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ެފުށްނ



ަޙމާްދިއ ަސާނ ަޙއުްޤވެގްެނ ަވނީ ަގަދ ކިީރިތަވްނަތ هللا ުސުބާޙަނޫހ

ަވަތާޢާލ ައެށވެ. ިމ ުއއަްމުތގެ ާމތް ަނިބއާްޔ ުމަޙއަްމުދ ަޞއަްލهللا

ަޢަލިއިޙ ަވަޞއަްލަމްށ ަޞަލާވާތިއ ަސާލމް ެލއުްވްނ ެއދި ުދާޢ

ުކަރެމވެ. ައދި ެއަކޭލގާެފުނގެ ާއުލ ައްޞާޙުބްނ ިމ ަޞަލާވާތިއ

ަސާލުމަގިއ ާޝިމލް ުކަރެމވެ.

 

2020 ަވަނ ައަހެރކޭ ެއއަްފަދިއްނ 2021ަވަނ ައަހާރވްެސ

ުދިނެޔާއިއ  ދިވިެހ ަޤުއުމވްެސ ުކިރަމިތލީ ަފުހގެ ާތރީޚެއަްގިއ

ުދިނެޔައްށ ުކިރަމިތިވ ެއްނެމ ޮބޑު ޮގްނޖުެހްނަތާކެއުކެއވެ.  
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ދިވިެހ ަޤުއާމިއ ަރއިްޔުތްނަންށވްެސ 2020 ަވަނ ައަހުރްނ ފިެށގްެނ ެއަތއް ަދިތަކާމިއ، ުއނަދގަޫތއް

ޮކިވޑް-19ގެ ަބިލަމޑަުކާމ ުގިޅގްެނ ަދނީ ުކިރަމިތަލުމްނެނވެ. ދިވިެހ ަސުރާކުރްނ ިޞއްޙީ ުކއިްލ ުނަރއަްކުލގެ

ާޙަލުތ ިއުޢާލްނުކުރާމިއ، ިމ ަބިލަމޑަުކުމްނ ައަރިއަގުތުމގެ ޮގުތްނ، ައޅުަމްނދަިޔ ަތާފުތ ެއިކ ިފަޔަވުޅަތާކ

ުގިޅގްެނ، ަދުއަލާތިއ ަސުރާކުރގެ ަމަސއަްކތަްތަކްށ ުބޫރައަރިއ، ަރއިްޔުތްނގެ ާއްނުމ ދިިރުއުޅަމްށވްެސ ެއިކ

ުހަރްސަތއް ުކިރަމިތވަެފިއވެެއވެ. 

 

ަތާފުތ ޮގްނޖުެހްނަތކެއް ުހުރާމެއުކވްެސ، ިމ ާޚއަްޞ ާހަލުތަގިއ، ަކާމެބޭހ ަފާރތަްތުކގެ ަލަފާއިއ ިއުރާޝުދގެ

ަދުށްނ، 2021 ަވަނ ައަހުރގެ ެތޭރަގިއވްެސ ޮކިމަޝުނގެ ެމްނަބުރްނާނިއ ހާީވިގ ުމަވއަްޒުފްނގެ ެއހެީތިރަކާމިއ

ެއއާްބުރުލާމ ެއުކ ބޯްރޑާްކްސިޓްނގ ޮކިމަޝުންނ ިމ ައަހަރްށ ަކނޑަައާޅަފިއާވ ަލނޑަުދނިޑަތއް ާހިސލުްކުރަމްށ

ިގަނުގަނ ަމަސއަްކތަްތކެއް ޮކްށަފިއވެެއވެ.

 

ުނަރއާްކެތިރ ޮކިވޑް-19ގެ ަބިލަމޑަުކްނ ުމިޅ ުދިނެޔައްށ ފުެތިރ، ިމ ަބިލަމޑު ަކަމްށ ެއއްވްެސ ުހއުްޓެމއެްނިތ،

ުދިނެޔ ަވނީ ިގަނ ޮގްނޖުެހްނަތާކިއ ަދިތަކާމ ުކިރަމިތާލަފެއވެ.



ް 19ގެ ާޙަލާތ ުގިޅގްެނ، ބޯްރޑާްކްސިޓްނގ ިމޮގުތްނ ޮކްށަފިއާވ ަމިއަގނޑު ަބެއއް ަމަސއަްކތަްތަކކީ، ޮކިވޑ

ާދިއާރައްށ ަތާފުތ ާމލޮީގްނޖުެހްނަތާކ ުކިރަމިތވެ، ިމ ިސާނައުތަގިއ ަހަރާކތެްތިރާވ ުކދި ައދި ެމުދ ަފްނތީގެ

ބޯްރޑާްކްސޓުްކާރ ައދި ރީބޯްރޑާްކްސޓުްކާރ ްސޭޓަޝްނަތއް ުހއާްޓަލްނޖިެހާދެނަކުމގެ ިބުރ ހީވަެފިއާވތީ، ިމ

ަފާރތަްތުކްނ ަދއަްކްނ ޖޭެހ ައަހރީ ފީ ެދއުްކުމަގިއ ުލިއ ޮގތަްތކެއް ަހަމަޖއަްސިއދުިނަމްށ ެއދި

ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ިއބާްރޙީމް ުމަޙއަްމުދ ާޞިލޙްގެ ައިރުހްނ ޮކިމަޝުންނ ަވނީ ެއދަިފެއވެ. ޮކިވޑް-19ގެ ާހަލާތ

ުގިޅގްެނ، ިމ ިސާނަޢުތގެ ުކިރެއުރާމިއ ެދެމެހއެްޓިނިވ ަތަރއްޤަީއްށަޓަކިއ ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނަންށ ެއްނެމ

ެއަކޭށެނ ޮގުތަގިއ ިޚުދަމުތަގިއ ެދިމިތުބަމްށ ޮކިމަޝުންނ ޭދްނޖޭެހ ެއހެީތިރަކާމިއ ެއއާްބުރުލްނ ދުިނުމގެ ޮގުތްނ

ޮކިމަޝުންނ ައްނަނނީ ުކަރްނޖޭެހ ެއްނެމާހ ަކްނަކްނ ެދެނަގެނ، ެއަކްނަކަމްށ ަމުގަފިހުކަރުމްނެނވެ. 

 

ޫންސވިެރަކްނ ޭއގެ ެއްނެމ ުފާޅ ާދިއާރަގިއ ުކުރުމަގިއ ަބެއއް ޮބޑިެތ ޮގްނޖުެހްނަތާކ 2021 ަވަނ ައަހުރ

ުކިރަމިތާލްނޖުެހުމގެ ަސަބުބްނ، ިމިނަވްނ ޫންސވިެރަކްނ ުކިރެއުރުވުމގެ ޮގުތްނ ުކަރްނޖޭެހ ަމަސއަްކތަްތުކގެ

ަދުށްނ، ޫންސވިެރަކަމާށިއ، ޫންސވިެރްނަންށ ަރއާްކެތިރ ާމަހުއެލއް ާޤިއމޮްކްށދުިނުމގެ ޮގުތްނ ަކާމެބޭހ ެއިކ

ިއާދާރަތާކ ަބއަްދުލޮކްށ، ޮކިމަޝްނގެ ުހިރ ަކްނޮބޑުުވްނަތއް ާފަހަގޮކްށ، ިމަކަމްށ ގްެނަންނޖޭެހ ެއްނެމާހ

ަޙއުްލަތއް ޯހުދަމްށ ެއަފާރތަްތާކ ެއއޮްކްށ ަދނީ ަމަސއަްކތުްކަރުމްނެނވެ. 

 

ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ިސާނައަތްށ ައިއްސަފިއާވ ަބަދުލަތާކިއ، ާޙަލތަްތަކަކްށ ިރާޢަޔތުްކުރަމްށަފުހ

ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ާޤޫނުނ (ަންނަބުރ: 2010/16) ައްށ ިއްސާލުހަތކެއް ގެެންސ 2021 ަވަނ ައަހުރ ޭމ

ަމުހަގިއ ޮކިމަޝުންނ ަވނީ ިއްޞާލުހޮކްށަފިއާވ ާޤޫނުނ ަމޖްލަީހްށ ުހަށަހާޅަފެއވެ. ާޤޫނުނ ިއްޞާލުހުކުރުމގެ

ަބާލަފިއާވނީ ަތުޖިރާބާކުރްނގެ ަމްޝަވާރ ާއިއ ާދިއާރގެ ިޚާޔާލެއުކ ާފިއުތިވ 10 ައަހުރެތޭރަގިއ ބޯްރޑާްކްސިޓްނގ

ިއްނޑްަސޓްރަީއްށ ައިއްސަފިއާވ ަބަދުލަތާކިއ ަޒާމނީ ެޓކޮްނޮލޖީގެ ަސަބުބްނ ިމ ާދިއާރައްށ ައިއްސަފިއާވ

ުކިރެއުރްނަތާކ ަފިއަހަމުކުރަމެށވެ. މީގިެއުތުރްނ، ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަގާވިއާދިއ ރީބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ

ަގާވިއުދ ިއްސާލުހުކުރުމގެ ުމިހްނުމ ިގަނ ަމަސއަްކތަްތކެއްވްެސ 2021 ަވަނ ައަހުރ ަވނީ ޮކްށަފެއވެ. 



2012 ަވަނ ައަހުރ ގެެޒޓް ުކިރ ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަގާވިއުދގެ ަދުށްނ ޫދޮކްށަފިއާވ ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ

ަލިއަސްންސަތާކިއެއުކ، 2021 ަވަނ ައަހުރގެ ިނަޔަލްށ ުޖމަްލ 54 ަފާރަތަކްށ ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ

ަލިއަސްންސ ޮކިމަޝުންނ ޫދޮކްށަފިއވެެއވެ. މީގެ ެތޭރަގިއ، ުޖމަްލ 13 ޭރިޑޯއ ޗަެނާލިއ 41  ޓީވީ ޗަެނލް

ިހެމެނެއވެ.  ރީބޯްރޑާްކްސިޓްނގ ާދިއާރައްށ ަނަޒުރ ިހްނާގާލިއުރ، 2021 ަވަނ ައަހުރގެ ެތޭރަގިއ

ޮކިމަޝުންނ ަވނީ 06 ަފާރަތަކްށ ރީބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަލިއަސްންސ ޫދޮކްށަފެއވެ. ެއެހްނަކުމްނ،

ިމައަހުރގެ ިނަޔަލްށ ުޖމަްލ 113 ަފާރަތަކްށ ރީބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ަލިއަސްންސ ޫދޮކްށަފިއވެެއވެ. މީގެ

ެތޭރަގިއ ުމިޅ ާރއްޖަެއްށ ރީބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ިޚުދަމތް ޯފުރޮކްށދުިނަމްށ 05 ަފާރަތަކްށ ަލިއަސްންސ

ޫދޮކްށަފިއވެެއވެ.

 

ޮމިނަޓިރްނގެ ެތެރިއްނ ޮކިމަޝަންށ ާފަހަގުކެރވޭ ަމއަްސަލަތާކިއ ެއިކ ަފާރތަްތުކްނ ުހަށެހުޅުނ ަޝުކާވަތަކްށ

ަފުރާވދުިނުމަގިއ ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނ ިއުތަރްށ ިޒްނާމާދުރުކުރުވުމގެ ަމޤަްޞުދަގިއ ާޤޫނުންނ ާލިޒމުްކާރ

ިފަޔަވުޅަތާކިއ ިންނުމްނަތއް ޮކިމަޝުންނ ަވނީ ިންނާމަފެއވެ. 2120 ަވަނ ައަހުރ ފުެށުނ ިއުރ ޮކިމަޝަންށ

ުހަށަހާޅަފިއާވ ަމއަްސަލަތުކގެ ެތެރިއްނ 2020 ަގިއ ުނިނިމ ުހިރ 27 ަމއަްސަލެއއް 2021 ަވަނ ައަހަރްށ

ގެެންސ، ަބާލަފިއވެެއވެ. ައދި ޮކިމަޝަންށ 2021 ަވަނ ައަހުރ ުހަށަހާޅަފިއ ަވނީ ުޖމަްލ 46 ަމއަްސަލެއވެ.

2021 ަވަނ ައަހުރ 28 ަމއަްސަލ ަބަލިއ ިނިމަފިއާވިއުރ، ައަހުރ ިނުމުނިއުރ ުނިނިމ ަވނީ 45

ަމއަްސަލެއކެވެ. 

 

2021 ަވަނ ައަހުރ ޮކިމަޝަންށ ުހަށަހޅިައަފިއާވ 46 ަޝުކާވގެ ެތޭރަގިއ ޮކްނެޓްނާޓ ުގޅޭ 8 ަޝުކާވާއިއ

ަލިއަސްންސގެ ަމއަްސަލަތާކ ުގުޅްނުހިރ 38 ަޝުކާވ ިހެމެނެއވެ. ޮކިމަޝަންށ ުހަށެހިޅ ަބާލަފިއާވ ުޖމަްލ

ަމއަްސަލަތަކްށ ަބާލިއުރ، ބޯްރޑާްކްސޓް ާދިއާރާއ ުގޅޮޭގުތްނ 2011 ިއްނ 2021 ައްށ 700 ަޝުކާވ

ިލިބަފިއވެެއވެ.

 



ް 19ގެ ަބިލަމޑަުކާމިއ ުނަރއާްކެތިރ ަބިލަތަކްށ ާއްނުމްނ ައދި ަހަމ ިމ ުފުރަސުތަގިއ، ޮކިވޑ

ޭހުލްނެތިރުކުރަމާށިއ، ެއްނެމ ަފުހގެ ުމިހްނުމ ަމުޢޫލާމުތ ާޢްނުމްނާނ ަހަމައްށ ގެެންސދުިނަމްށ 2020

ަވަނ ައަހުރްނ ފިެށގްެނ ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނ ޮކްށަފިއާވ ައދި ުކަރުމްނާދ ައުގުހިރ ަމަސއަްކތަްތއް ާފަހަގޮކްށ

ެއ ަފާރތަްތަކްށ ިއޚާްލްސެތިރ ުޝުކުރައާދުކަރެމވެ.

 

                                 27 ފެބުްރަވރީ 2022      

                                                                      

                  ަމިރަޔމް ަވހާީދ

       ޮކިމަޝްނގެ ަރއްީސ

ައުޅަގނޑުގެ ުދާޢައކީ ުދިނެޔ ެދކުެމްނިމާދ ާޙަލުތްނ ިމްނުޖވެ، ދިވިެހ ަޤުއާމިއ ަރއިްޔުތްނަންށ ިހތަްވާރިއ

ުޞލަްޙވިެރަކެމވެ. ައދި ައުޅަގނޑުގެ ުއއްމަީދކީ ދިވިެހާރއްޖަޭގިއ ޫންސވިެރަކުމގެ ިމިނަވްނަކާމިއ، ިޚާޔުލ

ާފުޅުކުރުމގެ ިމިނަވްނަކްނ ިޒްނާމާދުރޮގެތއަްގިއ ުފާޅވެ ައދި ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ާދިއާރ ެދެމެހއެްޓިނިވ

ޮގެތއަްގިއ ަހުރަދާނ ވެގްެނ ދުިޔެމވެ. ައދި ިމ ަކްނަކްނ ާހިޞލުްކުރަމްށަޓަކިއ ައުޅަގނޑެުމްނ ެއްނެމްނ ިމ

ުކާރ ަމަސއަްކުތަގިއ ާމތް هللا ުސުބާހާނޫހ ަވަތާޢާލ ަބަރާކތް ަލއާްވިށެއވެ!

ިނިމގްެނ ދަިޔ 2021 ަވަނ ައަހަރކީ ޮކިމަޝްނގެ ަމްސޫޢިލއަްޔުތަތއް ައާދުކުރުމަގިއ ިގަނ ުހަރްސަތަކާކިއ

ޮގްނޖުެހްނަތކެއް ުހުރާމެއުކވްެސ ާފަހަގޮކްށެލވޭ ައަހެރއް ަކުމަގިއ ެދކެެމވެ. 2022 ަވަނ ައަހަރްށ

ޮކިމަޝްނގެ ަތަސއަްވަރކީ، ިމާހުރ ަތަޙއަްމުލުކަރުމްނ ިމާދ ާޙަލުތްނ ައަރިއަގެނ، ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ

ާދިއާރގެ ެދެމެހއެްޓިނިވ ަތަރއްޤާީއިއ ުކިރެއުރަމްށ ަތްނދުިނުމގެ ޮގުތްނ، ައުއ ިވްސުންނަތަކްށ

ުފުރަސުތދީ، ިޒްނާމާދުރ، ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނަތކެއް ަޤުއުމަގިއ ުއަފއަްދިއ، ބޯްރޑާްކްސޓުްކާރ ޮކްނެޓްނޓްގެ

ަސަބުބްނ ާޢްނުމްނަންށ ެހާވިއ ާލަބ ިލިބ، ެއިކ ާދިއާރަތަކްށ ުކިރެއުރާމިއ ަމްނާފ ިލިބގްެނދުިއެމވެ. ައދި

ުކިރައްށ ޮއތް ަފްސ ައަހަރްށ ޮކިމަޝުންނ ެއުކަލާވާލަފިއާވ ެއކަްޝްނ ޕޭްލްނަގިއާވ ަކްނަކްނ ުކުރަމްށ ައުއ

ައުޒާމެއުކ ެމމަްބުރްނާނިއ ުމަވއަްޒުފްނ ުކަރުމްނާދ ަމަސއަްކުތަގިއ ަކާމުގޅޭ ެއްނެމާހ ަފާރތަްތުކގެ

ެއހެީތިރަކާމިއ ެއއާްބުރުލްނ ިލުބެމވެ.

 



ޮކިމަޝްނެގ

ަތޢާަރފް



ޯމލިްޑވްްސ ބޯްރޑާްކްސިޓްނގ ޮކިމަޝަނކީ ާޤޫނުނ ަނމަްބރ: 2010/16 (ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ާޤޫނުނ) ގެ 3

ް 2011 ަގިއ ުއފެދިަފިއާވ ިމިނަވްނ ުމަޢއަްސާސެއކެވެ. ިމ ޮކިމަޝްނ ަވަނ ާމއާްދގެ ަދުށްނ، 04 ެއޕްރީލ

ުއފެއުްދުމގެ ަމޤަްޞުދަތުކގެ ެތޭރަގިއ ާރއްޖަޭގިއ ބޯްރޑާްކްސޓުްކުރުމގެ ިސާޔަސުތަތއް ަތްނފުީޒުކުރާމިއ

ަގާވިއުދަތާކިއ ުއޫޞުލަތއް ަކނޑެައުޅާމ، ަތްނފީޒުްކުރާމިއ ިޑޮމކަްރީސ ާއާލުކުރާމިއ ިޚާޔުލާފުޅުކުރުމގެ

ިމިނަވްނަކްނ ޭއގެ ެއްނެމ ުފާޅ ާދިއާރެއއަްގިއ ައދި ިޒްނާމާދުރޮގެތއަްގިއ ޭބުންނުކާރ ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނ

ުއފެއުްދަމްށ ޭބުންނާވ ެއހެީތިރަކްނ ޯފުރޮކްށދިުނާމިއ ިމަކްނަކުމގެ ައލަީގިއ ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނގެ ިޚުދަމތް ުފާޅ

ާދިއާރެއއަްގިއ ޯފުރަވިއދިުނަމާށިއ ޭއގެ ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ ުމިޅ ާރއްޖަެއްށ ުފާޅުކެރވޭޭނ

ަމުގަފިހޮކްށދިުނާމިއ، ެއަފަދ ިނާޒމަްތއް ެއުކަލާވާލ ާޤިއުމުކުރްނ ިހެމެނެއވެ.

ަހތް ެމްނަބުރްނގެ ަމއަްޗްށ ެއުކެލވޭ ިމ ޮކިމަޝަންށ ަފްސ ައަހުރގެ ުފަރަތަމ ަދުއަރްށ ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ

ެމްނަބުރްނ ަޢއަްޔްނ ުކެރއްވީ 04 ެއޕްރީލް 2011 ަގެއވެ. ޮކިމަޝުނގެ ުފަރަތަމ ަރއްީސ ަބުދުރއަްނީސުރ 

29 ޖްޫނ 2012 ަގިއ ަވނީ ޮކިމަޝްނގެ ެމމަްބުރަކުމްނާނިއ ަރއްީސަކުމްނ ިއްސިތުޢާފ ެދއާްވަފެއވެ.

ަބުދުރއަްނީސުރ ިއްސިތުއާފ ެދއުްވާމ ުގިޅގްެނ ޮކިމަޝުނގެ ަރއްީސަކަމްށ ުކރީގެ ަނިއުބ ަރއްީސގެ ަމާޤުމަގިއ

ުހްނެނިވ ުމަޙއަްމުދ ަޝހުީބ ައދި ަނިއުބ ަރއްީސ ަކަމްށ ޮކިމަޝަނރ ަޢބުްދهللا ުޝާޖުއ 21 ޮނވެމަްބރ 2012

ަގިއ ަވނީ ިއްނިތާޚުބޮކްށަފެއވެ.

ަކާނުތްނ ަވައަތްށ: ޮކިމަޝަނރ ުމަޙއަްމުދ ަފޒްީނ، ޮކިމަޝަނރ ާއިމަނުތ ައމާީނ، ޮކިމަޝަނރ ިޝފާްލ
ިއބާްރހީމް، ޮކިމަޝްނގެ ަނިއުބ ަރއްީސ ައޙަްމުދ ަގިއްސ، ޮކިމަޝްނގެ ަރއްީސ ަމިރަޔމް ަވޙާީދ، ޮކިމަޝަނރ

ައމަްޖުދ ަވޙުީދ، ައދި ޮކިމަޝަނރ ަޢލީ ޫޔުސފް.

2. ޮކިމަޝްނެގ ަތޢާަރފް



ައދި، ޮކިމަޝްނގެ ުހްސވަެފިއާވ ަމާޤަމްށ ުމަޙއަްމުދ ައްސަލމް، ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލުީހްނ ިއްނިތާޚުބުކުރުމްނ، ެއޭބުފާޅ

ިމ ަމާޤަމްށ ަޢއަްޔުނުކަރއާްވ ެމމަްބުރަކުމގެ ަފތޮްކުޅ ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ަހާވުލުކެރއްވީ 13 ާމިރުޗ 2013 ަގެއވެ.

ުމަޙއަްމުދ ައްސަލމް ިމ ަމާޤަމްށ ޮހިވަވޑިައގްެނަފިއަވނީ، ުހްސވަެފިއާވ ެމމަްބުރަކުމގެ ަމާޤަމްށ ުކިރަމިތިލ 14 ަފާރުތގެ

ް 2016 ަގިއ ަހަމުވުމްނ، ަފްސ ެތެރިއްނެނވެ. ޮކިމަޝުނގެ ުފަރަތަމ ަދުއުރގެ ަހ ެމމަްބެރއްގެ ަދުއުރ 03 ޭއޕްރީލ

ް 2016 ަގެއވެ. ިމ ީ 05 ެއޕްރީލ ައަހުރގެ ެދަވަނ ަދުއަރަކްށ ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ެމމަްބުރްނ ަޢއަްޔްނ ުކެރއްވ

ް ަސފާްވްނ، ަޙަސްނ ަނާބުޙ، ޮގުތްނ، ޮކިމަޝްނގެ ެމމަްބުރަކަމްށ ަޢއަްޔުނުކެރއްވީ، ުމަޙއަްމުދ ަޝހުީބ، ިއްސާމޢީލ

ާފިތަމުތ ަޒިއާނ، ޒާީނ ާޒިޙުރ ައދި ައިއިމަނުތ ަސާރަހުތ ިޢއަްޒުތ ެއވެ. 

 

ް 2016ަގިއ ާބއަްވަވިއ، ޮކިމަޝްނގެ ަރއްީސގެ ަމާޤަމްށ ޮކިމަޝްނގެ ެދަވަނ ަދުއުރގެ ުފަރަތަމ ަޖލާްސ 05 ެއޕްރީލ

ަންނ ުހަށެހުޅއިްވ ޮކިމަޝަނރ ުމަޙއަްމުދ ަޝހުީބ ައދި ަނިއުބ ަރއްީސގެ ަމާޤަމްށ ަންނ ުހަށެހުޅއިްވ ޮކިމަޝަނރ

ުމަޙއަްމުދ ައްސަލމް ޮކިމަޝްނގެ ެމްނަބުރްނގެ ިއއިްތާފުޤްނ ޮކިމަޝްނގެ ަރއްީސ ައދި ަނިއުބ ަރއްީސގެ ަމާޤަމްށ

ޮހއްވިެވެއވެ. 

 

ޮކިމަޝްނގެ  ަނިއުބ ަރއްީސ ަކާމިއ ެމމަްބުރ ަކުމގެ ަމާޤުމަގިއ ުހްނެނިވ ުމަޙއަްމުދ ައްސަލމްގެ ެމމަްބުރ ަކުމގެ

ަދުއުރ ަހަމުވާމ ުގިޅގްެނ، ުހްސވަެފިއާވ ޮކިމަޝުނގެ ަނިއުބ ަރއްީސގެ ަމާޤަމްށ ޭބުފޅުަކ ޮހުވަމްށ ޭބއިްވ

ް ަބއަްދުލުވުމަގިއ ަބިއވިެރަވޑިައގްެނެނިވ ެމމަްބުރްނގެ ިއއިްތާފުޤްނ ޮކިމަޝްނގެ ަނިއުބ ަރއްީސގެ ަމާޤަމްށ ިއްސާމޢީލ

ަސފާްވްނ 18 ާމރޗް 2018 ަގިއ ަވނީ ަހަމަޖއަްސާވަފެއވެ. 

 

ައދި ަފްސ ައަހުރގެ ަދުއަރަކްށ ައަލްށ ޮކިމަޝްނގެ ެމމަްބުރަކަމްށ ައމަްޖުދ ަވހުީދ ަޢއަްޔުނުކެރއްވީ، ޮކިމަޝްނގެ

ެމމަްބުރަކުމަގިއ ުހްނެނިވ ުމަޙއަްމުދ ައްސަލމްގެ ަމާޤުމގެ ުމއަްދުތ ަހަމުވާމ ުގިޅގްެނ، ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔގެ ޮއފުީހްނ

ުކިރ ިއުޢާލާނ ުގިޅގްެނ ެއަކަމްށ ުކިރަމިތެލއިްވ ޭބުފުޅްނގެ ެތެރިއްނ، ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލުީހގެ ިމިނަވްނ

ުމައއަްސާސަތުކގެ ޮކިމޓީގެ  ދާިރާސިއްނ ެއްނެމ ަމިތްނ ާމކްްސ ޯހއަްދަވިއ، ުރުހްނ ދުިނަމްށ ޭބއިްވ ަރއިްޔުތްނގެ

ަމިޖލުީހގެ ަޖލާްސަގިއ، ޯވަޓްށ ެއއެްސުވަމްށަފުހ ަބިއވިެރވަެވޑިައގްެނެނިވ 36 ެމމަްބުރްނގެ ިއއިްތާފުޤްނ

ޮހިވަވޑިައގްެނެނުވުމްނެނވެ. 

 

ް ަޞފާްވްނ، ެއ ަމާޤުމްނ 13 ޖްޫނ 2019ަގިއ ޮކިމަޝްނގެ ަނިއުބ ަރއްީސގެ ަމާޤުމަގިއ ުހްނެނިވ ިއްސާމޢީލ

ިއްސިތުޢާފ ެދއުްވާމ ުގިޅގްެނ، ޮކިމަޝްނގެ ަނިއުބ ަރއްީސަކުމގެ ަމާޤަމްށ ޭބުފޅުަކ ޮހުވަމްށ ޭބއިްވ ޮކިމަޝްނގެ

ަބއަްދުލުވުމަގިއ ަބިއވިެރވަެވޑިައގްެނެނިވ ެމމަްބުރްނގެ ިއއިްތާފުޤްނ ޮކިމަޝްނގެ ަނިއުބ ަރއްީސގެ ަމާޤަމްށ

ޮކިމަޝްނގެ ެމމަްބރ ާފިޠަމުތ ަޒިއާނ 17 ޖްޫނ 2019 ަގިއ ިއްނިތާޚުބ ުކެރުވެނވެ. 2019 ަވަނ ައަހުރ ޮކިމަޝްނގެ

ިތްނ ެމމަްބަރުކ ަމާޤުމްނ ިއްސިތުއާފ ެދއަްވިއ، ެއއް ެމމަްބަރުކ، ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލުީހްނ ިއުތާބުރ ެނތް ަކުމގެ

ޯވެޓއް ަނަގިއ، ޮކިމަޝްނގެ ެމމަްބުރަކުމްނ ަވިކ ުކަރއާްވަފިއވެެއވެ. 



 

ް ޮސފާްވްނ، 25 ޖްޫނ 2019 ަގިއ ައދި  ޮކިމަޝްނ ެމމަްބުރ ަޙަސްނ ިމޮގުތްނ، ޮކިމަޝްނ ެމމަްބުރ ިއްސަމޢީލ

ަނާބުޙ، 30 ޖްޫނ 2019 ަގިއ ަވނީ ޮކިމަޝްނގެ ެމމަްބުރަކުމްނ ިއްސިތުއާފ ެދއާްވަފެއވެ. ައދި ޮކިމަޝްނގެ

ަރއްީސަކުމަގިއ ުހްނެނިވ ުމަޙއަްމުދ ަޝހުީބ، ޮކިމަޝުންނ 9 ޮއކޯްޓަބރ 2019 ަގިއ ަވނީ ިއްސިތުއާފ ެދއާްވަފެއވެ.

މީގިެއުތުރްނ، ޮކިމަޝްނގެ ަނިއުބ ަރއްީސަކުމގެ ަމާޤުމަގިއ ުހްނެނިވ ާފިޠަމުތ ަޒިއާނ، ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލުީހްނ،

ިއުތާބުރ ެނތަްކުމގެ ޯވެޓއް ަނަގިއ، ޮކިމަޝްނގެ ެމމަްބުރަކުމްނ 14 ޮއކޯްޓަބރ 2019ަގިއ ަވނީ ަވިކޮކްށަފެއވެ. 

 

ޮކިމަޝްނގެ ުހްސވަެފިއާވ ަހަތުރ ެމްނަބެރއްގެ ަމާޤުމގެ ެތެރިއްނ ިތްނ ަމާޤަމްށ ެމމަްބުރްނ ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ

ަޢއަްޔްނ ުކަރއާްވަފިއަވނީ 5 ިޑެސމަްބރ 2019 ަގެއވެ. ިމޮގުތްނ ޮކިމަޝަންށ ައަލްށ ައއަްޔްނުކެރއިްވ

ޭބުފުޅްނަނކީ ަޢލީ ޫޔުސފް، ައޙަްމުދ ަގިއްސ ައދި ަމިރަޔމް ަވހާީދެއވެ. 

 

ޮކމަިޝަނށް ައަލށް ަޢއަްޔުނުކެރއްވި މެމަްބުރްނާނ ެއުކ ބޭއްވި ފަުރަތަމ ަބއަްދުލުވުމގައި، ުހސްވެފައާިވ ޮކމަިޝުނގެ ަރއާީސއި،

ަނއުިބ ަރއީސްގެ ަމާޤަމްށ ބޭފުޅްުނ ޮހުވަމްށ ަމޝްވާަރުކެރއުްވަމށްފުަހ، ަބއަްދުލުވުމގިައ ަބއިވެރިވެވަޑައިގްެނެނިވ މެމަްބުރްނގެ

މުެދގިައ ެނގުުނ ިސއުްރ ވުޯޓގިައ ަބއިވެރިވަޑައިގްެނެނިވ މެމަްބުރްނގެ ައޣަްލިބއަްޔުތްނ ޮކމަިޝްނގެ ަރއީސްގެ ަމާޤަމްށ

ަމރަިޔމް ވަހާީދ ައދި ަނއުިބ ަރއީސްގެ ަމާޤަމށް ައޙަްމުދ ގައިސް ވަނީ 5 ޑެިސމަްބރ 2019 ގައި އްިނތާިޚުބުކަރއާްވފެައވެ.

 

ޮކމަިޝްނގެ މެމަްބުރ ކުަމގެ ަމާޤމެއް ުހސްވެފައާިވތީ، ަރއުީސލްޖުމްހޫރިއާްޔގެ ޮއފުީހްނ ުކިރ އުިޢާލާނ ގުޅިގްެނ ެއކަަމްށ

ުކރަިމތިލެއްވި ބޭފުޅްުނގެ ތެެރއްިނ، ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލުީހގެ މިިނވްަނ ުމައއަްސާސަތުކގެ ޮކމިޓީގެ  ދާިރާސއްިނ ެއްނމެ ަމތްިނ

ާމކްސޯްހއަްދވައި، ުރުހްނ ދުިނަމްށ ބޭއިްވ ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލުީހގެ ޖަލާްސގައި، ވަޯޓްށ ެއއެްސުވަމށްފުަހ

 ަބއިވެރިވެވަޑައިގްެނެނިވ 63 މެމަްބުރްނގެ އިއްތިފުާޤްނ ޮކމަިޝްނގެ މެމަްބުރކަަމްށ ޮހވިވަޑައިގްެނެނވީ ާއމަިނުތ ައމާީނެއވެ.

ފްަސ ައަހުރގެ ަދުއަރކްަށ ޮކމަިޝްނގެ މެމަްބުރކަަމްށ ާއމަިނުތ ައމާީނ ަޢއަްޔުނުކަރއްވައި، ަރއުީސލްޖުމްހޫރިއާްޔ ފަތޮްކުޅ

ެދއްވީ 14 ޖްޫނ 2020ގެައވެ. 05 ޭއޕްރީލް 2016 ގިައ ޮކމަިޝްނގެ މްެނަބަރކްަށ ަޢއަްޔުނުކަރއާްވފައާިވ ޒާީނ ާޒިހުރ، 28

ޮއކޯްޓަބރ 2020 ގިައ ޮކމަިޝްނގެ މްެނަބުރކުަމްނ އިސްތުިޢާފ ެދއާްވފައާިވތީ، ަހތް މެމަްބުރްނ ތިއަްބާވ ޮކމަިޝްނގެ

މެމަްބުރކުަމގެ ެއއް ަމާޤުމ ޮއތީ ުހަހެށވެ.

 

ޮކމަިޝްނ މެމަްބުރކުަމގިައ ުހްނެނިވ ޒާީނ ާޒިހުރ އިސްތުިޢާފ ެދއުްވާމ ގުޅިގްެނ، ޮކމަިޝްނގެ މެމަްބުރ ކުަމގެ ަމާޤމެއް

ުހސްވެފައާިވތީ، ަރއުީސލްޖުމްހޫރިއާްޔގެ ޮއފުީހްނ ުކިރ އުިޢާލާނ ގުޅިގްެނ ެއކަަމްށ ުކރަިމތިލެއިްވ ބޭފުޅްުނގެ ތެެރއްިނ،

ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލުީހގެ މިިނވްަނ ުމައއަްސާސަތުކގެ ޮކމިޓީގެ  ދާިރާސައްށ ފުަހ، ުރުހްނ ދުިނަމްށ ބޭއިްވ ަރއިްޔުތްނގެ

ަމިޖލުީހގެ ޖަލާްސގައި، ވަޯޓްށ ެއއެްސުވަމށްފުަހ  55 މެމަްބުރްނގެ ވާޯޓެއުކ، ފްަސ ައަހުރގެ ަދުއަރކްަށ ައަލްށ ޮކމަިޝްނގެ

މެމަްބުރކަަމށް ުމޙައަްމުދ ފަޒްީނ ަޢއަްޔުނުކަރއްވައި ަމާޤުމގެ ފަތޮްކޅު ެދއްވީ 7 ާމރޗް 2021 ގެައވެ. 

 



 

ައދި ޮކިމަޝްނގެ ެމމަްބުރަކުމަގިއ ުހްނެނިވ ާއިމަނުތ ަސާރަހުތ ިޢއަްޒުތގެ ެމމަްބުރަކުމގެ ަދުއުރ 2021 ަވަނ ައަހުރ

ަހަމުކަރއަްވިއ ަވިކވަެވޑިައަގުތުމްނ ުހްސވަެފިއާވ ެމމަްބުރަކުމގެ ަމާޤަމްށ ިޝފާްލ ިއބާްރހީމް ަހަމޖެއެްސވީ، ޮކިމަޝަންށ

ެމމަްބަރުކ ަޢއަްޔުނުކުރަމްށ ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔގެ ޮއފުީހްނ ުކިރ ިއުޢާލާނ ުގިޅގްެނ ެއަކަމްށ ުކިރަމިތެލއިްވ

ޭބުފުޅްނގެ ެތެރިއްނ، ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލުީހގެ ިމިނަވްނ ުމައއަްސާސަތުކގެ ޮކިމޓީގެ  ދާިރާސައްށ ަފުހ، ުރުހްނ

ދުިނަމްށ ޭބއިްވ ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލުީހގެ ަޖލާްސަގިއ، ޯވަޓްށ ެއއެްސުވަމްށަފުހ  71 ެމމަްބުރްނގެ ޯވާޓެއުކ

ޮހިވަވޑިައގްެނެނުވުމްނެނވެ.

 

މީގެ އުިތުރްނ، 2 މިެއ 2016 އްިނ ފިެށގްެނ ޮކމަިޝްނގެ ެސކެްރަޓރީ ޖެެނަރލްގެ ަމާޤުމގިައ ުހްނެނިވ ުމޙައަްމުދ ާނިސުޙ،

ް ަސރވްިސ ޮކމަިޝްނގެ މެމަްބުރކަަމްށ ޮހވިވަޑައިގުަތާމ ގުޅިގްެނ، ޮކމަިޝްނގެ ެސކެްރަޓރީ ޖެެނަރލްގެ ަމާޤުމްނ ވަނީ ިސވިލ

ވިަކވެވަޑައިގްެނފެައވެ. ައދި ުހސްވެފައާިވ ެސކެްރަޓރީ ޖެެނަރލްގެ ަމާޤަމްށ 15 ޮނވެމަްބރ 2020ގިައ ޑޮކަްޓރ ުމޙައަްމުދ

ް ަހަމޖެއެްސވީ، ޮކމަިޝަންށ ެސކެްރަޓރީ ޖެެނަރލެއް ޮހުވަމްށ ބޭއިްވ އްިނަޓރވުިއ އްިނ ެއްނެމ ަމތްިނ ާމކްްސ އިބާްރހީމ

ޯހއަްދވައިފައާިވތެީއވެ.



ްބޯރޑްކާްސްޓކުުރމުެގ

ާދއިާރ ަހުރަދާނޮކްށ

ކުރިެއުރުވަމްށަޓަކއި

ޮކްށަފއިވާ މުހިްއމު

ަމަސްއަކތް



ް ގ ްނ ިރ ާއ  ިޑ މީ

ޑަްށ ަޓ ިމ ިލ ޓް  ވެ ިއ ަްރ ޕ

ިމ ްށ  ަމ ުގ ްނ ެއ

ިލ ެބ ަލ  ަސ އް ަމ

ގެ ަޝުނ ިމ ޮކ

ިއ ަގ ލްާސ ަޖ  

4.1 ްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުެގ ޤާޫނުނ ( ަންނަބުރ: 2010/16) މުާރަޖޢާުކުރްނ 

ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ިސާނައތަށް ައއިސްފައިވާ ބަަދުލތަކާއި، ޙާލަތްތަކަކަށް ރާިޢަޔތްކުުރމަށްފުަހ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ
ޤޫާނުނ (ަންނބުަރ: 2010/16) ައްށ އިސާްލުހތަކެއް ގެެންސ 2021 ވަަނ ައހުަރ ޭމ މުަހގިައ ކޮމަިޝުންނ ވަނީ
އިޞާްލުހކޮށްފައާިވ ޤޫާނުނ މަޖްލީހްަށ ުހަށހަޅާފައެވެ. ޤޫާނުނ އިޞާްލުހކުުރުމގެ ބާަލފައިވާނީ ތަޖުރާިބކުާރްނގެ މަޝްވާަރ ާއިއ
ާދއާިރގެ ިޚާޔާލއުެކ ފާއުިތިވ 10 ައހުަރތޭެރގިައ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ އްިނޑަސްޓްރަީއްށ ައއިސްފައާިވ ބަަދުލތަކިާއ ޒާަމނީ

ޓެކޮްނޮލޖީގެ ަސބުަބްނ މި ާދއާިރައށް ައއިސްފައިވާ ކުރިއުެރްނތަކާއި ފައިހަމަކުުރމެަށވެ. 
 

4. ްބޯރޑްކާްސްޓކުުރމުެގ ާދިއާރ ަހުރަދާނޮކްށ
ކުރިެއުރުވަމްށަޓަކއި ޮކްށަފއިވާ މުިހްއމު ަމަސްއަކތް

 

4.2 ޮކމިަޝްނެގ ްސްޓެރީޓޖިކް ެއކްަޝްނ ޕްލޭްނ 2022 – 2026 ެއުކަލވާލުްނ 

ަޖުދަވލު 1: ޮކމިަޝްނެގ ްސްޓެރޓީޖިކް ެއކްަޝްނ ޕްލޭްނ 2022 – 2026 

ކޮމަިޝުނގެ ދެވަަނ 5 ައހުަރގެ ަދުއުރ ިނުމާމ ގުޅިގްެނ، ދްެނ ައްނަނ ަދުއުރގެ ސްޓެްރޓެޖިކް އެކަްޝްނ ޕްލްޭނ ވަނީ 2021
ވަަނ ައހުަރ ތޭެރގިައ ތައާްޔުރކްޮށ ިންނާމފައެވެ. މިގުޮތްނ، ޕްލިޭންނގ ެސކަްޝްނގެ ފާަރުތްނ ސްޓެްރޓެޖިކް އެކަްޝްނ ޕްލްޭނ
(އެސް.އޭ.ޕީ) އެކުލަވާާލފައިވަނީ ފާއުިތިވ ައހުަރތަކުގިައ ާހިސލްވެފައާިވ މްިނވަަރްށ ބާަލ ިސާނައތްަށ ައއިސްފައާިވ ބަަދުލތަކާއި،
ޙާލަތްތަކަކްަށ ރާިޢަޔތްކުުރމަށްފުަހ، އަެއްށ ިބާނކެޮށވެ. 2022 ްނ 2026 ވަަނ ައހުަރގެ ސްޓެްރޓީޖިކް އެކަްޝްނ ޕްލްޭނވަނީ

ކޮމަިޝްނގެ މުޭޒްނ ފާސްކޮށް 21 ޖްޫނ 2021 ވަަނ ުދވުަހ ކޮމަިޝްނގެ ވެބަްސއިޓްގައި ާޝއުިޢ ކޮށްފައެވެ.

ގަވާއުިދތައް އިސާްލުހކުުރމްަށ ކޮމަިޝުންނ ކަުރުމްނާދ މަަސއްކަތްތަކުގެ ަދުށްނ، ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނާނއި،
ރީބޯްރޑްކާސަްޓުރްނާނއި، ާއްނުމްނގެ ިޚާޔުލހުޯދމްަށ ުހޅުވާލައި، ލިިބފައާިވ ިޚާޔުލތައް ހިމުެނމަށްފުަހ، ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ
ގަވާއާިދިއ ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ގަވާއުިދ އިސާްލުހކުުރުމގެ ގަިނ މަަސއްކަތްތަކެއް 2021 ވަަނ ައހުަރ ވަނީ ކޮށްފައެވެ.
ގަވާއުިދތައް އިސާްލހްކުުރުމގެ މައިގަނޑު މަޤަްސުދތަކަކީ، ޒާަމަންށ ައްނަނުމްނާދ ބަަދުލތާަކ އެއްހަމައެއްގިައ ިޚުދމަތްތައް
ދުިނުމގެ ގުޮތްނ، ޒާަމނީ ޓެކޮްނޮލޖީގެ ވީަސލަތްތައް މުެދވެރިކްޮށ ާއްނުމކްޮށ އްެނމްެނަންށ ޚަބާަރިއ މުަޢލާޫމުތ ފުެތުރާމއި،
ުއނގުެނުމގެ ފުުރަޞާތއި، ުމިނފޫހިފުިލވުުމގެ ފުުރަޞުތ އުިތުރކޮށްދުިނމެވެ. ައދި ިޚުދމަތް ލިިބގްަނަނ ފާަރތްތަކްަށ އެކަށީގްެނާވ
ް ް ލިބެޭނ ވަާދވިެރ ާމޙުައލެއް ުއފެއުްދާމއި، ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރާމއި، ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ިޚުދމަތ ައގެއްގިައ ެއ ިޚުދމަތ

ދުެމްނާދއުިރ، ުއފެދޭ ަޝކުވާތައް ބަލައި، އެކްަނކްަނ ޙައުްލކޮށްދުިނުމގެ ހުަރަދާނ ިނާޒމެއް އެކަަށއެޅްުނވެސް ހިމެެނއެވެ.
 

4.3 ްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުެގ ަގވާއިާދއި ރީްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުެގ ަގވާއިުދ އިްސލުާހުކުރްނ
 



ް ގ ްނ ިރ ާއ  ިޑ މީ

ޑަްށ ަޓ ިމ ިލ ޓް  ވެ ިއ ަްރ ޕ

ިމ ްށ  ަމ ުގ ްނ ެއ

ިލ ެބ ަލ  ަސ އް ަމ

ގެ ަޝުނ ިމ ޮކ

ިއ ަގ ލްާސ ަޖ  

 
ިމ ެދ ގަވާއުިދ އިސާްލޙްކުުރުމގެ މުަރހާަލގިައ ކާަމ ގުޅޭ ގަިނ އާިދާރތަކިާއ ާދއާިރގެ ތަޖުރާިބކުާރްނާނ ކޮމަިޝުންނ ވަނީ
ބައަްދުލކޮށްފައެވެ. މިގުޮތްނ ޓެލެކޮމުިއިނކަޭޝްނ ޮއތޯރިޓާީއިއ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ާދއާިރގެ ތަޖުރާިބކެާރއްކުަމގައާިވ ޑރ. ޒަކީ

ާނފާިޒވެސް ކޮމަިޝުންނ ބައަްދުލކުރިއެވެ. 

ޑރ. ޒަކީ ާނފާިޒއެކު ބޭއްވި ބައަްދުލވުުމގެ ތެެރއްިނ
 



 
ކްޮނެމ ައހެަރއްގެ ޮއކްޓޫބުަރ 4 ވަަނ ުދވްަސ ކޮމަިޝުންނ ައްނަނނީ ދިވެހާިރއްޖޭގެ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ުދވުަހގެ ގުޮތގިައ
ފާހަގަކަުރުމްނެނވެ. 2021 ވަަނ ައހުަރވެސް މި ުދވަސް ފާހަގަކުުރުމގެ ގުޮތްނ ކޮމަިޝުންނ ވަނީ ގަިނ ހަަރކާތްތަކެއް ހްިނގާފައެވެ.  

 
ް ަސރވްިސ މީޑާިއ މުެދވެރިކްޮށ ވަނީ މުިދވުަހގެ ުމާނަސބުަތގިައ ކޮމަިޝުނގެ ަރއީސްގެ ޚާއަްޞ އްިނަޓރވުިއއެއް، ޕަބްލިކ
ރިކޯޑްކޮށް އަެއރކޮށްފައެވެ. ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ުދވާަހ ގުޅޭ މި ޚާއަްޞ އްިނަޓރވުިއ ވަނީ ާރއްޖޭގެ ުހރާިހ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނާނ
ޙިއާްޞކްޮށ އުެދވުަހ އަެއރ ކޮށްދުިނމްަށ އެދިފައެވެ. ިމ މެެސޖްގައި، ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ާދއާިރގެ ޙާލާަތިއ ާދއާިރގެ

ތަަރއްޤަީއށް ކޮމަިޝުންނ ކަުރުމްނާދ މަަސއްކަތްތަކާ ބެހޭގުޮތްނ ކޮމަިޝްނގެ ަރއީސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. 

 
ދިވެހާިރއްޖޭގެ މަިއހުަރގެ “ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ުދވަސް” ފާހަގަކުުރުމގެ ގުޮތްނ 19 ޮނވެމްބަރ 2021 ވަަނ ުދވުަހ ވަނީ

ކުޑަކުދްިނގެ ހަވެީރއް ާބއްވައިފިއެވެ.
 

ުއސްފަސްގަނޑު ަސަރޙައުްދގިައ ކުރަިއްށ ގްެނދަިޔ ިމ ހަވުީރގައި، ކުޑަކުދްިނ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ާދއާިރައްށ ަޝުއޤުވެރިވެާނ
އެކި ހަަރކާތްތަކުގެ އުިތުރްނ، ކުޑަކުދްިނ ގާަޔވާފަަދ އެހްެނ އުިތުރ ހަަރކާތްތައްވެސް ކުރަިއށް ގްެނގޮސްފައިވެއެވެ. ައދި މި ހަވުީރ
ކުރަިއށްދަިޔއުިރ، ކޮމަިޝުންނ އެކުލަވާާލފައާިވ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގިައ ކުޑަކުދްިނާނ ގުޅޭ ކްޮނޓްެނޓް ގެެނސްދުިނުމގިައ

ގްެނގުޅްެނޖެހޭ ހަމަތަކާ ބެހޭ މަޢޫލާޫމުތ ދީފައިވެއެވެ.
 

ިމ ހަވުީރގިައ ކޮމަިޝްނގެ އުިތުރްނ، ދާިރުގ ޓީވާީއއި، މޯލްޑިވްްސ ިބޒަްންސ ެނޓްވާރކްގެ ފާަރުތްނ ބައިވެރިވެ ހަަރކާތްތައް
ކުރަިއށް ގްެނގޮސްފައިވެއެވެ.

 

4.4 "ްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުެގ ުދަވްސ" ފާަހގަުކުރްނ
 

4.4.1. ުދަވުހެގ މުާނަސަބުތަގިއ ޮކމިަޝްނެގ ަރީއްސ ެދްއވި ެމެސޖް

4.4.2. ްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުެގ ުދަވްސ ފާަހަގުކުރަމްށ "ުކޑުަކިދްނެގ ަހީވެރްއ" ބޭްއުވްނ

ަޖުދަވލު 2: ްބޯރޑްކާްސޓިްނގ ުދަވުހެގ މުާނަސަބުތަގިއ ޮކމިަޝްނ ަރއީްސ ެދްއވި ެމެސޖް



ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ުދވަސް ފާހަގަކުުރުމގެ ގުޮތްނ ބޭއްވި "ކުޑަކުދްިނގެ ހަވުީރ"
 

ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ުދވަސް ފާހަގަކުުރުމގެ ގުޮތްނ ބޭއްވި "ކުޑަކުދްިނގެ ހަވުީރ"
 



މަިއހުަރގެ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ުދވްަސ ފާހަގަކުުރމްަށ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނާނ ގުޅިގްެނ ާމޭލ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ަދރިވުަރްނަންށ
ިމ ާދއާިރައްށ ަޝުއޤުވެރިކްަނ އުިތުރކޮށް، ައުހުލވެރިކުުރވުުމގެ ގުޮތްނ ސްޓަޭޝްނތަކުގިައ ެސަޝްނތަކެއް ވަނީ ާބއްވާފައެވެ.
ޮނވެމްބަރ 15 އްިނ 17ައށް ކުރަިއށް ގްެނދަިޔ މި ެސަޝްނތަކުގައި ސްކޫލްތަކުގެ ަދރިވުަރްނ ސްޓަޭޝްނތަކަށް ޒާިޔަރތްކޮށް،
ް ބަލައި، ިމ ާދއާިރގެ އިެކ ފްަނނީ މަަސއްކަތްތާަކ ގުޅޭ ބޯްރޑްކާސްޓްކާުރ ސްޓަޭޝްނތަކުގިައ މަަސއްކަތްތައް ކުރަިއށާްދގޮތ

މުަޢލާޫމުތ ަދރިވުަރްނ ހޯދިއެވެ.
 

ިމ ެސަޝްނތަކުގިައ ބައިވެރިިވ ސްކޫލްތަކަކީ، ަދުރމަވްަނަތ ސްކާޫލއި، މަޖީދިއާްޔ ސްކާޫލއި، ޣާިޔުސއްދްީނ ސްކާޫލއި،
ައމިީނއާްޔ ސްކާޫލއި، ޢިއުްޒއްދްީނ ސްކާޫލއި، ުމހްޔިއްދްީނ ސްކުޫލގެ އުިތުރްނ ކާަލފުާނ ސްކޫލެވެ.

 
ް ައދި ކޮމަިޝާނ ގުޅިގްެނ ިމ ސްކޫލްތަކުގެ ަދރިވުަރްނަންށ ެސަޝްނތައް ކުރަިއށްގްެނގޮސްދްިނ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނަނކީ ޕަބްލިކ

ަސރވިސް މީޑާިއ، ވީ މީޑާިއ، ދާިރގު ޓީވީ ައދި މޯލްޑިވްސް ިބޒަްނސް ެނޓްވާރކެވެ.

4.4.3. ްސކޫލަްތުކެގ ަދރިަވުރްނަންށ ްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުެގ ާދއިާރައްށ ައުހލުެވރިުކުރުވމުެގ
ެސަޝްނަތެކްއ ބޭްއުވްނ

ޢިއުްޒއްދްީނ ސްކޫލް ަދރިވުަރްނ މޯލްޑިވްސް ިބޒަްނސް ެނޓްވާރކަށް ޒާިޔަރތްކުުރްނ
 



ައމިީނއާްޔ ސްކޫލް ަދރިވުަރްނ ދާިރގު ޓީވަީއށް ޒާިޔަރތްކުުރްނ
 

ކާަލފުާނ ސްކޫލް ަދރިވުަރްނ މޯލްޑިވްސް ިބޒަްނސް ެނޓްވާރކަށް ޒާިޔަރތްކުުރްނ
 

ުމޙްޔިއްދްީނ ސްކޫލް ަދރިވުަރްނ ދާިރގު ޓީވަީއށް ޒާިޔަރތްކުުރްނ
 



މަޖީދިއާްޔ ސްކޫލް ަދރިވުަރްނ ޕީ.އެސް.އެމް.ައށް ޒާިޔަރތްކުުރްނ
 

ަދުރމަވްަނތަ ސްކޫލް ަދރިވުަރްނ ވީ މީޑާިއައށް ޒާިޔަރތްކުުރްނ
 



4.5.1 އީ.ޫޔ. ައށް ުހަށހެޅުުނ ޕޮްރޕަޯސލް 
 

ާރއްޖޭގެ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ާދއާިރ ތަަރއްޤީކުުރމާަށއި، މީޑާިއގިައ މަަސއްކަތްކާުރ ފާަރތްތަކްަށ ފްަނނީ އެހީތެރިކްަނ އުިތަރްށ
ހުޯދމާަށއި، ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝްނގެ ަދުއުރ އުިތަރްށ ހުަރަދާނކުުރމަށަްޓކައި، ތަޖުރާިބ ަދުތުރތައް ކުުރމްަށ ބުޭންނާވ

އެހީތެރިކަމަށް އެދި ކޮމަިޝުންނ ވަނީ އީ.ޫޔ. ައށް ޕޮްރޕަޯސލް ުހަށހަޅާފައެވެ.
 

 4.5 ެއކި ަފާރތްަތަކްށ ޮކމިަޝުންނ ުހަށެހޅި ޕްޮރޯޕަސލަްތްއ



ީރްބޯރޑްކާްސްޓކުުރމުެގ ާދިއާރ

ކުިރެއުރުވަމްށ ޮކްށަފއިވާ

މުިހްއމު ަމަސްއަކތްަތްއ
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5.1 ަރްށަރުށަގއި ެދވޭ ީރްބޯރޑްކާްސިޓްނގެގ ޚިުދަމތްަތްއ ެރގިުއލޭްޓުކުރްނ
ަހުރަދާނުކުރމާ ގުޅޭޮގުތްނ ައޮތޅު ަކުއްނސިލަްތކާ ަމްޝަވާރުކުރްނ

ް ދުެމްނާދތީ، އެފަަދ މައަްސަލ ބުެލުމގިައ ކުައްނިސލްތަކުގެ ަރށަްރުށގިައ ލައަިސްންސ ެނިތ ރީބޯްރޑްކާސްޓްިނގގެ ިޚުދމަތ
އެއާްބުރުލްނ ބުޭންނވާތީ، މިފަަދ މައަްސލަތައް ބުެލމަށް، މުަޢލާޫމުތ ބަަދުލކުުރމާަށިއ މައަްސލަތައް ބުެލްނ ައވަސްކުުރުމގެ
ް ޕޮއްިނޓް ޤާއުިމކުުރާމ ގުޅޭ ގުޮތްނ 2021 ވަަނ ައހުަރ ކޮމަިޝުންނ ިސލިްސާލ ގުޮތްނ ައޮތޅިާއ ަރށަްރުށގިައ ފޯކަލ
ބައަްދުލވްުނތަކެއް ައޮތޅު ކުައްނިސލްތަކާ އުެކ ވަނީ ާބއްވާފައެވެ. ކޮމަިޝާނއި ކުައްނިސލްތައް ގުޅިގްެނ ކެުރވެޭނ މަަސއްކަތްތައް
ދެެނގެަނ، އެކްަނކަމްަށ މަގުފަހިކުުރުމގެ ގުޮތްނ ފުަހުމާނާމ އެކުލަވުާލާމ ގުޅޭގުޮތްނވްެސ މަޝްވާަރކެުރއްވިއެވެ. ައދި
ބައަްދުލވްުނތަކުގައި މަޝްވާަރކޮށްފައިވާ ގުޮތގެމަތްީނ ފުަހުމާނާމގެ ޑާްރފްޓް ކޮމަިޝުންނ އެކުލަވާލައި ބައަްދުލވްުނތައް ާބއްވާފައާިވ
ައޮތޅުތާަކ ވަނީ  ހިއާްސކޮށްފައެވެ. ައދި ބޯްރޑްކާސްޓްިނގާއިއ ރީބޯްރޑްކާސްޓްިނގާއިއ ކޮމުިއިނޓީ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ
ާދއާިރާއގުޅޭ ތަމްރާީނިއ ހުޭލްނތެރިކުުރުމގެ ޕޮްރގާްރމްތައް ކޮމަިޝާނިއ ކުައްނިސލްތައް ގުޅިގްެނ ަރށަްރުށގިައ ހްިނގުމަށްވްެސ

މިބައަްދުލވްުނތަކުގައި މަޝްވާަރކެުރއްވިއެވެ. 

ިމ ިސލިްސާލ ބައަްދުލވްުނތަކުގެ ަދުށްނ ކޮމަިޝުންނ ވަނީ 16 ކުައްނިސާލ ބައަްދުލކޮށްފައެވެ. ިމ ކުައްނިސލްތަކަކީ ހއ، ށ،
ނ، ރ، ބ، ކ، އއ، އދ، މ، ފ، ދ، ތ، ލ، ގއ، ގދ. ައޮތޅު ކުައްނިސލްގެ އުިތުރްނ ފުވައުްމލައް ިސޓީ ކުައްނިސލެވެ. 

5. ރީްބޯރޑްކާްސްޓކުުރމުެގ ާދިއާރ ކުިރެއުރުވަމްށ
ޮކްށަފއިވާ މުިހްއމު ަމަސްއަކތް

 

2021 ވަަނ ައހުަރ ކުައްނިސލްތަކާއެކު ކޮމަިޝުންނ ކުރަިއށްގްެނދަިޔ ިސލިްސާލ ބައަްދުލވްުނތަކުގެ ތެެރއްިނ ބައަްދުލވުމެއް. 



5.2 ރީްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުެގ ަގވާއިުދ އިްސލާޙްުކުރްނ

ް ލިިބގްަނަނ ފާަރތްތަކްަށ ޒާަމަންށ ައްނަނުމްނާދ ބަަދުލތާަކ އެއްހަމައެއްގިައ ިޚުދމަތްތައް ދުިނުމގެ ގުޮތްނާނއި، ިޚުދމަތ
ް ދުެމްނާދއުިރ، ް ލިބެޭނ ވަާދވިެރ ާމޙުައލެއް ުއފެއުްދާމއި، ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ިޚުދމަތ އެކަށީގްެނާވ ައގެއްގިައ ެއ ިޚުދމަތ
ުއފޭެދ ަޝކުވާތައް ބަލައި، އެކްަނކްަނ ޙައުްލކޮށްދުިނުމގެ ހުަރަދާނ ިނާޒމެއް އެކަަށއެޅުުމގެ މަޤަްސުދގިައ ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ

ގަވާއުިދ އިސާްލުހކުުރުމގެ ގަިނ މަަސއކަތްތަކެއް 2021 ވަަނ ައހުަރ ކޮމަިޝުންނ ވަނީ ކޮށްފައެވެ. 



ޮކމިުއނިީޓ ްބޯރޑްކާްސޓިްނގ

ަތޢާަރފްކުުރަމްށ ކުރި

ަމަސްއަކތް



ުބާމ ަލްށ ިލ ިއަމރީ ްސކޫ ަފުރ ޕަްރ ާވ ަދ ުދ ިމުއިނޓީ ބްޯރޑާްކްސޓްުކުރުމގެ ާޚއްަޞ ުހއް ޮކ
ިވ "ޫޒމް" މީިޓްނގ. ާލ ެއުކ ޮކިމަޝުންނ ޭބއް ްނ، ެއ ްސކޫ ިޅގެ ުގ

ް ކުުރމަށަްޓކިައ ާރއްޖޭގެ ާމހުައުލގިައ ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގިައ ދެވާިދެނ ް ތާަޢަރފ ކޮމިއިުނޓީ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ިޚުދމަތ
ިޚުދމަތެއޯްތ ބުެލމަށަްޓކިައ ައޖަުމ ބުެލުމގެ ގުޮތްނ، ކޮމަިޝުންނ ހްިނިގ މަޝޫްރުޢ (ޕައިލެޓް ޕޮްރޖެކްޓް) ގިައ ބައިވެރިވުމްަށ
އުިޢާލްނ ަންނބުަރ (IUL)427-PPR/427/2020/3 : ގެ ަދުށްނ ުހޅުވާލި ފުުރަޞުތގެ ަދުށްނ 2 ެސޕްޓްެނބުަރ 2020 ވަަނ
ުދވުަހ ރ.ުދވާފުަރ, ުދވާފުަރ ޕަްރއިމަރީ ސްކޫލަށް، ފަުރތަަމ ފަހަަރްށ ވަގުތީ ގުޮތްނ ކޮމުިއިނޓީ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރމްަށ ޚާއަްސ

ުހއަްދ ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. ައދި މި ޚާއަްސ ުހއަްދ ދޫކޮށްފައިވަނީ 6 މަސް ުދވުަހގެ ުމއަްދތެަށވެ. 
 

ކޮމުިއިނޓީ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ާރއްޖަެއްށ ތާަޢަރފްކުުރމަށަްޓކިައ ކޮށްފައާިވ މަަސއްކަތްތަކުގެ އްެނެމ ފަުރތަަމ ފަިޔވަހީގެ ގުޮތގިައ
ދާިރާސ މަަސއްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވަނީ 2012 ވަަނ ައހުަރގެ ޑެިސމްބުަރ 3ްނ 15ައެށވެ. މި މަަސއްކަތްކުުރުމގައި އިސްކްޮށ

ުހްނެނވީ ޮއސްޓޭްރލާިއގެ މާިދއާިރގެ ތަޖުރާިބކެާރއްކުަމގައިވާ ޑރ. މަރީ ގްރްީނއެވެ.
 

މީގެ އުިތުރްނ، ެސޕްޓެމްބުަރ 2015 ގައި ވެސް ޑރ. މަރީ ގްރްީނ ާރއްޖެ ވަޑައިގްެނ، މި ދާިރާސ ރިޕަޯޓާށއި އްިނަޓރޭނަޝަނލް
ބެސްޓް ޕެްރކްޓިސްތަކުގެ މައްޗްަށ ބާިނކޮށް، ޫޔ.އްެނ.ޑީ.ޕީގެ ފްަނޑްިނގގެ އެހީގިައ ކޮމުިއިނޓީ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ގަވާއުިދ
ް ކުރަިއށްގްެނދެވިއެވެ. ިމ ގަވާއުިދގެ ޑާްރފްޓް އެކުލަވާާލފައިވަނީ ާރއްޖޭގެ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނާނއި، އެކުލަވުާލުމގެ މަަސއްކަތ

ސްޓޭކްހޯލްޑުަރްނ ައދި ަސުރކުާރގެ މިިނސްޓްރީތަކުގެ ިޚާޔުލ ހުޯދމަށްފުަހއެވެ. 
 

6. ޮކމިުއިނީޓ ްބޯރޑްކާްސޓިްނގ ަތޢާަރފްކުުރަމްށ ކުރި
ަމަސްއަކތް

 



ޮކމިަޝުންނ ބޭްއވި ައދި

ަބއިެވރިިވ ެސމިަނރ،

ވާރކްޮޝޕް، ްޓެރއިނިްނގ

ައިދ ްސަޓީޑ ުޓައރ
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7.1 "ްބޯރޑްކާްސަޓުރްނެގ ޯފަރމް" ބޭްއުވްނ

އްިނޑަސްޓްރީ ތަަރއްޤީކްޮށ ކުރިއުެރވުމްަށ ކުރިމަތާިވ ގްޮނޖުެހްނތަކާއި، އްިނޑަސްޓްރީ ކުރަިއާރފައާިވ މްިނވާަރިއ ާހިޞލްވެފައާިވ
ކްަނކްަނ ދެެނގުަތާމއި، ތަމްރްީނގެ ފުުރަސުތތައް ބުޭންނާވ ާދއާިރތަކިާއ ތަމްރްީނ ފުުރަސުތ ހުޯދމްަށ ކޮމަިޝުންނ ކެުރވާިދެނ
ކަމްަށ ފްެނަނ ބައެއް މަަސއްކަތްތަކާމުެދ ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނގެ ިޚާޔާލިއ ލާަފ ހުޯދމަށަްޓކިައ ކޮމަިޝުންނ ވަނީ

'ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނގެ ފަޯރމް" އެއް ާބއްވާފައެވެ. 
 

ިމ ފަޯރމް ކުރަިއްށ ގްެނގޮސްފައިވަނީ 25 ޮނވްެނބުަރ 2021 ވީ ުބާރސްފިަތ ުދވުަހ ކޮްރސޯްރޑުގެ އިވްެނޓް ހޯލްގައެވެ. ިމ
ފަޯރމްގައި މަޝްވާަރކޮށްފައިވަނީ ެދ މުައޫޟއެއްގެ މައްޗެަށވެ. މިގުޮތްނ، ފަުރތަަމ މުައޫޟައކީ ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ާދއާިރައށް މާިހުރ
ކުރިމަތިވެފައާިވ ގްޮނޖުެހްނތަކިާއ އެކްަނކްަނ ޙައުްލ ކުުރމްަށ ކޮމަިޝުންނާނިއ ާދއާިރގިައ މަަސއްކަތްކާުރ ފާަރތްތަކްުނ
ް ޕެްރކްޓިސަްއްށ ިޚާޔުލ ުހަށހެޅުމެވެ. ިމ ް ޮއފ ކެުރވާިދެނ ކްަނތައްތަކެވެ. ައދި ދެވަަނ މުައޫޟައކީ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ކޯޑ

ފަޯރމްގައި 10 ޗަެނލް ައކްުނ 19 ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނ ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 
 

7. ޮކމިަޝނުްނ ބޭްއިވ ައދި ަބއިެވރިިވ ެސމިަނރ،
ވާރކްޮޝޕް، ްޓެރިއނިްނގ ައިދ ްސަޓޑީ ުޓައރ

 

"ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނގެ ޯފަރމް"ަގިއ ަބިއވިެރިވ ބޯްރޑާްކްސަޓުރްނާނެއުކ ޮކިމަޝްނ ެމމަްބުރްނ
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7.2 ުޒވާުންނެގ ުދަވހާ ގުިޅެގްނ ބޭްއވި "ޫންސެވރިަކމުެގ ަތމްީރުނ ޕްޮރގާްރމް"
2021 ވަަނ ައހުަރގެ ުޒވުާންނގެ ުދވާަހ ގުޅިގްެނ، މިިނސްޓްރީ ޮއފް ޫޔތް، ސްޕޯޓްްސ އްެނޑް ކޮމުިއިނޓީ އެމްޕަވަރމްަނާޓިއ
ކުޅުުދއްފިުށ ިސޓީ ކުައްނިސާލ ައދި މޯލްޑިވްސް ބޯްރޑްކާސްޓްިނގ ކޮމަިޝްނ ގުޅިގްެނ، ުޒވުާންނގެ ފްަނުނވެރިކްަނ ކުރަިއުރވައި،
މާިދއާިރގެ ވަޒީފާގެ ފުުރަޞުތތަކްަށ ައުހުލވެރިކުުރވުމްަށ "ޫނސްވެރިކުަމގެ ތަމްރްީނ ޕޮްރގާްރމް" އެއް ވަނީ ާބއްވާފައެވެ. ިމ

ޕޮްރގާްރމް ާބއްވާފައިވަނީ ޮއކޯްޓބަރ 10 ްނ 14 ށް ކުޅުުދއްފުށި ިސޓީގައެވެ.  
 

ިމ ޕޮްރގާްރމްގިައ ޓެްރއަިނުރްނގެ ގުޮތގިައ ފްަސ ބޭފުޅްުނ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގްަނަނވާފައިވެއެވެ. މިގުޮތްނ، ކޮމަިޝްނގެ ފާަރުތްނ
ް ުމޙައްމުަދ ައދި ގެސްޓް ކޮމަިޝްނގެ ަރއްީސ މަރަިޔމް ވަހާީދ، ކޮމަިޝަނރ ޢަލީ ޫޔުސފް، ޑެިރކަްޓރ ލީގަލް، ާޝްނ ާޞލިޙ

ލެކްޗަަރރއްިނގެ ގުޮތގައި ުމޙައްމުަދ ާއިސފް (ޮމްނުދ) ައދި ަޝއާްމްނ ާޝކުިރ ެސަޝްނތައް ަންނގަވައިދެއްވާފައިވެއެވެ.  
 
 



2021 ަވަނ ައަހުރ

ޮކިމަޝުންނ ޮކްށަފއިވާ

ދިާރާސަތްއ



ް ކުައްނިސލް ތަކުގެ އްިނތިޚާާބިއ ައްނހުެންނގެ ތަަރއްޤަީއްށ މަަސއްކަތްކާުރ ކޮމެޓީގެ އްިނތިޚާާބިއ ގުޅުވައިގްެނ ލޯކަލ

ޮމިނަޓރްިނގ ކުރަިއްށ ގްެނގޮސްފައިވަނީ ޚަބާަރިއ ކަަރްނޓް އެފާެއޒް ގެެނސޭްދ ައްށ (8) ޓީވީ ޗަެނލެއްގެ ކްޮނެމ ެރއެއްގެ

ް ކުަމގައާިވ 20:00 އްިނ 00:00 ގެ ިނަޔލްަށ ފުޮނިވ ކްޮނޓްެނާޓިއ ޑެިރކްޓް އެކެްސްސ ގުޮތގިައ ް ަޓއިމ ޕަްރއިމ

ސްޓަޭޝްނތަކްުނ ކަނޑަައޅާފައާިވ ވަގުުތ ބަލައިގްެނެނވެ. 10 ާމރުިޗ އްިނ 10 އެޕްރީލް 2021 ގެ ިނަޔލްަށ ޮމިނަޓރްިނގގެ

މަަސއްކަތް ކޮށްފައިވާއުިރ، ޮމިނަޓރ ކުުރުމގިައ ބާަލފައިވާނީ ކްޮނެމ ޗަެނލަކްުނ ޑައެިރކްޓް އެކެްސްސ ގުޮތގިައ ކަނޑަައޅާފައާިވ

ވަގުތާަށިއ ކޮމަިޝުންނ އެކުލަވާާލފައާިވ އްިނތިޚުާބގެ ުދވަސްވުަރ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ގައިޑްލައްިނ ައދި ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ

ކޯޑް ޮއފް ޕެްރކްޓިސާްއ ިޚާލފުވެފައިވާ ައަދދެވެ.

 

8. 2021 ަވަނ ައަހުރ ޮކމިަޝނުްނ ޮކްށަފއިވާ
ިދާރާސަތްއ

8.1 ޯލަކލް ަކުއްނިސލް އިްނތިޚާބާއި ައްނެހުންނެގ ަތަރްއޤީައްށ ަމަސްއަކތްކުާރ ޮކެމީޓެގ އިްނތިޚާބާ ގުިޅެގްނ
ޮކިމަޝުންނ ހިްނގި ޮމނިަޓރިްނގ ަމަސްއަކުތެގ ރިޯޕްޓ ެއކުަލވާލާ ާޝިއުޢކުުރްނ

ަޖުދަވލު 3: ޯލަކލް ަކުއްނިސލް އިްނތިޚާބާއި ައްނެހުންނެގ ަތަރްއޤީައްށ ަމަސްއަކތްކުާރ ޮކެމީޓެގ އިްނތިޚާބާ ގުީޅެގްބ ޮކިމަޝުންނ ހިްނގި ޮމނިަޓރިްނގ
ަމަސްއަކުތެގ ރިޯޕްޓ 



ަލއިަސްނސިްނގ



9.1 2021 ަވަނ ައަހާރ ަހަމައްށ ޫދޮކްށަފއިވާ ްބޯރޑްކާްސިޓްނގ ަލއިަސްންސ

ޤޫާނުނ ަންނބުަރ 2010/16 (ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ޤޫާނުނގެ) ަދުށްނ
2021 ވަަނ ައހުަރގިައ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ފުުރަސުތ ދުިނުމގެ ގުޮތްނ
 06 ފާަރތަކަށްވަނީ ލައަިސްންސ ދޫކޮށްފައެވެ. 2020 ވަަނ ައހުަރގެ
ޮއކޯްޓބުަރގެ ިނަޔލްަށ ކޮމަިޝުންނ ުމިޅ ާރއްޖަެއްށ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ
ިޚުދމަތް ދުިނުމގެ ލައަިސްނސް ދޫކުުރމަށް 02 (ދޭއް) ފަހެަރއްގެ މަތްިނވަނީ
ުހޅުވާާލފައިވެއެވެ. އެއީ 2012 ައދި 2015 ވަަނ ައހުަރގައިއެވެ. ައދި މީގެ
އުިތުރްނ 04 ޮއކޯްޓބުަރ 2020 ގިައ ުމޅާިރއްޖަެއްށ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ
ް ފުޯރކޮށްދުިނުމގެ ލައަިސްންސ ދޫކުުރމްަށ 05 (ފަހެއް) ައހުަރގެ ިޚުދމަތ
ުމއަްދތްަށ ުހޅުވާާލފައިވެއެވެ. ޑެިސމްބުަރ 2021 ވަަނ ައހުަރގެ ިނަޔލްަށ ިމ
ކޮމަިޝުންނ 55 ފާަރތަކްަށ ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ލައަިސްންސ
ީ ޗަެނާލިއ 13 ޭރޑޯިއ ޗަެނލެއް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތޭެރގިައ 42 ޓީވ
ހިމެެނއެވެ. ކޮމަިޝުންނ ދޫކޮށްފައާިވ ލައަިސްނސްތަކުގެ ތެެރއްިނ 2021
ް ފުޯރކޮށްދުެމްނ ގްެނަދނީ 35 ޑެިސމްބުަރގެ ިނަޔލްަށ ިޚުދމަތ
ީ ޗަެނާލިއ 07 (ހަތެއް) ޭރޑޯިއ ފާަރތަކްުނެނވެ. މީގެ ތޭެރގިައ 28 ޓީވ
ޗަެނލެވެ. ައދި މާިހތަަންށ ިމ ކޮމަިޝުންނ 10 ލައަިސްންސ
ކްެނަސލްކެުރވިފައިވާއުިރ، 10 ލައަިސްނެސއް އެކިއިެކ ަސބުަބތަކުާހެރ ވަނީ

ހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ. 
 
 
 

ޖުަދވުަލ 4: ބޯްރޑްކާސަްޓުރްނގެ މުަޢލާޫމުތ

9. ަލއިަސްނސިްނގ

2 8

7

1 0

1 0

ގ ން ޓި ސް ކާ ޯރޑް ބް
ގެ  ސް ން އިސަ ލަ
ތު މާ ލޫ ޢު މަ



 9.2 2021 ަވަނ ައަހުރ ޫދޮކްށަފއިވާ ީރްބޯރޑްކާްސިޓްނގ ަލއިަސްންސ

2021 ވަަނ ައހުަރގިައ ިމ ކޮމަިޝުންނ 6 (ހައެއް) ފާަރތަކްަށ ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ިޚުދމަތް ދުިނމްަށ ވަނީ ލައަިސްންސ
ް ދުިނމްަށ ދޫކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތޭެރގިައ ހިމޭެނ އެއްފާަރތަކީ ގޭްރަޓރ ާމެލ ަސަރޙައުްދގިައ ރީބޯްރޑްކާސްޓް ކުުރުމގެ ިޚުދމަތ
ލައަިސްންސ ދޫކޮށްފައާިވ "ިސގަްނލް މޯލްޑިވްްސ ޕަްރއިވެޓް ލިމިޓެޑް" ކާިޔ ކްުނފްުނޏެކެވެ. އެކިއިެކ ަސބުަބތަކުާހެރ
ރީބޯްރޑްކާސްޓް ކުުރުމގެ ބައެއް ފާަރތްތަކްުނ ވަނީ ލައަިސްނސްތައް ާބޠިލްކޮށްފައެވެ. މާިހުރ ުމޅި ޖުމަްލ ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ
ް ފުޯރކޮށްދުިނމްަށ ލައަިސްންސ ދޫކޮށްފައިވާނީ 113 ފާަރތަކެަށވެ. އޭގެތެެރއްިނ 5 (ފަހެއް) ފާަރތަކީ ުމިޅ ާރއްޖަެއްށ ިޚުދމަތ

ރީބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ިޚުދމަތް ދުިނމަށް ލައަިސްނސް ދޫކޮށްފައިވާ ފާަރތްތަކެވެ. 
ޖުަދވުަލ 5: ރީބޯްރޑްކާސަްޓުރްނގެ މުަޢލާޫމުތ 

 9.3 2021 ައަހުރ ޫދޮކްށަފއިވާ ެއކްެރޑިޓޭަޝްނ ކާޑް
 

ގަވާއުިދ ަންނބުަރ R-27/2013 (އެއްވާުމ ގުޅޭ ގުޮތްނ ހަަރކާތްތެރާިވ ޫނސްވެރްިނ އެކެްރޑިޓްކުުރުމގެ ގަވާއުިދ) ގެ ަދުށްނ
2021 ވަަނ ައހުަރވްެސ ޫނސްވެރްިނ އެކެްރޑިޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އެގުޮތްނ 2021 ވަަނ ައހުަރ ޖުމަްލ 194 ފާަރތެއްވަނީ
އެކެްރޑިޓްކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތޭެރގިައ ހިމެެނނީ ބޯްރޑްކާސްޓްކާުރ ޗަެނލްތަކުގެ ޫނސްވެރްިނާނިއ ޮއްނލައްިނ މީޑާިއތައް ހްިނާގ

ފާަރތްތަކުގެ ޫނސްވެރްިނެނވެ.  
 
ޖުަދވުަލ 6: އެކެްރޑިޓްކޮށްފައިވާ ޫނސްވެރްިނގެ މުަޢލާޫމުތ 

9.4 ްބޯރޑްކާްސްޓުކަރްނ ަފަށއިަފިއުނވާ ަފާރތްަތުކެގ ަލއިަސްންސ ބާޠިލުުވްނ
 

ގަވާއުިދ ަންނބުަރ (R-154/2019) ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ގަވާއުިދގެ 25 ވަަނ ާމއާްދގެ (ހ) ގިައ ބާަޔްނކޮށްފައާިވ ުމއަްދުތގެ
ތޭެރގިައ ިމ ކޮމަިޝުންނ ބޯްރޑްކާސްޓްކަުރްނ ފާަށފިައ ުނާވ 10 (ދިހައެއް) ފާަރތެއްގެ ލައަިސްނސް ހިފަހައާްޓފައިވެއެވެ. ައދި ިމ
10 (ދިހައެއް) ފާަރުތގެ ތެެރއްިނ 04 (ހަތެަރއް) ފާަރތެއްގެ ލައަިސްންސ ާބޠިލް ކުުރމްަށ ކަޯޓްށ ުހަށހަޅާފައިވާއުިރ ާބކީ ުހިރ

06 (ހައެއް) ފާަރުތގެ ލައަިސްނސް ާބޠިލް ކުުރމަށަްޓކައި ކަޯޓށް ުހަށހެޅުުމގެ މަަސއްކަތްތައް ކޮށްފައިވެއެވެ.
 



9.5 ްބޯރޑްކާްސްޓ ަލއިަސްންސ ޫދޮކްށަފއިވާ ްސޓޭަޝްނަތުކެގ ައަހީރ ރިޯޕްޓ
ުހަށެހޅުްނ

ޤޫާނުނ ަންނބުަރ 16/2010 (ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ޤޫާނުނ) ގެ 30 ވަަނ ާމއާްދގެ (ކ) ގައި ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ލައަިސްންސ
ދޫކޮށްފައާިވ ފާަރތްތަކްުނ، ލައަިސްންސ ދޫކުުރުމގެ ަޝުރުޠތަކްަށ ޢަމުަލ ކަުރުމްނާދ މްިނވާަރއި، ެއ ފާަރތްތަކްުނ ހްިނާގ
ޙަަރކާތްތާަކ ގުޅޭ ގުޮތްނ ކްޮނެމ ައހަަރުކ އެއް ފަހުަރ ކޮމަިޝަންށ ރިޕޯޓް ކަުރްނވެާނކްަނ ބާަޔްނކުުރާމއިއެކު، ގަވާއުިދ
ަންނބުަރ (R-154/2019) (ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ގަވާއުިދ) ގެ 10 ވަަނ ާމއާްދ، ލައަިސްންސ ދުިނުމގެ ާޢްނުމ ަޝުރުޠތަކުގެ
(ކ) ގައި ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ލައަިސްނސް ލިިބފައާިވ ފާަރތްތަކްުނ ފާއުިތވި ައހުަރ ސްޓަޭޝްނ ހްިނިގ ގުޮތގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް ިމ
ގަވާއުިދގެ 50 ވަަނ ާމއާްދގައާިވ ގުޮތގެ މަތްިނ، ވިދިގްެނ ައްނަނ ައހުަރގެ ޖްޫނ މުަހގެ ިނަޔލްަށ ކޮމަިޝަންށ
ުހަށހެޅްަނވެާނކުަމގިައ ބާަޔްނކޮށްފައިވާއުިރ، 2020 ވަަނ ައހުަރގެ ައހަރީ ރިޕުޯޓ، ބޯްރޑްކާސްޓްކުުރުމގެ ލައަިސްންސ
ދޫކޮށްފައާިވ 29 ފާަރތަކްުނ ުހަށހަޅްަނ ޖެހެއެވެ. މިގުޮތްނ 2020 ވަަނ ައހުަރގެ ައހަރީ ރިޕުޯޓ 23 ފާަރތަކްުނ
 ުހަށހަޅުއްވާފައިވާއުިރ 6 ފާަރތަކްުނ 2020 ވަަނ ައހުަރގެ ައހަރީ ރިޕުޯޓ ކޮމަިޝަންށ ުހަށހަޅާފައުިނވެއެވެ. މިގުޮތްނ ތިރީގިައ
އެވަނީ 2020 ވަަނ ައހުަރގެ ައހަރީ ރިޕޯޓް، 18 ޮނވެމްބުަރ 2021 ގެ ކުރްިނ ުހަށހެޅުއްވުމަށް އުިތުރ ފުުރަޞުތތަކެއް ދެވި ެއ

ފުުރަޞުތތަކުގައިވެސް ައހަރީ ރިޕޯޓް ފުޮނވާފައި ުނވާ ފާަރތްތަކެވެ. 
 

ލައިސަންސްގެ ބާވަތް ޗެނަލްގެ ނަން ކުންފުނީގެ ނަން

ޮކޯކާނ ިއްނަޓޭނަޝަނލް ޕވޓ. ލޓޑ

ިޑިޖަޓލް ބޯްރޑާްކްސިޓްނގ ޯމލިްޑވްްސ ޕވޓ. ލޓޑ

ޮކޯކާނ ިއްނަޓޭނަޝަނލް ޕވޓ. ލޓޑ

ާފރައވޭ ޯހލިްޑްނގްްސ ޕވޓ. ލޓޑ

ް ޕެްރްސޯކޕް ޕަްރިއވެޓް ިލިމެޓޑ

ޓާްރްންސ ޯއަޝްނ ބޯްރޑާްކްސިޓްނގ ޮކމްޕެނީ
ޕވޓ. ލޓޑ

ަސްނުގ ޓީވީ

ޗެަނލް ަވްނ

ަސްނުގެއކްްސޓާްރ

ިފެޔްސ ޓީވީ

ިމިނަވްނ 97

ޗެަނލް ޯއަޝްނ



ައަހީރ ރިޯޕްޓ ުހަށަހޅަާފއިވާ ްސޓޭަޝްނަތްއ

ލައިސަންސްގެ ބާވަތް ޗެނަލްގެ ނަން ކުންފުނީގެ ނަން

ަޕބިްލކް ާސރިވްސ މިީޑާޔ

ާރއްޖެ ެޓެލިވަޜްނ ޕވޓ. ލޓޑ

މިީޑާޔ ަފުއްނޑަޭޝްނ ޕވޓ. ލޓޑ

ައިއެލްނޑް ެއްނޑް ޮކިމުއިނކޭަޝްނ
ެއްނަޓރެޓިއްނަމްނޓް ޕވޓ. ލޓޑ

ައިއެލްނޑް ބޯްރޑާްކްސިޓްނގ ޮކމްޕެނީ ޕވޓ. ލޓޑ

ޑްރީމް ެނޓާްވރކް ޮސިލުއަޝްންސ ޕވޓ. ލޓޑ

ިއްނޯޓްނ މިީޑާއ ޕވޓ. ލޓޑ

ޯމލިްޑވްްސ މިީޑާއ ިއްނވެްސޓަްމްނޓް ޕވޓ. ލޓޑ

މިީޑާއ ިރްނގ ޕވޓ. ލޓޑ

ުހިރާހ ޗެަނެލއް

ާރއްޖެ ޓީވީ

ެނކްްސޓް ޓީވީ
ާރއްޖެ ިޓުއްނ

ައލަްކުއުނ

ެއމްވީ ޓީވީ

 ވީ ޓީވީ

ވީ ެއފް.ެއމް

ައލް ުކާރްނ
ައިއްސ ޓީވީ

ދިވެިހ ޗެަނލް

ޗެަނލް 13

ޗެަނލް ިނުއްސ ޯމލިްޑވްްސ (ީސ.ެއްނ.ެއމް)
ޕވޓ. ލޓޑ

ީސ.ެއްނ.ެއމް



2021 ަވަނ ައަހުރ ައަލްށ ްބޯރޑްކާްސްޓުކުރމުެގ ަލއިަސްންސ ލިުބުނ
ަފާރތްަތްއ

ލައިސަންސްގެ ބާވަތް ޗެނަލްގެ ނަން ކުންފުނީގެ ނަން

ިބޒަްންސ ެސްނަޓރ ޯކަޕޭރަޝްނ ލޓޑ

ަސމުީކ ޕވޓ. ލޓޑ

ް ައިއެލްނޑް ޮކިމުއިނކޭަޝްނ ެއްނޑ
ެއްނަޓރެޓިއްނަމްނޓް ޕވޓ ލޓޑ

ް ައިއެލްނޑް ޮކިމުއިނކޭަޝްނ ެއްނޑ
ެއްނަޓރެޓިއްނަމްނޓް ޕވޓ ލޓޑ

ިމޑަްލިއްނ ޕވޓ. ލޓޑ

ައުއވީ ޕވޓ. ލޓޑ

ޯމލިްޑވްްސ ިބޒަްންސ ެނޓާްވރކް

ާދިރްސ ޓީވީ

ިނޯއ ޓީވީ

ަދިރަވުރ 

ައިއްސ ްސޯޕޓްްސ

ައިއްސ ޕަްލްސ 
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