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ޑްކާސްޓިންގ ދުވަ  ރައީސްގެ މެސެޖް – 9102 ސްބްރޯ

 

 

 

 الحود هلل، والصالة والسالم على نبينا هحود وعلى آله وصحبه وسلن

 

އެންމެހާ  ގެރާއްޖޭ ،މުނާސަބަތުގައިބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑުމެން މި ފާހަގަކުރާ ނއަޅުގަމިއަދު 

މޯލްޑިވްސް  ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށްއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާ

ނުހަނު  ނަމުގައިފުންގެ މުވައްޒައެންމެހައި ކޮމިޝަނަރުންނާއި ނައިބު ރައީސާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ 

  .އަރިސްކުރަން އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު ތަޙުނިޔާ އާއި މުބާރަކުބާދު

އެ ފަރާތްތަކުގެ  އަދާކޮށް މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުމިންނެތް ޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ކުރައްވާ ރާއް

ނޑު ކަމުގައިވެސް  އަގުވަޒަންކުރާ   .ންދަންނަވައަޅުގަ

އާލާކުރުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެސީ ، މަގްސަދަކީ ޤައުމު ބިނާކުރުމާއިބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ 
ދައުރުގެ އަގު  މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދާކުރާ މުހިއްމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް

 . ރުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކުދާއިރާމި ، ވަޒަންކުރުމާއި

މި ތަރައްޤީގެ އާ އުސްމިންތަކެއް ހާސިލްކުރަމުން. ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު މި ދާއިރާ އަންނަނީ 

ދާއިރާގައި ޕަބްލިކް ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން 

ހަދައި، ވިސްނުން ތަރައްޤީކޮށް،  ދިވެހިންމަށް ލޯހުޅުވޭ ބަޔަކަށް ނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކައަންނައިރު މި ފަރާތްތަކުން އަންނަ

 މަށް އެހީތެރިވަމުން. ކުން ނަޒަރު ހިންގުއިރާތަކަށް ހުޅުވިފައިވާ ވިސްނުމައެކި ދާ

މަސައްކަތުން އާންމުންނަށް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމަށް ހިތްޖައްސުވައިފި. ދުނިޔެ މިންނެތް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ 

މީޑިއާ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން، އާންމުން ބޭނުންވާ ފަދަ ވެރިވެ، ޝައުޤުހޯދައި ބެލުމަށް އާންމުން 

މިފަދައިން ކަން ހިނގަމުންދާއިރު، ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ދައުރު ވަނީ ފުޅާވެފައި. 
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އި ތަމްރިނާއި ތަޖުރިބާގެ މަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ދާއިރާގައި ސާބިތުކަމާއެކު ފައިހަމަކުރު

ނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރުމަށް އިލްތިމާސް ދަންނަވަން. މުހި  ންމުކަން ދަނެ، ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކެ

ވަނީ  އާންމުންގެ މުނިފޫހިފިލުވައިދިނުމަށް އަމާޒު ބެހެއްޓިފައިހުރި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ، ވޭތެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި

ން ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތައް އިތުރުކަންކަމާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގެ އިޖްތިމާޢީ، އިޤްޠިޞާދީ 

ގިނަގުނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމާއެކުވެސް،  ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގައި ތަޢުރީފު ޙައްޤު ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި.

  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން، އެފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ވަނީ ސާބިތުކަން ދައްކުވައިދީފައި.

މީގެ  .ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައި 48ކޮމިޝަން އުފެދުނީއްސުރެ މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު،   .ޓީވީ ޗެނަލް ހިމެނޭ 35ރޭޑިއޯ ޗެނަލާއި  13ތެރޭގައި، ޖުމްލަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވޭ. ލައިސަންސެއް ދޫކޮށްފައި 3ވަނަ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް  1029

މީގެ ތެރޭގައި މުޅި   .210ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދަކީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 .ފަރާތެއް ވެސް ހިމެނޭ 5ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ 

ދަދަށް ބަލާއިރު، ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މި ޚިދުމަތް ދޫކޮށްފައިވާ އަމިހާތަނަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް 

ގިނަ ކޮމިޝަނުން މަށް ރުބްރޯޑްކާސްޓްކުކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ފަރާތްތަކެއްފޯރުވައިދިނުމުގައި ދެމިތިބީ ނިސްބަތުން މަދު 

ރާތަކެއް ޝާމިލްވާގޮތަށް އިލައިސަންސްތަކެއް ދޫކުރުކުމުގެ މަޤްޞަދަކަށް ވެފައި އޮތީ، ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ދާ

ތަފާތު ރަހަތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ދިރުވައި އާލާކުރުމާއި މި ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް 

ނޑުމެއްނެތި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭ ގޮތެއްގައި ޚި  ރުންތަކެއް އުފެއްދުން.ބްރޯޑްކާސްޓަ ދުމަތް ދިނުމުގައި ދެމިތިބޭމެދުކެ

ސް ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގެ ތަޖްރިބާއަކީ ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން ނަމަވެ

ނޑާލާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ހުއްޓާލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  ލައިސަންސް ހޯދުމަށްފަހު އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ޚިދުމަތް މެދުކަ

އެހެންކަމުން ލައިސަންސް ހޯދުމަށްފަހު އެ  .ފައި އޮތުންދަދަށް ވުރެ ގިނަވެޢަދަދު، ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޢަ

ސް ދޫކުރުމުގެ މަޤްޞަދާ ކޮމިޝަނުން ލައިސަންދިއުމަކީ  ނުކުރާ ފަރާތްތަކެއް ގިނަވެގެންނުންލައިސެންސްގެ ބޭ

ށް އެދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހޯދުމަސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަން ،މީގެ އިތުރުން ން.ހަގަކުރަފާ ޚިލާފުކަމެއްކަން

މިހާތަނަށް ، ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން ލައިސަންސް ދިނުމަށް ފުރުޞަތު އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ،ކޮމިޝަނުގައި އެދެމުންދާތީ

ށް ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން ބާތިލްކުރުމަށް ކޯޓަ އިލައިސަންސްތައް ޤާނޫނާހޯދުމަށްފަހު ޚިދުމަތް ނުދޭ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް 
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ކުރިއަށް ގެންދާކަމުގައި ފާހަގަކުރަން. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ މިހާރު ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން 

ނޑުމެއްނެތި ފޯރުވައަދި ޚި އިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ ދުމަތް މެދުކެ

 ދަންނަވަން. ވެސް މިފުރުޞަތުގައިއަމާޒެއްކަމުގައި

ކޮންޓެންޓުގެ ޒިންމާދާރުކަމާއި ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ކަމުގައި ވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނު

އްލި ހުމަށާއި، ކުއިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި،  ދީނީ ވަޙުދަތަށްޤައުމީ ސަލާމަތާއި ވެސް ފާހަގަކުރަން. 

 ލަފަޔާ އިރުޝާދު ހިމަނައިކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ތެދު މަޢުލޫމާތާއި،  ،ންގުޅިގެ ތަކާހާދިސާއާއި ކާރިޘާ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  ނަސޭޙަތްތެރިވެ، ބާރު އަޅަމުން.އަބަދުވެސް ކޮމިޝަނުން ދަނީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 

ނޑުތަކާ  އިއި ގަވާއިދާކޮންޓެންޓަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާވާ ފޮނު އެއްގޮތަށް ފޮނުވާ އުސޫލުތަކާ އަދި މިންގަ

 ކޮންޓެންޓްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޒިންމާވެސް ކޮމިޝަނުން ދަނީ އުފުލަމުން. 

ޝަކުވާ ވަނީ ލިބިފައި. މީގެ   609މިހާތަނަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުންކޮމިޝަން އުފެދުނީއްސުރެ  ވަނަ 1022

ޝަކުވާއަކީ ލައިސަންސްގެ  346 ޝަކުވާ އަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓާ ގުޅުން ހުރި ޝަކުވާ. އަދި  263ތެރެއިން 

މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ. މިހާތަނަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން އަދި ބަލައި 

 .މައްސަލަ 11އެއްވޭ. އަދި މި މައްސަލަތަކަކީ ލައިސަންސްއާ ގުޅޭ ޝަކުވާ  11  ނުނިމި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މިއަހަރުގެކޮމިޝަނުން މި އަހަރު ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް މަސައްކަތަކީ 

މަދު  ލިބިފައިވާ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް. އިންތިޚާބުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކޮށް އެ ކަމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިންތިޚާބު ކަވަރުކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި  ،ސަދަކީރުމުގެ މަޤްމި ރިޕޯޓް ނެ ވަސީލާތްތަކާ އެކުގައި ވެސް

ލްވާ ހުރިހާ މިފަދަ، ސިޔަސީ ގޮތުން ވާދަވެރި އިންތިޚާބެއްގައި ޝާމި، ވާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާ އެކުގަ

ރައްޔިތުން އިންތިޚާބާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމަށް  ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށްވެސް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިފައި ވޭތޯ ބެލުމާއި،

ރުވާފައިވާ މިންވަރު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމާއި ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު އާޢްމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯ

 . ދެނެގަތުން

އަޅާބަލާއިރު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ވެށި މި  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކާމި އަހަރު ފާހަގަކުރާއިރު،  ދުވަސް ގޑްކާސްޓިންބްރޯ

ިރ ދިރިއުޅުން ހެޔޮގޮތުގައި އާރާ އުންމީދުތަކެއް ކުރަންފަށައި،. އާ އި ވަނިކޮށްފެންނަނީ ހަމަޖެހުން ޤާއިމްވެފަ ސްތުކުރުމަށް ހު

ޤައުމާއި އެހެންކަމުން  އާ އުންމީދުތަކަކާއެކު ފަށައިގެންފައި.ގެ މި ވަނީ ރައްޔިތުންރުމަށް ސަތު ތަކުގެ ބޭނުންކުފުރު



4 
 

ނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާ  ޤައުމިއްޔަތު އިސްކޮށް، އިޖުތިމާޢީ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކޮ

އަމިއްލަވަންތަކަން ކުރިއަރުވައި، ފުދިގެންވާ މުޖުތަމަޢެއް މި ޤައުމުގެ  އަދާކުރުމަށް މިއަދުވެސް ނަސޭޙަތްތެރިވަން.

މަސައްކަތްކުރުމަށް ތްމަތާއި، ހިކްމަތްތެރިކަމާއެކު، ބިނާކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ދައުރުގެ މުހިންމުކަން ދަނެ، ހި

 އިލްތިމާސް ދަންނަވަން.

މެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ދުވަހުގެ ތަޙުނިޔާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ އެން ،ނިންމާލުމުގެ ކުރިން

 . ރަ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރަންދަންނަވައި އެ ފަރާތްތަކުން ކުރައްވާ ބު

ނޑުގެ  ނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި، މި ދާއިރާއަށް هللا އަކީ ކީރިތި އިޚްލާސްތެރި ދުޢާއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދުهللا ތިވަންތަ މިންވަރުކޮށްދެއްވުން. ގަދަ ކީރި ފާގަތިކަންއިތުރު ކުރިއެރުމާއި  އިޖާބަކޮށްދެއްވައި  ޢާއަޅުގަ

 އާމީން.ބަރަކާތްލައްވާށި. 

 عليكم والـسـالم .العالمين رب   هلل الحمدو 
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 ކޮމިޝަންގެ ރައީސް


