ކޮވިޑ 19-އާ ގުޅިގެނ ބރޯޑކާސޓރުނނށ ކުރިމތިވި ގޮނޖެހުނތކާގުޅ ރިޕޯޓު
 .1ތއާރުފު
ނޫސވެރިކމާއި މޢުލޫމާތު ފޯރުވއިދިނުމކީ ޤާނޫނު އސާސީއިނ ކށވރުކޮށދީފއިވާ ޙއޤކށވފއި ،ބރޯޑކާސޓ މީޑިއާއކީ
އެ މީޑިއާއެއ މެދުވެރިކޮށ ޚބރާއި މއުލޫމާތު އެނމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއގއި ފޯރުވއިދެވ މީޑިއާ ކމުނ ،ރާއޖގއި މިހާރު
އުފެދިފއިވާ

ބރޯޑކާސޓރުނގެ

ދއުރު

ފުޅާކޮށ

ތނވސކޮށދިނުމކީ

ބރޯޑކާސޓކުރުމުގެ

ޤާނޫނުނ

މޯލޑިވސ

ބރޯޑކާސޓިނގ ކޮމިޝނށ މތިކޮށފއިވާ މސއޫލިއޔތެކެވެ.
ބގެނ މިހާރު ޚިދުމތ ދެމުނ އނނ  16ޓީވީ ޗެނެލކާއި  5ރޑިއޯ ޗެނެލެއ
ރާއޖގއި ބރޯޑކާސޓކުރުމުގެ ލއިސނސ ލި ި
ހިމެނެއެވެ.
ކޮވިޑ 19-އާ ގުޅިގެނ ރާއޖގެ މީޑިއާތކށ ވެސ ވނީ ގޮނޖެހުނތކކާ ކުރިމތިލާނ ޖެހިފއެވެ .ޚާއސކޮށ ބރޯޑކާސޓ
ބޑެތި ޚރދުތކެއ ކުރނޖެހ މީޑިއާއެއކމުނ ،މިހާރު ދިމާވެފއި މިވާ ބލިމޑުކމުގެ
މީޑިއާއކީ އެ މީޑިއާއެއ ހިނގުމށ ޮ
ބޑެތި ދތިތކެއ މި މީޑިއާތކށ ކުރިމތިވެފއިވެއެވެ .އެހެނކމުނ ،މިހާރު ރާއޖގއި
ދތި ދުވސކޮޅު މާލީ ގޮތުނ ޮ
ކމިޝނުނ މސއކތތކެއ
ބރޯޑކާސޓކުރމުނދާ ފރާތތކުނ މި ޙާލތުގއި ދިމާވެފއިވާ ގޮނޖެހުނތއ ދެނެގތުމުގެ ގޮތުނ ޮ
ކޮށފއިވެއެވެ .އދި މި ގޮތުނ ހޯދިފއިވާ މއުލޫމާތުގެ އލީގއި ،މީޑިއާތކށ ދިމާވެފއިވާ ގޮނޖެހުނތކށ ޙއލެއ ހޯދުމށ
ސރުކާރުގެ އިދާރާތކާ ގުޅިގެނ މސއކތކުރުމކީ މި މުހިއމު މސއކތުގެ އެއ އމާޒެވެ.
 .2ކޮވިޑ 19-އާ ގުޅިގެނ ބރޯޑކާސޓރުނގެ މާލީ ދތިތއ ދެނެގތުމށ ކުރެވުނު މސއކތތއ
ބރޯޑކާސޓ މީޑިއާތކށ ދިމާވެފއިވާ ދތިތއ ދެނެގތުމުގެ ގޮތުނ ތިރީގއިވާ މސއކތތއ ކުރެވިފއި ވެއެވެ.
 .1ސރވ ފޯމެއ މެދުވެރިކޮށ މޢުލޫމާތު ހޯދުނ
ކޮވިޑ 19-އާ ގުޅިގެނ ބރޯޑކާސޓރުނނށ ދިމާވެފއިވާ މާލީ ޙާލތު ދެނެގތުމށ ސާވ ފޯމެއ 15 ،އޕރިލ 2020
ގއި ހުރިހާ ބރޯޑކާސޓރުނނށ ފޮނުވުނެވެ .އދި  4ފރާތކުނ މޢުލޫމާތު ފުރިހމކުރުމށފހު މި ފޯމު ކޮމިޝނށ
ހދުނު މޢުލޫމާތުގެ ޚުލާސާ އެނެކސ  1ގއި އެ ވނީއެވެ.
ހުށހޅާފއި ވެއެވެ .މި ގޮތުނ ޯ
 .2މޢުލޫމާތު ހޯދުމށ ބއވި ޕެނެލ ޑިސކޝނ
އލޫމާތު ހޯދުމށ  23މެއި 2020
ކޮވިޑ 19-ގެ ޙާލތާ ގުޅިގެނ ބރޯޑކާސޓ މީޑިއާއށ ދިމާވި ގޮނޖެހުނތކުގެ މ ު
އ
ނވެ .މި ބއދލުވުމުގ ި
ގއި ،ޒޫމ އޮނލއިނ ޕލެޓފޯމު މެދުވެރިކޮށ ،ބއެއ ބރޯޑކާސޓރުނނާއެކު ބއދލުވުމެއ ބއވު ެ
ބ ރއީސ އދި ސެކރެޓރީ ޖެނެރލގެ އިތުރުނ ޕީ.އެސ.އެމ ،އލކއުނ އދި ވީމީޑިއާގެ
ކޮމިޝނުގެ ރއީސ ،ނއި ު
ފރާތުނ އެ މީޑިއާތކުގެ އިސ ވެރިނ ބއިވެރިވިއެވެ.
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 .3ފާހގކުރެވުނު ކނކނ
ކޮވިޑ 19-އާގުޅިގެނ ބރޯޑކާސޓރުނނށ ކުރިމތިވެފއިވާ ގޮނޖެހުނތއ ދެނެގތުމށ ސާވ ފޯމ މެދުވެރިކޮށ
އެއކުރެވުނު މޢުލޫމާތާއި ބއެއ ބރޯޑކާސޓރުނނާއެކު ބއވުނު ބއދލުވުމުގއި ދެކެވުނު ވާހކތކށ ބލާއިރު ،ޖުމލ
ވ
ގޮތެއގއި ހުރިހާ ބރޯޑކާސޓރުނނށ ވެސ މި ޙާލތުގއި ދިމާވެފއިވާ ދތިތއ ވޒނކުރެވުނެވެ .މި ގޮތުނ ތިރީގއި ާ
ނުކުތާތއ ފާހގކުރމެވެ.
 .1ބރޯޑކާސޓކުރުމުގެ

އިނފރާސޓރކޗރ

ޤާއިމކުރުމށ

ބޑެތި
ޮ

އިނވެސޓމނޓތކެއ

ބރޯޑކާސޓރުނ

ކޮށފއިވާކނ؛
ތހާރު ،ސޕޮނސރޝިޕ،
 .2ބރޯޑކާސޓރުނނށ އާމދނީ ލިބ ވސީލތތކކީ ޓީވީ ޕރޮގރާމ ،ޑޮނޝނ ،އިޝ ި
ޕރޮޑކޝނ އދި ޕރޮޖެކޓށ ނެގ ޕރޮގރާމތއ މެދުވެރިކޮށކނ؛
 .3ކޮވިޑ 19-އާ ގުޅިގެނ ގިނ އިޝތިހާރުތއ މެދުކނޑާލެވިފއި ވުމުގެ ސބބުނ ބއެއ ބރޯޑކާސޓރުނގެ
ބޑު ހީނރުކމެއ އއިސފއިވާކނ؛
އާމދނީއށ ޮ
މޑިއާތކުގެ ޑިރެކޓރުނ/މސއޫލުވެރިނގެ ޖީބުނ
 .4މުވއޒފުނގެ މުސާރއާއި ސޓޝނ/އޮފީހުގެ ކުލި ބއެއ ީ
ދއކނޖެހިފއިވާކނ؛
ބޑެތި ގެނލުނތކެއ
 .5މުވއޒފުނ ވކިނުކޮށ މުސާރއާއި ކުލި ދއކނޖެހުމާއެކު ސޓޝނ މެދުނުކެނޑި ހިނގުމށ ޮ
ވެފއިވާކނ؛
 .6މާރޗ އދި އޕރިލ މހުގެ ޗެނެލ މީޑިއާނެޓގެ ނެޓވާކުގއި ފޮނުވުމށ ނގާ ރއިޑިނގ ފީ ބއެއ ޗެނެލތކުނ
ނުދެއކިވާކނ؛
 .7ޕބލިކ ސރވިސ މީޑިއާގއި މސއކތކުރާ ޢުމުރުނ  55އހރުނމތީގެ މުވއޒފުނ ،މާބނޑު މީހުނ އދި
ދާއިމީ ބލިތކށ ފރުވާ ހޯދާ މުވއޒފުނ ޑިއުޓީއިނ ވީއލިފއިވާކނ؛
ތރިކމުގެ ޕރޮގރާމ
މ މދުނ ބނުނވާ މުވއޒފުނ ޑިއުޓީއށ ނެރެގެނ ހލުނ ެ
 .8ބއެއ ސޓޝނތކުނ އެނ ެ
އިތުރުކުރެވިފއިވާކނ؛
ކގއި ލޮކޑއުނވެގެނ މޢުލޫމާތު ފޯރުވއިދިނުމުގއި
 .9ފުރބނދުގެ ޙާލތުގއި ،ބއެއ މުވއޒފުނ ބއެއ ސޓޝނތ ު
ޚރކާތތެރިވމުނދާކނ؛
ކޮވިޑ 19-ގެ މި ޙާލތުނ އރއިގތުމށ ބނުނވާ އެހީގެ ތެރގއި ބރޯޑކާސޓރުނ ފާހގކޮށފއިވނީ:
 .1ގެނލުނ ފޫބެއދުމށާއި ޚިދުމތ މެދުނުކެނޑި ދިނުމށ  6މސދުވހުގެ ފއިސާގެ އެހީ ބނުނވާކނ؛
 .2ނެޓވކތކުގއި ޗެނެލ ރއިޑކުރުމށ ނގާ ރއިޑިނ ފީ މއާފކޮށދިނުމުގެ މުހިއމުކނ؛
 .3ޖާނލިސޓުނނާއި ރިޕޯޓރުނ ޓރެއިނކުރުމށ ކޮމިޝނުގެ މާލީ އެހީ ބނުނކނ؛
 .4ކުޑ އިނޓރެސޓކާއެކު ރނިނގ ކެޕިޓލގެ ގޮތުގއި ލޯނެއ ހމޖއސއިދިނުމށ ބނުނވާކނ؛
 .5މީޑިއާނެޓގެ ނޝނވއިޑ ނެޓވކ މެދުވެރިކޮށ އގކާނުލއި ވކި މުއދތކށ ރއިޑކުރުމުގެ ފުރުޞތު
ހޯދއިދިނުމށ އެދކނ؛
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 .6މި ޙާލތުގއި ބރޯޑކާސޓގެ އސާސީ ޚިދުމތދިނުމށ ކުރެވ ޚރދުތކކީ ބޖެޓކުރެވިގެނ ނުވތ ފނޑެއ ހޯދިގެނ
ކުރެވ ޚރދކށ ނުވާތީ ،މި ޚރދުތއ ހމޖެއސުމށ މާލީ އެހީތެރިކނ ލިބނގޮތ ހމޖއސއި ދިނުމށ
ބނުނވާކނ؛
 .4ހުށހެޅުނ
ކޮވިޑ 19-އާ ގުޅިގެނ ބރޯޑކާސޓރުނނށ ކުރިމތިވެފއިވާ ދތި ޙާލތުގއި ވެސ ،އެ ފާރާތތކުނ ޚިދުމތ މެދުނުކެނޑި
ޚބރާއި މޢުލޫމާތު ފޯރުވއިދިނުމުގއި ދެމިތިބިކނ ޝުކުރުވެރިކމާއެކު ފާހގކުރމެވެ .އދި މި މުހިއމު ޚިދުމތ
އ އޮތުމކީ ރާއޖގއި ޑިމޮކރސީ ހރުދނާކުރުމށ
އ ފޯރުވއިދެވނ މާޙއުލެއ ޤާއިމުވެފ ި
ދެމެހެއޓެނިވި ގޮތެއގ ި
މ
މުހިއމުކމެއކމާއި އދި އެއީ ރއޔިތުނނށާއި ސރުކާރށ ނުހނު ފއިދާކުރނިވި ކމެއގެ ގޮތުގއި ފާހގކުރމެވެި .
އވާ ޙާލތުނ އރއިގތުމށ ތިރީގއިވާ ކނކނ ނުވތ
ގޮތުނ ،ބރޯޑކާސޓ ދާއިރާ ހީނރުނުވެ ،މިހާރު ދކުރިމތިވެފ ި
އިނތިޒާމުތއ ހމޖެހިގެނ ދިއުމކީ ކޮމިޝނުގެ ހުށހެޅުމެވެ.
މލީ ދތިތކުނ އރއިގނެވނެ މގު ފހިކުރުމށ،
 .1ބރޯޑކާސޓކުރުމުގެ ޚިދުމތދ ހުރިހާ ބރޯޑކާސޓރުނނށ ާ
ރިލީފ ޕެކެޖއެއ ސރުކާރުނ ހމޖއސއި ދިނުނ؛
ބމުގެ ޚރދުތއ ފޫބެއދުމށ ލުއި ލޯނެއ
 .2ބރޯޑކާސޓރުނގެ ހިނގުމުގެ ޚރދުތކާއި މުވއޒފުނ ވޒީފާގއި ބތިއ ު
ހމޖއސއި ދިނުނ؛
 .3ހުރިހާ ބރޯޑކާސޓރުނނށ ވެސ ސރުކާރު ހިއސާވާ ކުނފުނިތކުނ އިޝތިހާރު ނުވތ ތފާތު ސޕޮނސރޝިޕގެ
ފުރުޞތު ލިބނ އިނތިޒާމު ހމޖެއސުނ؛
 .4ބރޯޑކާސޓރުނ ރީބރޯޑކާސޓކުރާ ނެޓވކތކށ ދއކާ ރއިޑިނގ ފީއށ ލުޔެއ ހޯދުމށ މސއކތކުރުނ؛
 .5ރީބރޯޑކާސޓކުރާ ފރާތތކުނ ރާއޖެއިނ ބރުގެ ޗެނެލތއ ވިޔފާރީގެ އުސޫލުނ ހޯދާ ފދއިނ ،އެ ފރާތތކުގެ
ރ ދިވެހި ޗެނެލތއ ހިމެނުމށ ވެސ އެކށީގެނވާ ފީއެއ ބރޯޑކާސޓރުނނށ
ނެޓވކތކުގއި ބރޯޑކާސޓކު ާ
ލިބނ މގު ފހިކުރުނ.
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7778210

ހުސައިން އާދިލް

ސްކައި ޗެނެލް

7778210

ހުސައިން އާދިލް

ރާއްޖެޓިއުން

7740024

އަލީ ޒައިދު

އަލްކައުން

ގުޅޭނެ ފަރާތް

ޗެނެލުގެ ނަން

800,000

1,800,000

250,000

200,000

)(366,855

100,000

ފައިދާ/ގެއްލުން

އިންވެސްޓްމަންޓް

ޕރޮޑަކްޝަން
ް

ޕންސަރޝިޕް،
ސް ޮ

އިޝްތިހާރު،

ޕރޮޑަކްޝަން
ް

ޕންސަރ،
ސް ޮ

އިޝްތިހާރު،

6
42,000

7,000

10,500

3,500

20,000

ނެތް

45,000

ނެތް

ރައިޑްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން

ގޮތުގައި ލޯނެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން

ޕޓަލްގެ
 .3ކުޑަ އިންޓަރެސްޓަކާއެކު ރަނިންގ ކެ ި

ލިބުން

ޓްރެއިންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މާލީ އެހީ

ޕޓަރުން
 .2ޖާނަލިސްޓުންނާއި ރި ޯ

ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ލިބެމުންދޭ

ދައްކަންޖެހުމާއެކު މަހަކު 80،000

 .1މީޑިއާނެޓްގެ ނޭޝަންވައިޑް ނެޓްވަކް

ގޮތުގައި ލޯނެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން

ޕޓަލްގެ
 .3ކުޑަ އިންޓަރެސްޓަކާއެކު ރަނިންގ ކެ ި

ލިބުން

ޓްރެއިންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މާލީ އެހީ

މެދުވެރިކޮށް އަގަކާނުލައި ދެ އަހަރުދުވަހުގެ

މުއައްޒަފުން ވަކިނުކޮށް މުސާރައާއި ކުލި

ސްޓްރީމް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން

ޕޓަރުން
 .2ޖާނަލިސްޓުންނާއި ރި ޯ

ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ލިބެމުންދޭ

ދައްކަންޖެހުމާއެކު މަހަކު 30،000

 .1ދިރާގު/އޫރިދޫ މޮބައިލް ނެޓްވަކް މެދުވެރިކޮށް

އަގަކާނުލައި ދެ އަހަރުދުވަހުގެ ރޭޑިއޯ

މުވައްޒަފުން ވަކިނުކޮށް މުސާރައާއި ކުލި

ޑިރެކްޓަރުންގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި

 -މުސާރައާއި ތަނުގެ ކުލި ދައްކާފައިވަނީ

ނުދެއްކި

މީޑިއާނެޓްގެ ރައިޑިންގ ފީ ވަނީ

ޕރޮގްރާމްތައް
ް

ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައި

 .2ރައިޑިން ފީ މައާފްކޮށްދިނުން

ޕރިލް މަހުގެ
 -މާރޗް އަދި އޭ ް

29,000

7,250

 69,448.95ނެތް

 -މަހަކު  79،243ރުފިޔާ ގެ

 6 .1މަސްދުވަހުގެ ފައިސާގެ އެހީ

ދައްކަންޖެހޭ ވަރު

ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް

ޕރޮޖެކްޓަށް ނެގޭ
ް

3

4

ގެ އަދަދު

ޖުމްލަ މުސާރަ

ޚަރަދު/ރ.

މަހަކު

ގެއްލުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަމަށް

 -އިސްތިހާރުތައް ވަނީ މެދުކަނޑާލެވިފައި

ޑޮނޭޝަން،

ޕރޮގްރާމް،
ޓީވީ ް

ވަސީލަތްތައް

އާމްދަނީގެ

މުވައްޒަފުން

އެވްރެޖް މުސާރަ/

ރިކަރަންޓް

ލޯނުގެ ޖުމްލަ/

ކޮވިޑް 19-ގެ ސަބަބުން ލިބޭ މާލީ

އެދިފައިވާ އެހީތެރިކަން

އެނެކްސް  -1ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން/ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާގުޅޭ ސާރވޭގެ ޚުލާޞާ

7910571

ރަޝީދު

ފާތިމަތު ނުމާ

ސަރވިސް މީޑިއާ

ޕަބްލިކް

ގުޅޭނެ ފަރާތް

ޗެނެލުގެ ނަން

އިޝްތިހާރު،

ވަސީލަތްތައް

ޕ
ޕންސަރޝި ް
) (19,100,000ސް ޮ

100,000,000

ފައިދާ/ގެއްލުން

އިންވެސްޓްމަންޓް

އާމްދަނީގެ

431

ގެ އަދަދު

މުވައްޒަފުން

6,700,000

13,500

ޖުމްލަ މުސާރަ

އެވްރެޖް މުސާރަ/

3,900,000

ޚަރަދު/ރ.

ރިކަރަންޓް

8,100,000

80,000,000

ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައް

ގެއްލުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަމަށް

ޚަރަދުތަކެއް

 -މިއީ ކުރިން ބަޖެޓްކުރެވިފައިނުވާ

ޚަރަކާތްތެރިވަމުންދޭ

ލޮކްޑައުންވެގެން މައުލުމާތު ދިނުމުގައި

މުވައްޒަފުން  2ސްޓޭޥަންގައި

 -ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި 67

ޕރޮގްރާމް އިތުރުކުރެވުނު
ް

ޑިއުޓީއަށް ނެރެގެން ހޭލުންތެރިކަމުގެ

 -އެންމެ މަދުން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން

ކުރެވޭ ޚަރަދަކަށް ނުވާތީ ،މި ޚަރަދުތައް

ބަޖެޓްކުރެވިގެން ނުވަތަ ފަންޑެއް ހޯދިގެން

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކަކީ

ބޭނުންވޭ.

ހަމަޖެއްސުމަށް ކުންފުނިން އެހީތެރިކަން

ވީއްލިފައި

ފަރުވާހޯދާ މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީއިން

މާބަނޑު އަދި ދާއިމީ ބަލިތަކަށް

 55 -އަހަރުންމަތީގެ މުވައްޒަފުން،

މުއްދަތުގައި ގެއްލުންވާނެކަމަށް ބެލެވޭ 3.3

މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުން އަސާސީ

މިލިއަން ރުފިއާގެ ގެއްލުމެއް

ބެލެވޭ .މީ މަހަކަށްބަލާއިރު 3.3

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި

ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިވުމާއެކު ،ކޮވިޑްގެ

 -އާމްދަނީ  %80-70ދަށްވާނެކަމަށް

ދައްކަންޖެހޭ ވަރު

މަހަކު

ލޯނުގެ ޖުމްލަ/

ކޮވިޑް 19-ގެ ސަބަބުން ލިބޭ މާލީ

އެދިފައިވާ އެހީތެރިކަން

