާ

30

ދުވަސް

ތެރޭގައި މި ކޮމިޝަނަށް
އަންގައި

ދެއްކުމަށް

މައްސަލަ ނިންމާފައި.

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގައި
ލޯގޯއެއް

ވަކި
އަރުވައިގެން

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޚިދުމަތް ދިނުން ލާޒިމެއް

ލަސްޓްރަމް

ނުކުރެއެވެ.

އަދި

ލަސްޓްރަމް

ޕްރައިވެޓް
ށ.

ލިމިޓެޑުން

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މާއުނގޫދޫގައި
6

CAC-95/2016

13/11/2016

ށ.

މާއުނގޫދޫގައި ދެމުންގެންދާ

ޗެނަލް ލައިސަންސް ޓީވީގެ
ނެތި

ކޭބަލް
ޚިދުމަތުގައި

ހުއްދަ ނޫން އެއްވެސް

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ޗެނަލެއް ރިބްރޯޑްކާސްޓް
ނުކުރާކަމަށް
މިލަދުންމަޑުލު
އުތުރުބުރީ

މާއުނގޫދޫ

ނ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއި ް
ކޮމިޝަނަށް
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީ،
ޝަކުވާ
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ހުށަހެޅި

05/01/2017

ހުށަހެޅުއްވި

ފަރާތުން

މައްސަލަ ހައްލުވެފައިވާ
ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި
މިގޮތަށް

މައްސަލަ
ނިންމާފައި.

ހިތަދޫގައި މައްސަލައާ ގުޅޭ ޚަބަރު

ސ.
ހިނގި

ރޭޕް ރާއްޖެ

މައްސަލައަކާއި

ޓީވީއިން

ގެނެސްދީފައިވަނީ އަބުރު
އެ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި

ގުޅިގެން
މައްސަލައިގައި
ހިމެނޭ

ފާޅުކުރުމުގެ

ޚިޔާލު

ކުއްޖާގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ

އާއިލާގެ މީހުން މި  10ވަނަ

މާއްދާއާ

އެ ޚިލާފަށް،

ފަސާހަތު

އަޅުގަނޑު

މައްސަލަ އޮއްބާލަން ހުސެއިންގެ
މަސައްކަތްކޮށް
މައްސަލަ
ނުފޫޒު
7

CAC-96/2016

22/11/2016

އެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން ލިބޭ

ބެލުމަށް ގޮތަށް

ކަމަށް

ފޯރުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި؛
 އަބުރު

ތުހުމަތުކުރާކަމަށް
ބުނެފައިވާއިރު

އެ

ރައްކާތެރިކޮށް

މައްސަލައާ ގުޅިގެން

ދިނުމާއި ޚިޔާލު

އަޅުގަނޑާއި

ފާޅުކުރުމުގެ

އެއްވެސް ސުވާލެއް

މިނިވަންކަމުގެ

ނުކޮށް

އަޅުޣަނޑުގެ

ޤާނޫނުގެ

ފުރިހަމަ ނަން ރާއްޖެ

ހަވަނަ

ހުރިހާ

ދަށުން

ޓީވީގެ

ބާބުގެ

ޚަބަރެއްގައި ކިޔާފައި

ޖޫރިމަނާކުރުމާ

އަދި

ބެހޭ އުސޫލުގެ

ވާތީ އާ
އަޅުގަނޑަކީ

14

ޝޯޝަލް

މާއްދާގެ (ށ)

ވޯކަރަކަށްވެފައި

އަދި (ބ) އަށް

ވަރަށް
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ވަނަ

ރިއާޔަތްކޮށް މި

07/03/2017

އާއިލާތަކާއި

އުސޫލުގެ 10

އެކު

މަސއްކަތްކުރާތީ
ޚަބަރުގައި

ވަނަ މާއްދާގެ

އެފަދަ

(ހ)ގެ

ވާހަކައެއް ތެދު ދޮގު
ނުބަލައި

 1ގެ

ދަށުން ރާއްޖެ
ޓެލެވިޜަން

ކިޔުމުން

އަޅުގަނޑަށާއި

ޕްރައިވެޓް

އަޅުގަނޑުގެ

ލިމިޓެޑް

-

އާއިލާއަށް

ވަރަށް

200 ,000 /ރ.

ބޮޑަށް

ނޭދެވޭ

ލައްކަ

(ދެ

އިން

އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަ

ރުފިޔާ)

ށް ބުނެ.

ޖޫރިމަނާ
ކުރުމަށާއި އަދި
 ޚަބަރު
ތައްޔާ ރުކުރި
ރިޕޯޓަރު އާލާ
އިބްރާހިމް ،މި
އުސޫލުގެ 10
ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ)ގެ

 1ގެ

ދަށުން

-

50 ,000 /ރ.
(ފަންސާސްހާ
ސް

ރުފިޔާ)

އިން ޖޫރިމަނާ
ކުރުމަށާއި
މި

ފައިސާ

މިއަދުން

ފެށިގެން ( 30ތިރީސް)
ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ކޮމިޝަނަށް
ރާއްޖެ

މި

ދެއްކުމަށް
ޓެލެވިޜަން

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށާއި
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އިބްރާހިމަށް

އާލާ

އެންގުމަށް ،މި މައްސަލަ
ކޮމިޝަނުގެ

ބެލި

ބައިވެރިވި

ޖަލްސާގައި
މެންބަރުންގެ

މައްސަލަ

އިއްތިފާޤުން
ނިންމާފައި.
CAC-96/2016
މައްސަލަ

CAC-96/2016

ރައްދުވާ މައްސަލައިގެ
ޚަބަރު

ބްރޯޑްކާސްޓަރު

ނިންމުމުގައި

ކޮމިޝަނާއި

ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓަރުގެ

ހިއްސާކޮށްފައިވާ

ހައިސިއްޔަތުން

މަޢުލޫމާތަށް

އިބްރާހީމް

ރިޢާޔަތްކޮށް،

ޖޫރިމަނާކުރުމަށް

ރަޝީދު

މައްސަލާގައި ހިމޭނޭ މާރިޗް
ކޮންޓެންޓް

އާލާ
07

 2017ގައި

ކޮމިޝަނުން

ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓަރު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް
އާލާ

އިބްރާހީމް ބަދަލެއް

ގެންނާނޭ

 -ޖާގައެއް

އޮތްކަމަކަށް

ރަޝީދު،
CAC8

96/2016
(ރިވިއުކުރުމަށްފަހު
)

 50,000 /ރ.
16/04/2017

އިން ނުފެންނާތީ،

ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ
ނިންމުން

ފާޅުކުރުމުގެ

މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ

މުރާޖަޢާކުރުމަށް
ކޮމިޝަނުގެ
ގަވާޢިދުގެ

ބާބުގެ

ދަށުން

ހިންގާ ޖޫރިމަނާކުރުމާ

ބެހޭ

ހަވަނަ

 16ވަނަ އުސޫލުގެ

މާއްދާއިން

14

ވަނަ

މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ބ)

ކޮމިޝަނަށް

ލިބިދޭ އަށް

ރިއާޔަތްކޮށް

މި

އިޚްތިޔާރަށް

އުސޫލުގެ

10

ވަނަ

ރިޢާޔަތްކޮށް،

 16މާއްދާގެ

(ށ)ގެ

 1ގެ

އޭޕްރީލް
ގައި
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އަލުން ޚިޔާލު

ބަލައި

އަބުރު

 2017ދަށުން އާލާ އިބްރާހީމްގެ
އެނިންމުން މައްޗަށް

ކޮށްފައިވާ

މުރާޖަޢާކުރުމަށް

ޖޫރިމަނާކަމުގައިވާ

ކޮމިޝަނުގެ

50 ,000 /ރ.

އަޣްލަބިއްޔަތުން

(ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ)
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-

14/06/2017

މި އަދުން ފެށި ގެން 30

ކަނޑައެޅުމާއި

ގުޅިގެން ،އެމައްސަލަ ދުވަހުގެ
މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު

ތެރޭގައި
އާލާ

ދެއްކުމަށް

އިބްރާހިމްއަށް އެންގުމަށް
މި

މައްސަލަ

ބެލި

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާ ގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން ނިންމީއެވެ.
ރާއްޖެ

ޓެލެވިޜަން

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑްގެ

ނަންބަރު:
RTV/16/09/115
ރާއްޖެ ޓީވީން  30ސިޓީއާއެކު
ޖުލައި

ފޮނުއްވި

 2016ވަނަ "ސަމާލުކަމަށް

ދުވަހުގެ ރޭ  20:00މަޢުލޫމާތުގެ
ން

 2016ވަނަ ދުވަހު ރޭ

ޖެނެރަލް

އޮފް  20:00އިން 21:00

ޓެކްސޭޝަން ޔަޒީދު އަށް

9

04/2016

އޮޅުމެއް"

 21:00އަށް ބަޔާނުގައި 30 ،ޖުލައި

ކޮމިޝަނަރ

IMCAC-

:

ރާއްޖެ ޓީވީއިން

މުޙައްމަދު

އާ ގެނެސްދިން

ޚަބަރުގައި

ގުޅޭގޮތުން

ކޮމިޝަނަރ

ޖެނެރަލް

 26/09/2016ގެނެސްދިން

ޓެކްސޭޝަން

އޮފް

ޚަބަރުގައި

ޔަޒީދު ޔަޒީދު މުޙަ އްމަދު އަށް

މުޙައްމަދުގެ

ބަހެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވ ި ފްލެޓް

ގެނެސްދީފައިނުވާ
ކަން

ކުއްޔަށް ދިންކަމަށް ބުނެ

ފާހަގަކޮށް ރާއްޖެ

ޓީވީން ޚަބަރު

ޙަޤީޤަތާއި

ޖ
ޚިލާފު ގެނެސްދީފައިވަނީ ރާއް ެ

މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތު

ޓީވީއަށް

ގެނެސްދީފައިވާކަމަށް ހިއްސާކުރެއްވި
ބުނެ

މައްސަލަ ބޭފުޅުންގެ

ބަލައިދިނުން އެދި

މަޢުލޫމާތު

ގޯސްވުމުން

ކަމަށް

ބަޔާންކޮށް

ކުށް

އިސްލާހުކޮށްފައި

އޮތް

ކަމުގައި

ވީނަމަވެސް،

މާފަށް އެދިފައި ނުވާކަން
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04/01/2017

ކޮމިޝަނަށް
ފާހަގަވެއެވެ.
ވީމާ،

ކުރިމަގުގައި

ޚިދުމަތް

ލިބިގަންނަ

ފަރާތްތަކަށް
ކަމެއް

ކަނޑައެޅިގެން

އޮޅޭ ގޮތަށް ކޮންޓެންޓެއް
ނަމަ

ގެނެސްދެވިއްޖެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
އެއްގޮތަށް

ގަވާއިދާ
އަމަލުކުރުމަށް
ޓެލެވިޜަން

ރާއްޖެ
ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑަށް
އިލްތިމާސްކޮށް،
މައްސަލަ ނިންމާފައި.
އެމްޔޫއޯގެ ފަރާތުން ޙުކުމަކާއި
ބާއްވާ

ހަމައަށް
ޤާނޫނީ

ހަރުގެ ވާސިލްވުމުގައި

ޖަލްސާގައި "ހައްދު ހަމަތަކުގެ

މަތީން

އަޅަފައިފައި ތަޙްޤީޤުގެ

އެންމެހައި

ފަހަނަ

މި އޮތް ސަރުކާރުން އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް
ރައްޔިތުންނާ
ކޮށްދިން
10

IMCAC05/2016

މެދު ކޮމިޝަނަށް

ލިބިފައިވާ

ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތައް

ބަލާއިރު،

ކަމެއް ކޮމިޝަނުގެ

އެއްވެސް

 13/12/2016މިހާ ތަނަށް ނެތް .މޮނިޓަރިންގ
އަބްދުﷲ
ފަށައިގެން

06/04/2017

ޔާމީން ސެކްޝަނުން ފާހަގަކޮށް
ކުރިޔަށް ރާއްޖެޓީވީއަށް

ގެންދިޔަ މަޝްރޫއެއް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ
ނޯންނާނެ..ކުދި ކުދި ފުރުސަތު

ދެވިފައިވާ

ޕާކު ނޫނިއްޔާ..ކިތައް ކޮންޓެންޓް
ބިލިއަން ރުފިޔާއެއްތޯ ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަ
ދިވެހި

ދައުލަތުގެ ން ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން

ބައިތުލްމާލުން
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ޕްރައިވެޓް
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ލިމިޓެޑްގެ

އޭނާއަށް ހަވާލުކުރީ .ނަންބަރު:
RTV/17/02/15

ވީކަމެއް
ނެތް..އަޅުގަނޑުމެން
ނަށް

ފެބުރުވަރީ

( 21

ޔަގީންވެއްޖެ )2017

ހުރިހާކަމެއްގެ
ތެރޭގައި
ކުރުމާ

ސިޓީއިން

ރަސްމީކޮށް

ވައްކަން އިޢުތިރާފްވެފައިވާތީއާއި
ފަސާދައާ ކޮންޓެންޓާއި

އަނިޔާ.
އިތުރު

ގުޅިގެން
އެއްވެސް

މިނޫން ޤާނޫނީ
އެއްޗެއް އަސާސެއްގެ

ރައްޔިތުންނަށް
ދިނީކީއެއް

މައްޗަށް
ތަބްރީރެއް

ބިނާކޮށް

ނޫން ".ދެއްކުމަކީ ރާއްޖެޓީވީއަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެކަށީގެންވާކަމެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫންކަން
އަބްދުﷲ

އެނގެން
ރާއްޖެޓީވީއިން

ޔާމީންގެ އޮތަތީ،

އަބުރު ގެއްލޭ ފަދަ އެކޮންޓެންޓް
ގޮތަކަސް
ދައްކައިފައިވާ

ކުރުމުގެ

ވާހަކަ ބްރޯޑްކާސްޓް

ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކޮންޓެންޓެއް ރާއްޖެ ވަލިއްޔުލް
ޓީވީ
ބްރޯޑްކާސްޓް
ކޮށްފައިވާތީ
މައްސަލަ
ދިނުން އެދި

އަމްރުގެ

އިން ޤާނޫނީ

ޛިންމާއަށް

ނުވަތަ

މަސްޢޫލިއްޔަތާ

މި މެދު

ފާޅުކަން

ބަލައި ގޮތެއްގައި

ބޮޑު

ޢާންމުންގެ
ޝައްކު

ހިތްތަކުގައި

އުފައްދަ އި އެމަނިކުފާނުގެ
ކަރާމާތަށް

އިއްޒަތާއި

ގެއްލުން ލިބިދޭ ކަމަށް
މިކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް
ސާބިތުވެފައިވާތީ،
ކޮންޓެންޓްއަކީ
ނަމްބަރު

އެ
ޤާނޫނު

15/2016

(އަބުރުރައްކާތެރިކޮށްދިނު
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މާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު)
ގެ  27ވަނަ މާއްދާ
އަދި

ބާބު

ހަވަނަ

(މީ ޑިއާ ތަކުގެ ޒިންމާ)
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގައި

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
ޚިލަފުވާ

ހަމަތަކާ

ކޮންޓެންޓްއެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،އަދި މިއީ
އެޤާނޫނުގައި ހުއްދަކުރާ
ރާއްޖެ

އިންތަކާ
ޓެލެވިޜަން

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑުން

ޚިލާފްވާ

ފަހަރުކަމަށްވާތީ

 2ވަނަ
އަބުރު

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި
ފާޅުކުރުމުގެ

ޚިޔާލު

މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ
ބާބުގެ

ދަށުން

ހަވަނަ

ޖޫރިމަނާކުރުމާ

ބެހޭ

އުސޫލުގެ

ވަނަ

14

މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ބ)
އަށް

ރިއާޔަތްކޮށް

މި

އުސޫލުގެ

 10ވަނަ

މާއްދާގެ

(ހ)ގެ  2ގެ

ދަށުން
ޓެލެވިޜަން
ލިމިޓެޑް

ރާއްޖެ
ޕްރައިވެޓް
-

 1,000,000 /ރ( .އެއް
މިލިއަން ރުފިޔާ) އިން
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ޖޫރިމަނާ

ކުރުމަށް

ނިންމައި ،މި

ފައިސާ

މިއަދުން ފެށިގެން 30
ދުވަހުގެ

(ތިރީސް)

ތެރޭގައި މި ކޮމިޝަނަށް
ދެއްކުމަށް
ޓެލެވިޜަން

ރާއްޖެ
ޕްރައިވެޓް

މ
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް ި
މައްސަލަ

ބެލި

ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އަޣްލަބިއްޔަތުން
ނިންމާފައި.
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