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އިސްބަސް
 ކޮމިޝަނާ އިން މި 16/2010 :ނޫނު ނަމްބަރުއިގަނޑު ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ޤާގެ މަގ ކޮމިޝަންލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންމޯ

 އާލާކުރުމަށާއި،ންކަން ދަމަހައްޓައި ޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަޚިނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ މަތިކޮށްފައިވަނީ
 ތިސާދީ،އިޤް އުމީ،އިޖުތިމާޢީ،ޤަ ސިޔާސީ، ސަގާފީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ، ސީ އާލާކުރުމަށާއި،ޤައުމު ބިނާކުރުމަށާއި، ޑިމޮކްރަ

ލް އަދި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހިމެނޭ ދުޅަހެޔޮ ކޮމާޝަ ކޮށްދޭނެ ޕަބްލިކް، ދިނފަންނުވެރި ހުނަރު ރައްކާތެރިކޮށްދީ މުއްސަ
ކަމެއް  ބެހޭ އެންމެހާ މިސިނާއަތާ ، ކޮށް ކުރިއަރުވައިސިނާޢަތެްއ ތަރައްޤީއް އެކުލެވޭ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މައްޗަ ވާދަވެރިކަމެއްގެ

 ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތުގެ ފައިދާ ދިވެހި  "އްވުރުޞަތަރާސްތާ  ކޮމިޝަންގެ ދުރު ހިމެނޭހެން މި އެންމެހާ އަސާސްތައް މި
 މުހިންމު ލްވުމަށްޞިވާ ފުރިހަމަގޮތުގައި މިކަމަށް އެންމެ ،ކަމުގައި ަހދައި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިދިނުން"

 ކުރަމުންނެވެ.  ކޮމިޝަނުން މިގެންދަނީ ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއްލްކުރުމަށްޙާޞިޑައަޅައި، މިކަންތައް ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ކަނ

ހިމެނޭހެން  ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައްޔާލާއި  ޚިސިނާއަތުގެ ބައިވެރިންގެ  ،ލްކުރުމަށްޓަކައިޙާޞިމި ލަނޑުދަނޑިތައް 
ތްތައް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަމިޕްލޭނާއި އެއްގޮަތށް އެކުލަވާލާ، އް ރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނެކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން ސްޓެ

ުނމަށް އަބަދުމެ މިަދނީ ގަދައަޅާ ރިހަމަ ަނތީޖާއެއް ނެރެދިތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަްށ، ފު ވިގެ ދެމެހެްއޓެނިދާއިރާ ،ތަރުތީބުކުރެވި
 މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

ސިނާއަތަކީ  ގައި މިއެކްޝަން ޕްލޭންމިވާ  ން އެކުލަވާލައިފައިކޮމިަޝނު (2026-2022)އަހަރަށް  ފަސްއޮތް  މިގޮތުން ކުރިއަށް
ހޭުލންތެިރ  ،ހިމެނޭ ުހނަރުވެރި އުފެއްދުންެތރިންތަކެއް ބޭ،ލި ދުޅަހެޔޮ ވާދަވެރިކަމަށް ޖާގަލ ،ސްކަންދޭތަހުޒީބަށް އިޒަމާނީ 

 ވިސްނުމެވެ. މައިގަނޑުކުރުމަކީ  ސިނާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީއް އެކުލެވިގެންވާއެހުންތެރިންނާއި ެބލުންތެރިްނތަކެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ލަނޑުަދނޑިތައް ޙާސިލްކުރުމަށް ގިނަ ވެގެންދާ ފަސް އަހަަރށް ކަމި ފާއިތު
ޕްލޭންގެ އަމާޒުތަކަށް ވާސިލްވުމަށް ނުހަނު  ގެން، މިމެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ގުޅިގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމާއެކުވެސް، ކޮމިޝަންގެ 

 ގަކޮށް، ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.ކަން ފާހަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާގިނަ ކާމިޔާބު މަ

ޤުދުރަތީ ޙާލަތްތަކާއި، ޤައުމުެގ މަސްރަހަށް އަންނަމުންދާ ބަަދލުތަކާއި، މާލީ އަދި އިދާރީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމާއެކުވެސް، 
އަޅާފައިވާ "ގައި ކަނޑައަލަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޝަންގެ "ސްޓެރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންދިމާވެފައިވާ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު، 

ނާއި މުަވއްޒަފުން އިތުރު ހިތްވަރާއި ވިސްނުމާއެކު ވަނީ ކުރިމަތިލާފައެވެ. ކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންއެންމެހާ ކަންކަން ޙާސިލް
ގައި ލިއްބައިދިނުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި، ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުން ލިބެންޖެހޭ ފައިދާ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތު

 މި ކޮމިޝަނުން ޤާނޫނުން ބާރުިލބިދީގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް 
 އަރުވަމެވެ. 

 މަރިޔަމް ވަހީދާ   
ރައީސްކޮމިޝަންގެ 
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 ރަފްތަޢާ
 

 ކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންއަކީ މިކޮމިޝަންގެ ތަސައްވުރާއި އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް،މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑް

 ބަހާލެވިފައިވާގޮތާިއ، މި ސިޔާސަތުތައް މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާއި،

އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ހިންގާނެ ހަރަކާްތތަކުެގ މައްޗަށް )2026-2022(އޮތް ފަސްއަހަރު  ރިޔަށްސިޔާސަތުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ކު 

 .ޕްލޭންއެކެވެ

އެކުލަވާލުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ިމހާަތނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ޮގންޖެހުްނަތކާއި ސިނާއަތުގެ ބައިވެރިންގެ  އްޕްލޭންގައިވާ ސިޔާސަތުތަ މި

ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީތަކަށް ެޓކްނޮލޮޖީއާއެކު ސިނާއަތަށް އައި ަބދަލުތަކާއި އެއްވަރަށް ފައިހަމަކުރުމާއި،  ޔާލުތަކާއިޚިފަރާތުން ލިބިފައިވާ 

 .ކުރުމަށް އެމަގުން އަމާޒުހިފިފައިވާނެއެވެަތރައްޤީބަލައި އެކަންތައް ހާސިލުކޮށް 

ތަްނފީޒީ  105މައްޗަށް އެކުލެވޭ  ސަތުގެސިޔާ 11އެކުަލވާލެިވފައިވާނީ މައިގަނޑު ހަތަރު ދާިއރާއަކުން ޕްލޭން  މިގޮތުން މި

 ހަރަކާތުގެ މައްޗަށެވެ.
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 އެކުލަވާލުން  ސެޕް
 

ސެޕް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ކޮމިޝަންގެ އެކުލަވާލާފައިވަނީ  '2026 – 2022 ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންސްޓްރެޓެ'ކޮމިޝަންގެ 

މަސައްކަތެއް ސެޕްގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ  ށް ދާގޮތް ބެލުމާއި،ކުރިއަނެވެ. މި ޕްލޭންގެ މަސައްކަތްތައް ފަރާތުން ކޮމިޓީގެ

  ފަާރތުްނނެވެ. ސެޕް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ކޮމިޓީގެ ވެސްވިލަރެސްކުރާނީ

ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާއެކު، އަދި އެހެންމެ  ޔާލުތަކާއިޚިކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ަލފަޔާއި  އެކުލަވާލެވިފައި މިވަނީ  ސެޕްގައި

ދިއުމަށް  ށްސިނާއަތުގައި ކުރިޔަ ޔާލުތަކާއި އެފަރާތްތަކަށް މިޚިބައިވެރިންގެ ފަރާުތން މިހާތަނަށް ިލބިފައިވާ ހުރިާހ ސިނާއަތުގެ 

ހޯދައިދިނުމަށް އިްސކަންދީފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަކާއި  ޔަތްކުރުމާއެކު އެކަންކަމަށް ހައްލުޢާގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްަތކަށް ރި ރިހު

 ޗަށެވެ. ހަރަކާތްތަކެއްގެ މައް

ޔަތްކޮށް، ޢާކުރަމުންދާ މައްސަކަތްތަކަށް ރި ކޮމިަޝންގެ ސެކްޝަންތަކުންއެކުލަވާލާފައިވާނީ  ހަރަކާތްތައްސެޕްގެ ތަންފީޒީ މިގޮތުން، 

 ވެ.ބައިވެރިވުމާއެކުއެހިއްސާކުރުމަށްފަހު، އެ ފަރާތްތަކުގެ  ސެކްޝަނަކާއި އެ އްސިޔާސަތުތައެ ސެކްޝަނަކާ ގުޅުންހުރި 

ކޮމިޝަންގެ ޤާިބލްކަން އިތުރުކޮށް މަސައްކަތްތަްއ ހަރުދަނާކުރުމާއި،  ރާއްޖޭގެ  މުގައި ކޮމިޓީގެ ވިސްނުމަކީއެކުލަވާލުމި ސެޕް 

ތަރައްޤީކުރުމާއި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ދާއިރާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

މަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަްށ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަްށ ދުޚިމިސިނާއަތުގެ  ، މާއިއަހުލުވެރިކުރުވު

 މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަުނން ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
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 ހިންގުން  ސެޕް
 

ގަމުންދާ މިންވަރު ބަލައި ނމަސައްކަތް ހިނގާގޮތާއި ހި މާއި އެހިންގު '2026 – 2022ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ސްޓްރެޓެ'

 ވަޒަންކުރާނީ ސެޕް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ކޮމެޓީގެ ފަރާތުންނެވެ.

)ސެޕް  ޚަރަދުހިންގުމަށް ހިނގާނެ  ކޮމިޝަނުން ސެޕް ރަސްމީކޮށް ފާސްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަންގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުން ސެޕް

ކުގެ ޅަންވާނެއެވެ. އަދި ސެޕްގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތަހަހުށަބަޖެޓު ފާސްކުުރމަށް  ގެ ބަްއދަލުވުމަކަށް އެހަދައި ކޮމިޝަން ބަޖެޓު

 ށް ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭހިމެނުމަ ބަޖެޓުގައި ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ބޭނުންވާ ކަންކަން، ތެރެއިން ހިންގުމަށް ފައިސާ

 ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ.

ނެ އިސްކަންދޭއްގައި ހިންގުމަށް ރެށްވެސް އެއަހައަހަރަކަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިމެނޭ އިފާސްވުމުން ސެޕްގަ  ބަޖެޓް ގެސެޕް

ހަވާލުކޮްށ  ހަރަކާތްތައް އެކަމަކާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނަކާބެއް ކޮމިަޝންގެ ބައްދަލުވުމަކުން ކަނޑައެޅުަމށްފަހު އެތަރުތީހަރަކާތްތަކުގެ 

އެއްފަހަރު  ންމަހަކު 3 މެންޓޭޝަން ކޮމިޓީގެ ފަރާުތން ކޮންމެސެޕް އިމްޕްލިކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންަނށް  ،ށްދާ މިންވަރު ބަލައިއަކުރި

  .ހިއްސާކުރާނެއެވެމަޢުލޫމާތު 

 ،ގޭނެެހންނއެ އްތަޚްއަހަރުތެރޭގައި ހިންގާނެ ތާރީ އް ސެކްޝަނަކުންވެސް އެ ސެކްޝަނަކަށް ހިންގުމަށް ކަނަޑއެޅޭ ހަރަކާތްތަކޮންމެ

ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި، ސެކްޝަންތަކުން ހިއްސާކޮށްފައިާވ  އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ކޮމިޓީއާ ކަލަންޑަރެއް އެކުލަވާލާ ސެޕްހަރަކާތް 

 .ބަލައި ެއކަން ވިލަރެސްކުރުމަކީ ސެޕް ކޮމެޓީގެ ޒިންމާއެކެވެ ތޯކުރިއަށްދޭ އް މަަސއްކަތްތަޓައިމްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް
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 ޑު އޮނިގަނ ސެޕްގެ

ސިޔާސަތުތައް  މައިަގނޑު ާދއިރާ 
 (ސްޓްރެޓެޖީތައް)

ތަންފީޒީ 
 އް ތްތަހަރަކާ 

1 
 ތަހުޒީބު ބްރޯޑްކާްސޓްވެށި 

ނާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުވައްޒަފުންބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަންގެ 
 އާއި މިތަރައްޤީނީ އުލާއި އިންސާޙަމާ އެންމެހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މަސައްކަތު

ކަށަވަރުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭ  ޙައްޤުތައް،ންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އެންމެ
 .ހަރަކާތްތައްތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ  ސިޔާސަތުތައް ސިޔާސަތުތަކާއި އެ

4 64 

2 
 ޒަމާނީ ވާަދވެރި ދެކޮޅުެޖހޭ ސިނާއަތް 

ތަކެއް ވިޔަފާރިތަކެއް ގުޅިފައިވާ އެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާއަތަކީ މިސިނާއަތާ
 ކޮށް އެހެން ޤީ ވިޔަފާރި ތަރައް މި ،ގަމުންދާ ސިނާއަތަކަށްވުމުންނހިމެނިގެން ހި

 ސިޔާސަތުތައް  ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެ
 .ހަރަކާތްތައްތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ 

3 12 

3 
 ފަންުނެވރި ުއފެއްުދންތެިރ ބްރޯޑްކާްސޓަރުން 

 ،ޒަމާނީ ،ހުނަރުވެރި، މުއްސަނދިވެހި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަކީ ކޮންޓެންޓް ދި
ފަރާތުން  އެމީހުންގެ ،އުފައްދާ އުފެއްދުންތައްލީމީ ޢު ދީނީ އަދި ތަ ،ސަގާފީ

ފޯރުކޮށްދޭ ބައެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ދުމަތެއްޚިރައްޔިތުން އެދޭފަދަ 
 .ހަރަކާތްތައްޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ތަންފީ ސިޔާސަތުތައްސިޔާސަތުތަކާއި އެ

2 22 

4 
 މާަހއުލެއް ިބނާކުރުން ހޭލުންތެރި 

ޑިއާއަްށ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި މީ އެހުންތެރިންނާއި ބެލުންތެރިންނަކީދިވެހި 
ތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ ޤާނޫނުދާއިރާގެ  އަހުލުވެރި މި

އިވާ ޒިންމާތަކަށް ފަރިތަ ފަގުޅި އްޤާޙަ އި އެއްޤާޙަޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ޚި
ނެއްޓޭ  ބިނާކުވަނިވި ފާޑުކިޔުންތައް ހަޖަމްކުރެވޭ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފާލުން

ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތަކާއި  ކުރުވާނެޒިންމާދާރު ހާލަތްތަކުގައި 
 .ހަރަކާތްތައްތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ  ސިޔާސަތުތައް އެ

2 7 
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 /އިންޕުޓް

 ރިސޯސަސް

ހިންގާނެ 
 ޑިޕާރޓްމަންޓް 

އެހީވާނެ 
 ފަރާތް 

   ލީމީ ވެއްޓެއް ޢު ޒަމާނީ ތަ  1.1
 ކުރުން ތަރައްޤީ

ކޮށް ފަންޑްގެ ޤާއިމްފަންޑް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޓްރަސްޓް 1.1.1
 .އި ހިންގަން ފެށުންގަވާއިދު އެކުލަވާލަ

 

     

 ފައިސާ ފަންޑަށް
ހޯދުން، 

ސްޕޮންސަރުން، 
 ރކެޓިންގމާ

 އަދި ފައިނޭންސް
 ޕީ.އާރ

 ސެކްޝަން 

ސެޕް 
އިމްޕްލެމެންޓޭ
ޝަން 
 ކޮމިޓީ،

 .ފުންނަށް ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުންކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަ 1.1.2
     

ޓްރެއިނަރ، 
 ޓްރެއިނިންގ ފީ 

ރު އާ.އެޗް
 ސެކްޝަން 

އެޑްމިން 
 ސެކްޝަން 

އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަކުގެ  މާލީ، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ފަންނީ، 1.1.3
 .ބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުންޤާ

     

ސަބްސިޑީ އެހީ، 
ކޮންސަލްޓެންސީ، 

ޓެކްނިކަލް 
އެހީތެރިކަން، 
ޓްރެއިނިންގ 

 ފުރުސަތު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ންސް ފައިނޭ
 ސެކްޝަން 

 ހިތްވަރު ދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ޚިބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ  1.1.4
 .އެވޯޑް ބޭއްވުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަހަރަކު  ދިނުމަށް ކޮންމެ

     

އެވޯޑް، ހަފްލާ،  
ޖަޖިންގ ޕެނަލްގެ 

، ޚަރަދު

ާމރެކިޓްނެގ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
ޑިޕާޓްމަންޓް، 
ޕީ.އާރު 
 ސެކްޝަން 

 ސެޕް
އިމްޕްލެމެންޓޭ
ޝަން 
ކޮމިޓީ، 

ފައިނޭންސް 
 ސެކްޝަން 



 
ން / މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަ  2026 – 2022ސްޓްރެޓެޖިކް އެްކޝަން ޕްލޭން  9  

 

ވަޒީފާއަކީ އެކަމަށް ލައިސަންސް ރަސްމީ  ނޫސްވެރިކަމުގެ 1.1.5
 ނޫސްވެރިކަމުގެ  ލިބިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށް ހެދުމަށް،

 އް އިސްލާހުތަ  ޤާނޫނީ ލައިސަންސް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ 
ންސް އިސަލަ ރިކަމުގެ ނޫސްވެ ،ހުށަހަޅާ ލީހަށްމަޖިފާހަގަކޮށް 
 .އުފެއްދުން

     

ލިޔެކިޔުން، 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ޚަރަދު ސައި 

ލީގަލް، 
 ލައިސެންސިންގ

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

އުލެއް ޙަމާ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މަސައްކަތު ،މަދު ކަރުދާސް 1.1.6
 މަސައްކަތްތައް  އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ އެންމެހާ

ގެ ވަގުތުގައި ޘާ އަދި ބަލިމަޑުކަމާއި ކާރި ކޮށްޑިޖިޓަލް
ތަނަކުން  ފުންނާއި ކަމިޝަނަރުން އެމީހަކު ހުރި މުވައްޒަ

އުލު ބަދަލު ޙަމާ ގެ މަސައްކަތު ށްމަސައްކަތް ކުރެވޭ ފެންވަރަ
 .ކަންކަން ދެނެގަނެ ތަންފީޒުކުރުން  ޖެހޭ ކުރުމަށް ކުރަން

     

އިލެކްޓްރޯނިކް 
 ސޮފްޓްވެއަރ،
ހާޑްވެއަރ، 

ޓަރނެޓް ޕެކޭޖް އިން
 އަޕްގްރޭޑް،

، ހޯދުންރ ސަރވަ

އެޕްލިކޭޝަން 
ސަބްސްކްރިޕްޝަން 

 ފީ

އެޑްމިން އެންޑް 
 އާރު.އެޗް

 ސެކްޝަން 

ހުރިހާ 
ސެކްޝަންތަ 

 އް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާއަތަކީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަމުންދާ  1.1.7
 ކަމެއް އެތައް މުހިއްމުހުންނަ  ގުޅިފައި އާއެކު ސިނާއަތާތަރައްޤީ

މަށް އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުވަމުންދާ ސިނާއަތަކަށްވާތީ މިކަ
ފައިވާ ކޮމިޝަނަކަށް ހެދުމަށް އަހުލުވެރިވެ ހޭލުންތެރިވެ
 .އުފެއްދުންއެއް ސެންޓަރ ރިސޯސް -ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނަލް އީ

     

ސޮފްޓްވެއަރ، 
ޓެކްނިކަލް އެހީ، 

 ސަރވަރ

. ޓީ.އައި
ސެކްޝަން އަދި 
ޕްލޭނިންގ 
 ޓް ޑިޕާޓްމަން

އެޑްމިން 
 ސެކްޝަސް 

ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނާއި އް ވުރެ ށްކޮމިޝަނަކީ މިހާރަ 1.1.8
     ސައްކަތްކުރާތަނަކަށް ހެދުމަށް މަ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ގާތުން 

، ންޑަރކަލަ. އާރު.ޕީ

ިއްޓ ެވްބސ  

ްޕްގޭރްޑ ފ    ،އ 

ޕީ.އާރު 
 ސެކްޝަން 

ހުރިހާ 
ތަ ސެކްޝަން 

 އް
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އިތުރުކޮށް ޕަބްލިކް  ހާމަކަންކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ 
 .ރިލޭޝަންސް ފުޅާކޮށް ހިންގުން

ސޫޓިއޯ ސެޓަޕް 
 ތަކެތި 

މަސައްކަތް  އެ ،ގުޅޭމަސައްކަތްތަކާ  ކޮމިޝަންގެ އެންމެހާ 1.1.9
ހަދައި   'ސްޓޭންޑެޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ'ގޮތުގެ  ނެ ގާހިން

 .ފެށުން އަމަލުކުރަން
     

 އެންޑް އެޑްމިން ލެޓް ޓެމްޕް-އީ
 އާރު.އެޗް

 ސެކްޝަން 

ހުރިހާ 
ތަ ސެކްޝަން 

 އް

އެކު އިމާރާތެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރާއު ކޮމިޝަން ހިންގާނެ އަ 1.1.10
 .ވާހަކަދައްކައި އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުން

     

އައު އިމާރާތަކަށް/ 
އޮފިސް ސްޕޭސް، 
ބަދަލުވުމަށް ދާނެ 

 ޚަރަދު 

އެޑްމިން އެންޑް 
 އާރު.އެޗް

 ސެކްޝަން 

 ފައިނޭންސް
 ސެކްޝަން 

 'ހިންގާ ގަވާއިދު 'ކޮމިޝަންގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން  1.1.11
ޕޮލިސީއެއް ތަޢާރަފުކުރުމާއި މެންޓް ރއިސްލާހުކޮށް ރިޓަޔަ

 އްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ވަމު
 އިޞްލާހްކުރުން.

     

އެޑްމިން އެންޑް  ޕްރޮމޯޝަން 
 އާރު.އެޗް
 ކްޝަން ސެ

 ލީގަލް 

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ބަލާ، އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން  1.1.12
ގޮތުން  އެޕްރައިޒަލް ސިސްޓަމް އިސްލާހުކޮށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ

 .ދިނުންދުވަހު އިނާމު އަހަރީ
     

 އާރު.އެޗް ޚަރަދު އިނާމުގެ 
 ސެކްޝަން 

އެޑްމިން 
 ސެކްޝަން 

ކޮށް ހުނައިޒޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރ އިސްލާ ކޮމިޝަނުގެ އޯގަ  1.1.13
      .މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޯދުން

އެޑްމިން އެންޑް  ސްރިސޯ ހިއުމަން
 އާރު.އެޗް

 ސެކްޝަން 

ފައިނޭންސް 
 ސެކްޝަން 

ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފްލާއެއް  1.1.14
      .ބޭއްވުން

ހަފްލާ، 
 ހަރަކާތްތަކުގެ

 ޚަރަދު 

އެޑްމިން އެންޑް 
 އާރު.އެޗް

 ސެކްޝަން 

ހުރިހާ 
ސެކްޝަންތަ 

 އް
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ން / މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަ  2026 – 2022ސްޓްރެޓެޖިކް އެްކޝަން ޕްލޭން   

 

ޤާބިލް، ޒިންމާދާރު މުވައްޒަފުން ބިނާކޮށް ކޮމިޝަންގައި  1.1.15
ދެމެހެއްޓުމަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ދުޅަހެޔޮ މަސައްކަތު 

މޮޑެލް އެކުލަވާލާ /މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި އަހަރީ ޕްލޭނެއް
 .ހިންގުން

     

ހެލްތް އެންޑް 
ވެލްނަސް، ސޭފްޓީ، 

ސްޓާފް 
ބެނެފިޓްސް، ސަޕޯޓް 
މެކޭނިޒަމް، ހެލްތް 

 ޚަރަދު ހަރަކާތުގެ 

އެޑްމިން އެންޑް 
 އާރު.އެޗް

 ސެކްޝަން 

މިނިވަން 
މުއައްސަސާތަ 

 އް

 ؟

މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށްޓައި " މަލްޓި ޓެލެންޓެޑް "ކޮމިޝަންގައި  1.1.16
އްޒަފުންނަށް ވަޤާއިމްކޮށް، މު އި އެކުލަވާލަނެއް އެކްޝަން ޕްލޭ

 .ބޭނުންވާ ތަމްރީން ދިނުން
     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
ފީ، ޓްރެއިނިންގ 

 ޚަރަދު 

 އާރު.އެޗް
 ސެކްޝަން 

 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު  1.1.17
ގެ ނަތީޖާ ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ހިންގާ ތަމްރީންތަކު ރަނގަޅު 

މަޝްވަރާގެ މަތިން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން 
 .ސަރވޭއެއް ހަދާ، ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމެންޓެއް އެކުލަވާލުން

     

ބައްދަލުވުމުގެ ތަން، 
 ޚަރަދު ސައިގެ 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 

 ކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި ނުކުޅެދުންތެރި  އެހީއަށް ޚާއްޞަ 1.1.18
ދުމަތް ފަރުމާކޮށް، ޚިހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

މަޝްވަރާކޮށް،  މަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާފޯރުކޮށްދިނު
 .ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުން 

     

ޔޫ .ޓީ.އައި
ކޮންސަލްޓަންސީ 

ފީ، މެޓީރިއަލް އަދި 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ލީގަލް، 
ންޖިނިއަރިއި

ންގ 
ސެކްޝަން، 

 ޔޫ.ޓީ.އައި

 ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެހީއަށްޚާއްޞަ  1.1.19
ދުމަތް ޚި ފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ހުންނަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން 
 .ފޯރުކޮށްދިނުން

     

ޓްރެއިނިންގ 
ްލ ޓެ ، ޚަރަދު ްކިނކ 

ން  ލަފާ /ެއހ ެތިރކ 
 ޚަރަދު އަށްދާނޭ 

ޕްލޭނިންގް 
ޑިޕާޓްމަންޓް، 

 ލީގަލް 

އިންޖިނިއަރި
ންގ 

ސެކްޝަން، 
 ޔޫ.ޓީ.އައި
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ން / މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަ  2026 – 2022ސްޓްރެޓެޖިކް އެްކޝަން ޕްލޭން   

 

ދަރިވަރުންނަށާއި ދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ ސްކޫލްތަކުގެ  1.1.20
މުގެ ރުފަރާތްތަކަށް އިންޑަސްޓްރީއަށް އަހުލުވެރިކު

 .ޝަނުން ތަޢާރަފުކުރުންއިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ކޮމި 
     

އިންޓަރންޝިޕް 
 އެލަވަންސް 

އެޑްމިން 
 ސެކްޝަން 

ފައިނޭންސް 
 ސެކްޝަން 

 .ގެ ވެބްސައިޓު ތަރައްޤީކުރުންކޮމިޝަން  1.1.21 


ޕްރޮޑަކްޝަން 
 ޚަރަދު 

ޕީ.އާރު އެޑްމިން، 
 ސެކްޝަން 

 

ވަށާޖެހިފައިވާ ފުރިހަމަ  1.2
ރައްކާތެރިކަމެއް 

 .ހޯދައިދިނުން

ފާހަގަކޮށް  އްތަޤާނޫނު ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި  1.2.2
ތަކަށް ޤާނޫނުފިލުވުމަށް  އްހުރި ޤާނޫނީ ދަތިތަ މިހާރު

 އް ސަބަބުތަ ،ހުށަހަޅައިލީހަށް މަޖި އްހުތަގެންނަންޖެހޭ އިސްލާ
 . ކިޔައިދިނުން

     

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
، ސައިގެ ޚަރަދު

ކޮންސަލްޓަންސީ 
 ދު ޚަރަ

ފައިނޭންސް  ސެކްޝަން  ލީގަލް
 ސެކްޝަން 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި  1.2.3
 ފުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާ އެފަރާތްތަކުގެ މުވައްޒަ

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް  އެމަޝްވަރާކޮށް ބެހޭގޮތުން 
 .ބޭއްވުން ރަމްއެއްފަރަތްތަކާއެކު ކޮންމެ އަހަރަކު ފޯ  ކަމާބެހޭ

     

ފޯރަމް ބާއްވާ ތަން، 
ކެއުން، މެޓީރިއަލް 

 ކޮސްޓް 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ސްޓޭކް 
 ހޯލްޑަރުން 

 ންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާ ފުރުންގެ މުވައްޒަޓަ ބްރޯޑްކާސް 1.2.4
ބައެއްކަން  ތަކެއް ލިބިފައިވާޙައްޤު ން ލިބިދޭ އެންމެހާ ޤާނޫނު  ބެހޭ

 .އެކަން ފުރިހަމަކުރުން، ކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްކަށަވަރު
     

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
، ސައިގެ ޚަރަދު

 ރިސަރޗް ފީ 

 ލީގަލް
، ސެކްޝަން

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 އާރު.އެޗް

އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި  ގބްރޯޑްކާސްޓިން 1.2.5
 ޅުމެއް އުޅެވޭނެ ދިރިއު ފަރާތްތަކަކީ އަބުރުވެރި މަސައްކަތްކުރާ

މިނިމަމް 'ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މިދާއިރާގެ  ފަދަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ
 .ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންޤާއިމް 'ވޭޖް

     

ރިސަރޗް ފީ، 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ޚަރަދު ސައިގެ 

 ލީގަލް
، ސެކްޝަން

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

އިކޮނޮމިކް 
 މިނިސްޓްރީ 
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އަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ  އިހޮވުމާކޮމިޝަނަށް މީހުން  1.2.6
އްޤު ރައްކާތެރިކުރުމުގެގޮތުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޙަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލާ 
      .ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރުން

 ލީގަލް 
 ،ސެކްޝަން

 އާރު.އެޗް
 ސެކްޝަން 

 ލީގަލް
ސެކްޝަން، 
މިނިސްޓްރީ 

ފް އޮ
ޖެންޑަރ، 

ސީ، .އޭ.ސީ
ޕީ.އާރު 
 ސެކްޝަން 

 އެކުލަވާލާ  "އައިޓީ ރިކަވަރީ ޕްލޭނެއް"ކޮމިޝަންގައި  1.2.7
 ތަންފީޒްކުރުން.

     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
ްޕލްޭނ ، ޚަރަދު

ްނ ާދެނ  ވާލ  ެއުކލ 

 ޚަރަދު 

ޓީ .އައި
 ސެކްޝަން،
އެޑްމިން 
 ސެކްޝަން 

 

ވެދާނެ ދަތިތަކާއި ގެއްލުން ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި  ގބްރޯޑްކާސްޓިން 1.2.8
" ރޭމްވޯކްފް ސްކް މެނޭޖްމެންޓް ރި" ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން

ތަޢާރަފުކޮށް،  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މި ފްރޭމްވޯކް 
 .އެކުލަވާލުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ލީގަލް 
ސެކްޝަން، 

ޑީ، .ބީ.އިއަ.އޭ
 ޔޫ.ބީ.އޭ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ކޮމިޝަނަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން  1.2.9
ލް ރިޓީ އަދި ޑިޖިޓަ އުގޮތުން ސައިބަރ ސެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

  އި،އިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލަގަސެކިއުރިޓީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ 
ސޭފްޓީ ގައިޑް  އަދި  ސައިބަރ އެވެއަރނަސް ޓްރެއިނިންގ

 . މްކުރުންޤާއި

     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
ްލ ، ޚަރަދު ެޓްކިނކ 

ްނ،  ެއހ ެތިރކ 

ޕްލޭނިންގ 
ޑިޕާޓްމަންޓް، 

 .ޓީ.އައި
 ސެކްޝަން 

ލީގަލް 
 ސެކްޝަން،
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ވުރެ  އޮންނަ ގުޅުން މިހާރަށްއެކު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ 1.2.10
 .ލުވުން ބޭއްވުންދަބަދަހިކުރުމަށް ސިލްސިލާ ބައް 

     

ބައްދަލުވުން 
އްވަން ދާނެ ބާ

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ކޮމްޕްލެއިންޓް 
ސް، 

ލައިސަންސި
ންގ، 
ޕީ.އާރ، 
 ބިއުރޯ.

ނުރައްކާތަކާއި  ،ނޫސްވެރިންގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި 1.2.11
 'ތްރެޓް އެނެލިސިސް ރިޕޯޓް'ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށް 

 .އެކުލަވާލުން
     

ރިސަރޗަށް ދާނޭ 
ުތުރެގ ، ރަދުޚަ ދ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސަލާމަތަށް މަސައްކަތްކުރާ  1.2.12
އްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާއަތްތަކާ ގުޅިގެން ޙަސަރަ

 . މަސައްކަތްކުރުން 
     

ޓްރެއިނިންގ، 
ކޮންފަރެންސްގައި 
ބައިވެރިވުމުގެ 

 ޚަރަދު 

 ޕްލޭނިންގ
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 

 ޤުދުރަތީ ޤައުމަށް ކުރިމަތިވާ ހަލަބޮލި ހާލަތްތަކުގައާއި  1.2.13
ތަކުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ޘާ ކާރި

 .ފޯރުކޮށްދިނުން
     

ޓެކްނިކަލް އަދި 
އެހެނިހެން 

އެހީތެރިކަމަށް ދާނޭ 
 .ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ސީ، .އާރު.އެމް
 އެމް.ޑީ.އެން
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ޒިންމާދާރު މަސައްކަތަކަށް 1.3
 .ހެދުން

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަމަލުކުރަމުންދާ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް  1.3.1
 .ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އިސްލާހުކުރުން

      ެބައްދަލުވުންތަކުގ
 ޚަރަދު 

ނިންގ ލޭޕް ލީގަލް ސެކްޝަން 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

މުގައި ކޮމިއުނިޓީ އިސްލާހުކުރު ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް 1.3.2
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ، ނިއު މީޑިއާ އާއި ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް 

 )ވީ.އޯ.ޑީ( ބައިތައް އިތުރުކުރުން 
    ެބައްދަލުވުންތަކުގ

 ޚަރަދު 

ނިންގ ލޭޕް ލީގަލް ސެކްޝަން 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 އިޝްތިހާރުކުމުގެ ގައިޑްލައިން މުރާޖަޢާކުރުން  1.3.3

   ަލުވުންތަކުގެ ބައްދ
 ޚަރަދު 

ލީގަލް 
 /ސެކްޝަން 

ނިންގ ލޭޕް
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ސްޓޭކް 
 ހޯލްޑަރުން 

އަމިއްލަ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ކޮމިޝަނުން   ގެބްރޯޑްކާސްޓަރުން 1.3.4
 .މޮނިޓަރ ކުރުން

 

     

 ގމޮނިޓަރިން 
 އެނަލިސިސް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 
/  ސެކްޝަން 

މޮނިޓަރިންގ 
 ސެކްޝަން 

ލީގަލް 
 ސެކްޝަން 

ކޮމިޝަންގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ  1.3.5
 .ފްރޭމްވޯކެއް އެކުލަވާލުން

 

ކޮންސަލްޓަންސީ 
 ޚަރަދު 

ލީގަލް، 
 ންސިންގލައިސަ

 

ދުމަތަށް ޚި ގބްރޯޑްކާސްޓިން  'ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް' 1.3.6
  .ތަޢާރަފުކުރުމަށްޓަކައި ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުން

ކޮންސަލްޓަންސީ 
 ޚަރަދު 

ލީގަލް، 
ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 

ދުމަތަށް ޚި ގބްރޯޑްކާސްޓިން  'ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް' 1.3.7
 .ތަޢާރަފުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން

  

ކޮންސަލްޓަންސީ 
 ޚަރަދު 

ލީގަލް، 
 ންސިންގލައިސަ
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ޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ބްރޯ 1.3.8
 .ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުން

 

     

، ޚަރަދުކެއުން /ކޮފީ 

ޑ ެގ  ިއުތުރ ގ 

ވ ްނސް   ެއލ 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ހުރިހާ 
ތަ ސެކްޝަން 

 އް

ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު  1.3.9
      .ންކުރުންމޮނިޓަރކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީ

ސްޓާފް 
ޓްރެއިނިންގ 

 ،ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

އައި، .ޑީ.އެން
އެމް، .ޓީ
 ޕީ.ޑީ.އެން.ޔޫ

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  ގކޮމިޝަނުގެ މޮނިޓަރިން  1.3.10
 .ޕްލޭން އެކުލަވާލުން ގކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ އެހީގައި މޮނިޓަރިން

 

     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
 ޚަރަދު 

ރިންގ މޮނިޓަ
 ސެކްޝަން 

އައި، .ޑީ.އެން
އެމް، .ޓީ
 ޕީ.ޑީ.އެން.ޔޫ

އޯ ސެޓިފައިޑް މުއަްއސަސާއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި .އެސް.އައި 1.3.11
 .ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުންކު

     
ސެޓްފިކޭޝަން 

 ޚަރަދު 
އެޑްމިން 
 ސެކްޝަން 

 

ތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަ   1.3.12
މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަހަރީ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓެއް 

 . އެކުލަވާލުން
     

ކޮމްޕްލެއިންޓް  ލިޔެކިޔުން 
 ސެކްޝަން 

ލީގަލް 
 ސެކްޝަން 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ދަށުން  1.3.13
 . އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުން

     
ންސަލްޓަންސީ ކޮ

 ޚަރަދު 
ޕްލޭނިންގ  ލީގަލް ސެކްޝަން 

 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި  1.3.14
އްޤުތައް ހިމާޔަތް ޙަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ

      . ކުރުމާބެހޭ ގައިޑްލައިން އެކުލަވާލުން 

ކޮންސަލްޓަންސީ 
، ޚަރަދު

އް  ުލުވުމެގ ބ  ދ 

ިއެގ    ޚަރަދު ސ 

ލީގަލް 
ސެކްޝަން، 
ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

މިނިސްޓްރީ 
އޮފް 

ޖެންޑަރ، 
.ސީ.އާރު.އެޗް

 އެމް



 
1

7 
ން / މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަ  2026 – 2022ސްޓްރެޓެޖިކް އެްކޝަން ޕްލޭން   

 

 

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން /ބްރޯޑްކާސްޓް   1.3.15
 .ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފް ކުރުން

 

     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
، ޚަރަދު

ުތުރފ ތު  ުރެގ ދ 

 ޚަރަދު 

ލީގަލް، 
ގ ލައިސެންސިންގ
 ސެކްޝަން 

 އޭ.ޖީ.އެލް

 -ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގައި އީ 1.3.16
ޓްރެއިނިންގ ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކޮށް ޓްރެއިނިންގ މޮޑިއުލްސް 

 . ތައްޔާރުކުރުން

 

     

ޕްލޭނިންގ  
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

އެޑްމިން 
 /ސެކްޝަން 
ޕީ.އާރު 

 ޝަން ސެކް

ހިތާމަވެރި  ،ކާރިޘާ ޤުދުރަތީ)ގެ ޓެލެވިޜަންއެޑިއުކޭޝަނަލް  1.3.17
ޚިދުމަތް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ( ޕާލިމެންޓަރީ، ތިމާވެށި ، ހާދިސާ

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ދޭފަރާތްތަކާ އަދި 
ކަމާގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެކްޝަން ޕްލޭން 

 . ލަވާލުންއެކު

     

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
، ޚަރަދުސައިގެ 

ްނސ   ްލޓ  ޮކްނސ 

 ފ  

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ގުޅުންހުރި 
އިދާރާތައް، 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ.ބީ.އޭ

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފުރުޞަތު  1.3.18
 .ހުޅުވާލާ މިކަމަށްޓަކައި ލައިސަންސް ދޫކުރުން

     
ލައިސަންސިންގ  

 ސެކްޝަން 
ލީގަލް 
 ސެކްޝަން 

ޝަނުން ޚިދުމަތް ކޮމިކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ  1.3.19
ގޮތް  ނޭގެންދެވޭ  އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ 

     .ދަތުރުކުރުން ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި

ކޮންސަލްޓަންސީ 
ބައްދަލުވުމަށް ދާ ، ފީ

ޚަރަދު، 
ފަތުރުގެ ދަތުރު 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާރޓްމަންޓް 

އަމާރކް/ 
ސްޓޭކް 
 ހޯލްޑަރޒް 
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ގޮތުން ގުޅޭދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ  ޚާބުގެ ންތިއި 1.3.20
ކަމާބެހޭ މާހިރަކާއެކު  ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް 

 .ސްޓޭޝަންތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން
     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
ދަތުރުގެ  ފީ،
މީޓިންގ ، ޚަރަދު

 ކޮސްޓް 

ޕްލޭނިންގ 
 ސެކްޝަން 

ޕީ.އާރު 
 ސެކްޝަން 

އްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ޙަރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އިންސާނީ ބް 1.3.21
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ 

ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ އެނަލިސިސްއެއް  އެހީތެރިކަމާއެކު 
 .ހެދުން

     

މޮނިޓަރިންގ  ޚަރަދު ޗް ރރިސާ
 ސެކްޝަން 

.ސީ.އާރު.އެޗް
 އެމް

 ކުރުމުގެ އުޞޫލު މުރާޖަޢާކުރުން.ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް 1.3.22 

  
    

ބައްދަލުވުމުގެ 
 ޚަރަދު 

ލައިސަންސި ލީގަލް ސެކްޝަން 
ންގ 

 ސެކްޝަން 

ލާމެހިފައިވާ ދުނިޔޭގެ  1.4
ބައިވެރިވުން 
 .އިތުރުކުރުން

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ / ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާސަރަޙައްދީ އަދި 1.4.1
      .ތަކުގައި ކޮމިޝަން ބައިވެރިވުންޖަމާޢަތް

ދަތުރުފަތުރުގެ 
ވ ްނސް ، ޚަރަދު  ެއލ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ރިލޭޝަންސް 
 ސެކްޝަން 

ފައިނޭންސް 
 ސެކްޝަން 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ /ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާ 1.4.2
      . ގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލްކުރުންކު ފޯރަމްތަ

ދަތުރުފަތުރުގެ 
ވ ްނސް ، ޚަރަދު  ެއލ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ރިލޭޝަންސް 
 ސެކްޝަން 

ފައިނޭންސް 
 ސެކްޝަން 

ޔަންގެ ފުލް އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނި 1.4.3

      . މެމްބަރޝިޕް ހޯދުން
އިންޓަރނޭޝަނަލް  މެމްބަރޝިޕް ފީ 

ރިލޭޝަންސް 
 ސެކްޝަން 

ފައިނޭންސް 
 ސެކްޝަން 

އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ   1.4.4
      . ންޓްގެ ފުލް މެމްބަރޝިޕް ހޯދުންޑިވެލޮޕްމަ

އިންޓަރނޭޝަނަލް  މެމްބަރޝިޕް ފީ 
ރިލޭޝަންސް 
 ސެކްޝަން 

ފައިނޭންސް 
 ސެކްޝަން 
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މުޖުތަމަޢުގައި  ޤްވާމީއަދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިނަލް 1.4.5
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަމްސީލްކުރާނެ އިސްފަރާތަކީ 
ކޮމިޝަންކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 

 . މަސައްކަތްކުރުން 

     

އިންޓަރނޭޝަނަލް  
ރިލޭޝަންސް 
 ސެކްޝަން 

 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ސްޓޭޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ  1.4.6
މަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ނޫސްވެރިންގެ ސަލާ

ބައިނަލަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، ފަންނީ އަދި 
 . އެހީތެރިކަން ހޯދުންހިންގުމުގެ 

     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
ފީ، 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
 ޚަރަދު 

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ރިލޭޝަންސް 
 ސެކްޝަން 

 

އުލޭޓްކުރުމުގައި ބޭރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ރެގި 1.4.7
ޤައުމުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި 
 ތަޖުރިބާ ދަތުރު ކުރުމަށާއި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން 

ބޭރު  އަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއިބައިނަލްކަމާގުޅޭ ތަމްރީންކުރުމަށް 
 . ޤައުމުތަކުގެ އެހީ ހޯދުން

     

ދަތުރުފަތުރުގެ 
ވ ްނސް ، ދުޚަރަ  ެއލ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ރިލޭޝަންސް 
 ސެކްޝަން 

އެމްބަސީ، 
ކޮމިޝަންތައް

އެހީދޭ ، 
 ޖަމާއަތްތައް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން  1.4.8
ބޭރުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

 . ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން
     

ރުފަތުރުގެ ދަތު
އެލަވަންސް، ، ޚަރަދު

 ޕްރޮގްރާމް ފީ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ރިލޭޝަންސް 
 ސެކްޝަން 

ބޭރުގެ 
ބްރޯޑްކާސްޓަ 

 ރުން 

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި މި  1.4.9
ދަރިވަރުންނަށް ތަމްރީން ސްކޫލް ދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ 

ލަރނިންގ ގްލޯބަލް -ސެލްފްޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރިސޯސަސް ހިމެނޭ 
 ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން -އީ

     

ޓެކްނިކަލް 
އެހީތެރިކަން، 
ސެޓަޕް، 

ކޮންސަލްޓަންސީ 
 ޚަރަދު 

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ރިލޭޝަންސް 
 ސެކްޝަން 

ޓީ .އައި
ސެކްޝަން، 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ.ބީ.އޭ
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 ރިސޯސަސް /އިންޕުޓް
ހިންގާނެ 
 ޑިޕާރޓްމަންޓް 

އެހީވާނެ 
 ފަރާތް 

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކަށް  2.1
 ކުރުން  ޤާއިމްފަހި ސިނާއަތެއް 

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން  2.1.1
 ،ނައްތާލާ އްކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަޓް ބްރޯޑްކާސް

 .ބަދަލުކުރުން އްލައިސަންސްގެ އުސޫލުތަ
     

ލައިސެންސި ލީގަލް ސެކްޝަން  ..ޓެކްނިކަލް
 ގންގ

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް  2.1.2
 .ބެހޭގޮތުން ދިރާސާ ކުރުން ކުރުމާޤާއިމްކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް 

     
ކޮންސަލްޓަންސީ 

 ، ޚަރަދު
ސްޓޭކް  ލް ސެކްޝަން ލީގަ 

 ޑަރުން ހޯލް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ރީ 2.1.3
 .ކުރުންޤާއިމްކުރެވޭނެ އުސޫލު 

     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
، ޚަރަދު

ދަތުރުފަތުރުގެ 
 ޚަރަދު 

ސްޓޭކް  ލީގަލް ސެކްޝަން 
 ހޯލަޑަރުން 

 ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގައި ންސްގެ ޚިދުމަތްމީޑިއާ ޑިޖިޓަލް ކޮންވަރޖަ 2.1.4
ތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން  ޤައުމުބޭރުގެ 

 .ބައިނަލަޤްވާމީ ފޯރަމްއެއް ބޭއްވުން
     

، ޚަރަދުފޯރަމް 

ކޮންސަލްޓަންސީ 
 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިން 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
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ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބެހޭ ތަމްރީން  އާ" މޯބައިލް ޖަރނަލިޒަމް " 2.1.5
 ހޯދައިދިނުން 

     
ޓްރެއިނިންގ 

 ،ޚަރަދު
ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ.ބީ.އޭ

ފެންވަރު މިނެކިރުމަށް އޯޑިއަންސް  ދުމަތުގެ ޚި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ  2.1.6
 1އެކުލަވާލައި، ކޮންމެ އަހަރަކު  ގޮތެއް ސާރވޭއެއް ކުރާނެ

 .ކުރުން ސާރވޭއެއްޑިއަންސް ފަހަރު އޯ
     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
ްޗ ، ޚަރަދު ިރސ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 ޕީ.އާރ

ދުޅަހެޔޮ ވާދަވެރިކަން  2.2
 ކުރުން ޤާއިމް ސިނާއަތުގައި

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިންޑަސްޓްރީގެ އަގުތައް ރެގިއުލޭޓްކޮށް  2.2.1
ރޭޓިންގގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އިންޑަސްޓްރީ 

 އެކުލަވާލުން ލެއް އުސޫ
     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
ްޗ ، ޚަރަދު ިރސ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ސްޓޭކް 
 ހޯލްޑަރުން 

ހަމައެއްގައި  އިގްތިސާދަށް ބަލައި ސިނާއަތުގެ އަގުތަށް އެއް 2.2.2
 ކޮށް އަމަލުކުރަން ޤާއިމް ހިފަހައްޓައި މޮނިޓަރކުރާނެ އުސޫލެއް

 .ފެށުން
     

މޮނިޓަރ ކުރާނެ 
އުސޫލެއް 

އެކުލަވާލުމަށް 
 ޚަރަދު ބޭނުންވާ 

ލީގަލް، 
 ގލައިސެންސިންގ
 ސެކްޝަން 

 

ލިސްޓަޑް އިވެންޓްސް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ އިވެންޓްސްތައް  2.2.3
 . ކުރުންޤާއިމްބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލެއް 

     

އުސޫލު 
އެކުލަވާލުން، ފޯރަމް 

ްލ ެމޓ  ، ޚަރަދު ިރއ 

 ޮކްސޓް 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 
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 އިތުރު ފުރުސަތު 2.3
 ސިނާއަތެއް ނަފާވެނިވި
 އުފެއްދުން 

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ރިބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދި  2.3.1
ހަރަކާތްތެރިވާ އެފަރާތްތަކުގެ ޕާރޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި 

އަދި ންޝަލް ފައިނޭސިނާއަތުގެ ހޯދައި، ލޫމާތު ޢުފަރާތްތަކުގެ މަ
 . ހެދުން ޕާރފޯމަންސް އޮޑިޓެއް

     

އޮޑިޓް ފީ، އިތުރު 
، ޚަރަދު

ބައްދަލުވުމުގެ 
 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ލައިސެންސި
ލީގަލް ، ންގ

 ސެކްޝަން 

އަދި މެދުފަންތީގެ  ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުދި 2.3.2
އީ .އެމް.ނުމަށް އެސްއެހީތެރިކަން ހޯދައިދި  ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ

 .ބޭންކާއެކު މަޝްވަރާކުރުން
     

ޕްލޭނިންގ  
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 ބީ .އެމް.އެސް

ސީ ހުއްޓުވުމަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކޮންޓެންޓް ޕައިރަ 2.3.3
 ވޯލްޑް އިންޓަރލެކްޗުއަލް)މަސައްކަތްކޮށް އެކަމަށް ވައިޕޯ 

ތެރިކަން ފަދަ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެހީ( ޕްރޮޕަޓީ އޯގަނައިޒޭޝަން 
 .ހޯދުން

     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 

 

 

ލީގަލް 
ސެކްޝަން، 
ކޮމްޕްލެއިންޓް 

ސް 
 ސެކްޝަން 
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 ރިސޯސަސް /އިންޕުޓް
 ހިންގާނެ 

 ޑިޕާރޓްމަންޓް 
އެހީވާނެ 
 ފަރާތް 

ތަހުޒީބުވެފައިވާ  3.1
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންތަކެއް 

 ކުރުން ތަރައްޤީއުފައްދައި 

ދަތުރުތައް ބޭރުން ތަޖުރިބާގެ  ރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ރާއްޖެއިންބް 3.1.1
 .ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

     

، ޚަރަދުދަތުރުގެ 

 ޓްރެއިނިންގ ފީ 
ޕްލޭނިންގ 

 ޕާޓްމަންޓް ޑި
ބޭރުގެ 

ބްރޯޑްކާސްޓަ 
ރުން، 

އެމްބަސީ، 
 ކޮމިޝަންތައް

 ރާއްޖެ  ކޮންޓެންޓްތައް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްރެންޗައިޒް  3.1.2
ގެނައުމަށް އެހީތެރިވެދީ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް 

 .މަސައްކަތްކުރުން 
     

ދަތުރުފަތުރުގެ 
 ،ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

އިންޓަރނޭޝަ 
 ނަލް

 ބްރޭންޑްތައް 

އި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކަ 3.1.3
      .ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
ޔޫ، .ބީ.އޭ

 އަމާރކް

ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެތިކްސް  ންސްބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަ 3.1.4
      ގ ދިނުން ޓްރެއިނިން 

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 
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ކާރިޘާތަކާއި ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ  ޤުދުރަތީ 3.1.5
" ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސް"

ހުރި ފަރާތްތަކާ ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅުން
، އެފް.ޑީ.އެން.އެމް، ސީ.އެމް.ޑީ.އެން)މަޝްވަރާކުރުން 

 (ސީ.އާރު.އެމް

     

ބައްދަލުވުމުގެ 
 ތައް ޚަރަދުސައިގެ 

ޕްލޭނިންގ 
ޑިޕާޓްމަންޓް، ލީގަލް 

 ސެކްޝަން 

.އެމް.ޑީ.އެން
 /ސީ

.ޑީ.އެން.އެމް
އެފް 

 ސީ.އާރު.އެމް/

ކުގައި ކުއްލި ކާރިޘާތަކާއި ޚާއްސަ ޙާލަތްތަ ޤުދުރަތީ 3.1.6
އިންޒާރުދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޤައުމީ ހޮޓްލައިންގައި ކޮމާޝަލް 

 .ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހިމެނުން
     

ބައްދަލުވުމުގެ 
 ތައް ޚަރަދުސައިގެ 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

.އެމް.ޑީ.އެން
 ސީ

ކާރިޘާތަކާއި ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި ކުއްލި އިންޒާރުގެ  ޤުދުރަތީ 3.1.7
އް ދިވެހި ބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިތުރުން މެސެޖުތަ

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން އާއްމުކޮށް މުޢާމަލާތް ކުރާ 
މެންޑަރިން، )ބަސްބަހުން ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން 

އުރުދޫ، ސިންހަޅަ، ބެންގޯލީ، ތަމަޅަ، ހިންދީ އަދި ތައި، 
 (ބަހާސާ

     

ބައްދަލުވުމުގެ 
 ތައް ޚަރަދުސައިގެ 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

.އެމް.ޑީ.އެން
 ސީ

ކާރިޘާތަކާއި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް   ޤުދުރަތީ 3.1.8
 .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

     

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

.އެމް.ޑީ.އެން
 /ސީ

.ޑީ.އެން.އެމް
އެފް 

 ސީ.އާރު.އެމް/

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތް  3.1.9
      .ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ،.ބީ.އޭ
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ޤުތައް ހިމާޔަތް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހައް 3.1.10
 .ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

     

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޖެންޑަރ 
މިނިސްޓްރީ، 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ،.ބީ.އޭ

ކުރުމާއި އްޤުތައް ހިމާޔަތްޙައިންސާނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި  3.1.11
ހެޔޮވެރިކަމުގެ އުސޫލުތަކަށް ކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް 

      .އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޔޫއެންޑީޕީ، 
.ސީ.އާރ.އެޗް

އެމް، 
ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ

 ޔޫ،.ބީ.އޭ

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި ޚާއްސަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި  3.1.12
އްޤުތައް ހިމާޔަތް ޙަދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ނުކުޅެ

 .ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
     

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޖެންޑަރ 
މިނިސްޓްރީ، 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ،.ބީ.އޭ

އެއްވެއުޅުމާއި ހަލަބޮލި ހާލަތްތައް ޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ބްރޯ 3.1.13
      .ކަވަރުކުރުމާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ،.ބީ.އޭ

 އާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ޖަރނަލިޒަމްއިންވެސްޓިގޭޓިވް  3.1.14
      .ހިންގުން

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

އެމް، .ޓީ
 އޭސީސީ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން  3.1.15
 .ތަމްރީންކުރުން

     

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

، ޚަރަދު

ުތުރެގ  ުތުރފ  ދ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ،.ބީ.އޭ
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ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާބެހޭ ތަމްރީން  ޚާބުގެއިންތި 3.1.16
      ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

އައި، .ޑީ.އެން
 އެމްބަސީތައް 

 ކޮންޓެންޓްސް ދިވެހި ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން އުފެއްދުންތެރި 3.1.17
އުފައްދާ ފްރީލާންސް ފަންނާނުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދީ 

 ފްރިލާންސް ކޮންޓެންޓް މާރކެޓްއެއް އުފެއްދުން 
     

ބައްދަލުވުން، 
އިވެންޓްސްގެ  

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 އޭ.ސީ.އެން

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ  3.2
ފަންނުވެރިކަމާއި 

ދީ ހުނަރުވެރިކަން އިސްކަން 
 .ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމެނޭ މިންވަރު  3.2.1
 ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެނަލިސިސް ރިޕޯޓެއް ހެދުން 

 

     

ކޮންސަލްޓަންސީ، 
މެޓީރިއަލް 

 ތައް ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގ 
ލައިސެޑިޕާޓްމަންޓް،
ގ ންސިންގ
 ސެކްޝަން 

މޮނިޓަރިންގ 
 ސެކްޝަން 

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް މުއްސަނދި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންގެ  3.2.2
 .ފުރުޞަތުތައް  ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ހޯދައިދިނުން

 
     

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

، ޚަރަދު

ދަތުރުފަތުރުގެ 
 އެލަވަންސް ، ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

އެމްބަސީ، 
ބޭރުގެ 

ކޮމިޝަން، 
އެހީދޭ 

ތްތައް، ފަރާ
ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ

 ޔޫ.ބީ.އޭ

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް މުއްސަނދި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ  3.2.3
އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް  ފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ

 .ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
     

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ،ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ.ބީ.އޭ
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ން / މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަ  2026 – 2022ސްޓްރެޓެޖިކް އެްކޝަން ޕްލޭން   

 

ކްރިއޭޓިވް ކޮންޓެންޓް ތައްޔާރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން  3.2.4
      ބްރޯޑްކާސްޓްރުން ތަމްރީނުކުރުން.

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ.ބީ.އޭ
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ން / މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަ  2026 – 2022ސްޓްރެޓެޖިކް އެްކޝަން ޕްލޭން   
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 ރިސޯސަސް /އިންޕުޓް
ހިންގާނެ 
 ޑިޕާރޓްމަންޓް 

އެހީވާނެ 
 ފަރާތް 

ތަކަށް ޤާނޫނުދާއިރާގެ  4.1
 ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި ކުރުވުން 

 ކެމްޕެއިނެއް ތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޤާނޫނު 4.1.1
 . ންހިންގު

     

ޕްރޮޑަކްޝަން، 
މެޓީރިއަލްސް، 
ހަރަކާތްތަކުގެ 

މީޑިއާ ، ޚަރަދު
ޕްރިންޓިންގ ، ޚަރަދު
ދަތުރުފަތުރު ، ޚަރަދު

އަދި 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ޚަރަދު ސައިގެ 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް،

ޕީ.އާރު 
 ސެކްޝަން 

ލީގަލް 
ސެކްޝަން، 
ކޮމްޕްލެއިންޓް 
ސް އަދި 
ލައިސެންސި

 ންގ
 ސެކްޝަން 

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތުދީ،   4.1.2
 . ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

     
ކޮމިޝަނަރުން،  

 ޕީ.އާރް
 ބިއުރޯ

އިން ސްޕޮޓްސްތައް ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކެންޕެ/ޓީވީ  4.1.3
 .ންއެއަރ ކުރު  ތައްޔާރުކޮށް ރާއްޖޭގެ ޗެނަލްތަކުގައި އޮން

     

ޕްރޮޑަކްޝަން އަދި 
 ޚަރަދު މީޑިއާ 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް،

 ޕީ.އާރ
 ސެކްޝަން 
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ން / މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަ  2026 – 2022ސްޓްރެޓެޖިކް އެްކޝަން ޕްލޭން   

 

 .ކޮމިޝަނުގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްއެއް ލޯންޗްކުރުން  4.1.4
      ޓީ.އައި ޕީ.އާރ .

 ސެކްޝަން 

ބިނާކުރުވަނިވި  4.2
ފާޑުކިޔުންތައް ބަލައިގަނެ 

 މުޖްމަތަޢުއެއްއިހްތިރާމްކުރާ 
 .ންއުފެއްދު

 

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން މި  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި 4.2.1
ދާއިރާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އަތޮޅުތަކަށް 

      . ދަތުރުކުރުން

ޓްރެއިނިންގ 
، ޚަރަދު

ދަތުރުފަތުރުގެ 
 އެލަވަންސް ، ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގ 
ޑިޕާޓްމަންޓް، 

 ޕީ.އާރ
 ސެކްޝަން 

.އައި.ސީ.ންއެ
ޓީ، 

ކައުންސިލްތަ 
އް، މިނިވަން 
 މުއައްސަސާ 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ، ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަދި  4.2.2
 މިންގަނޑާބެހޭ ޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސުލޫކީ ޚި

      .މަޢުލޫމާތުގެ ވަރކްޝޮޕްތައް ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގުން

ޓްރެއިނިންގ 
، ޚަރަދު

ދަތުރުފަތުރުގެ 
މެޓީރިއަލް ، ޚަރަދު

 ޚަރަދު 

 ޕީ.އާރ
 ސެކްޝަން 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޒުވާނުން  4.2.3
 . އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ މިނީ ކެމްޕެއިނެއް ހިންގުން

     

، ޚަރަދުކެމްޕއިންގެ 

، ޚަރަދުމީޑިއާ 

އެމް .އެސް
 އެޑްވަޓައިޒިންގ

 ޕީ.އާރ
 ސެކްޝަން 
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ރ އީސްގެ މެސެޖް ކޮމިޝ ން  – 1222 ސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވ  

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

އެންމެހާ  ގެރާއްޖޭ ،މުނާސ ބ ުތގ އިބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވ ހުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑުމެން މި ފާހ ގ ކުރާ ނއ ޅުގ މިއ ދު 

މޯލްޑިވްސް  އި ބްރޯްޑކާސްޓް ދާއިރާގ އި މ ސ އްކ ތްކޮށްދެއްވާފ އިވާ އެންމެހ ިއ ފ ރާތްތ ކ ށްބްރޯޑްކާސްޓ ރުންނ ށާ

ނުހ ނު އިޚްލާސްތެރިކ މާ އެކު ތ ޙުނިޔާ  ނ މުގ އިފުންގެ މުވ އްޒ އެންމެހ އި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝ ނުގެ ކޮމިޝ ނ ރުންނާއި 

  .އ ރިސްކުރ ން އާއި މުބާރ ކުބާދު

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓ ރުން ކުރ އްވާ މިންނެތް މ ސ އްކ ތްތ އް ފާހ ގ ކޮށް އެ ފ ރާތްތ ކ ށް ޝުކުރު އ ދާކޮށް އެ ފ ރާތްތ ކުގެ 
ނޑު ދ ންނ ވ ން.   އ ގުވ ޒ ންކުރާ ކ މުގ އިވެސް އ ޅުގ 

ރުމާއި، ރ އްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެސީ އާލާކު، ސ ދ ކީ ޤ އުމު ބިނާކުރުމާއިމ ޤްބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވ ސް ފާހ ގ ކުރުމުގެ 
ދ އުރުގެ އ ގު  މ ުޢލޫމާތު މުއްސ ނދި ކުރުމުގ ިއ ބްރޯޑްކާސްޓ ރުން އ ދާކުރާ މުހިއްމު ހޭލުންތެރިކ ން ިއތުރުކޮށް

 މި ދާއިރާގެ ތ ރ އްޤީއ ށް މ ގުފ ހިކުރުން. ، ވ ޒ ންކުރުމާއި

ނޑ އ ޅާފ އި ލޯތްބާއި  –ވާ ތީމ ކީ "ދުރ ށްފޮނުވުން މި އ ހ ރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވ ސް ފާހ ގ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ކ 

ނޑ އ ޅާފ އިވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސ ބ ބ ކީ، ޓީވީއާއި ރޭޑިއޯގެ ޛ ރީޢާއިން ދުރ ށްފޮނުވާ  އިޙްތިރާމާއެކު." މި ތީމް ކ 

ނޑުތ ކ ށް ފެތޭ، ޒިންމާދާރު ޮގތެއްގ އި ފޮނުވޭ މ ޢުލޫމާތ ށް ވުމުގެ  )ބުރޯޑްކާސްޓް( ކުރާ ޚ ބ ރާއި މ ޢުލޫމާތ ކީ މިކ މުގެ މިންގ 

ތްބާއި އިޙްތިރާމާއެކު، ދުރ ށްފޮނުވާ މ ޢުލޫމާތުގެ ސ ބ ބުން ދިވެހީްނގެ ދީނީ، މުހިންމު ކ ން ހާމ ކޮށްދިނުން. އ ދި ލޯ

އިޖުތިމާޢީ، ސ ޤާފީ، އިޤުތިޞާީދ އ ދި ސިޔާސީ ފޭރާން ރ އްކާތެރިކޮށްދިނުމ ށާއި، އިޖުތިމާޢީ ބ ދ ހިކ ން އިތުރުވެ، އެކ ކު 

 މު ބާރ ކ ށް ވާންޖެހޭނެކ ން ހާމ ޮކށްދިނުން. އ ނެކ ކ ށް އ ޅާލުމާއެކު އޯގާތެރި މުޖުތ މ ޢުއެއް ބިނާކުރުމ ށް މުހިން 

ޖަދުވަލު 2 : ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޮމިޝަން ރައީސް ދެއްވި މެސެޖް
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ދާއިރާގެ ތ ރ އްޤީއ ށް އެޅިގެންދާނެ އެންމެ މުހިންމު ބިންގ ލ ކީ ދާއިރާގެ މޭސްތިރިން ކ މުގ އިވާ ބްރޯޑްކާސްޓ ރުންގެ 

ލ ފ އާއި، ޚިޔާލާއި އ ދި އެ ފ ރާތްތ ކުގެ ބ އިވެރިވުމާއެކު ތ ރ އްޤީގެ މ ރުހ ލާތ އް ކުރިއ ށްގެންދިއުން. މިކ މ ށް ވާސިލްވުމ ށް 

ޝ ނުްނ ރ ގ ޅު ގުޅުމެއް ޤާއިމްވެފ އި އޮުތމ ކީވެސް މުހިންމު ކ މެއް. މިޮގތުން، ކޮމިޝ ނ ށް އ އު އެފ ރާތްތ ކާއެކު ކޮމި

މެމްބ ރުން ޢ އްޔ ންކުރުމާއެކު، ކޮމިޝ ނާއި ބްރޯޑްކާސްޓ ރުްނނާ އޮންނ  ގުޅުްނ ހ ރުދ ނާުކރުމުގެ ގޮތުން ސިލްސިލާ 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓ ުރންނާއެކު ބޭއްވި ިމ ބ އްދ ލުުވްނތ ކުގ އި ބ އްދ ލުވުންތ ކެއް ވ ނީ ބާއްވާފ އި. ވ ކި ވ ކިން ބްރޯޑްކާ

ޚިދުމ ތް ދިނުމ ށް ހުރި ދ ތިތ ކާިއ އ ދި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ކުރިމ ގާ ގުޅޭގޮތުން ވ ރ ށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގ އި މ ޝްވ ރާތ އް 

އްގެ ބ އިވެރިވުން އޮވެގެން ކުރިއ ށް ދިއުމުގެ ކުރިއ ށް ގެންދެވުނު. އ ދި ދާއިރާގެ ތ ރ އްޤީއ ށް ކ މާގުޅޭ ހުރިހާ ފ ރާތްތ ކެ

މުހިންމުކ ން މި ބ އްދ ލުވުންތ ކުން އެނގިގެންދިޔ . ކޮމިޝ ްނގެ މ ސްޢޫލިއްޔ ތުތ އް އ ދާކުރުމުގ އި ބްރޯޑްކާސްޓ ރުންގެ 

އެއްބާރުލުން ލިބޭ. 

ނޑު އެއް މ ސްޢޫލިއްޔ ތުކ މުގ އި   ތ ރ އްީޤކުރުން ހިމެނޭ ިހނދު، މިވ އި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ކުރިއ ރުކޮމިޝ ންގެ މ އިގ 

ްބރޯޑްކާސްޓ ރުން ތ މްރީނުކުރުމ ށް ހުރި ފުރުސ ތުތ ކާ ގުޅޭ ގޮތުން ބ އިނ ލްއ ޤްވާމީ  މ ޤްޞ ދު ހާސިލްކުރުމ ށް،

.ޑީ މިގޮތުން، ޭއ.ބީ.ޔޫ އ ދި އޭ.އ އި.ބީ ޖ މިއްޔާތ ކާއި ކ މާގުޅޭ އެކި އިދާރާތ ކާއެކު ކޮމިޝ ނުން ދ ނީ މ ޝްވ ރާކުރ މުން.

އާއެކު މ ޝްވ ރާތ އް ދ ނީ ކުރިއ ށް. އ ދި ދ އުލ ތާއި ސ ރުކާރުގެ ކ މާގުޅޭ އިދާރާތ ކާ ގުޅިގެންވެސް ކުރިއ ށް އޮތް ތ ނުގ އި 

ތ މްރީން ޕްރޮގްރާމްތ އް ހިންގުމ ށް ދ ނީ ރާވ މުން. 

ނޑ އ ޅާފ އިވާ ކޮމިއުނިޓީ  21ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ްބރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމ ތް ވ ނ  މާއްދާގެ )ނ( ގ ިއ ކ 

ރާއްޖޭގ އި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގ އި ދެިވދާނެ ޚިދުމ ތެއްތޯ ބެލުމ ްށޓ ކ އި އ ޖުމ  ބެލުމުގެ ގޮތުްނ،  ،ތ ޢާރ ފުކުރުމުގެ ގޮތުން

ކޮމިޝ ނުން ހިންގާ މ ޝްރޫުޢ )ޕ އިލ ޓް ޕްރޮޖެކްޓް( ގ އި ބ އިވެރިވުމ ށް ހުޅުވާލި ފުރުސ ތުގެ ދ ށުްނ، ރ. ދުވާފ ރު 

ކޮމިޝ ނުން ވ ނީ ޫދކޮށްފ އި. ކޮވިޑްގެ ޙާލ ތާ ” މުގެ ޚާއްޞ  ހުއްދ ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރު“ޕްރ އިމ ރީ ސުކޫލ ށް 

ގުޅިގެން، ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ތ ޢާރ ފްކުރުމުގެ މ ސ އްކ ތް މ ޑުޖެހިފ އިވިޔ ސް، އެކ މާ ބެހޭ އިދާރީ ގިނ  

ކުރ މުން. ދ ނީ މ ސ އްކ ތްތ ކެއް ކޮމިޝ ނުން 

ހުގެ ތާރީޚެއްގ އި ދުނިޔެއ ށް ދިމާވީ އެންމެ ބޮޑު ބ ލިމ ުޑކ މުގެ ހާސްކ މާއެކު. އ ދި ވ ނ  އ ހ ރާ ދުނިޔެ ކުިރމ ތީލީ ފ  2222

ގެ ހާލ ތާ ގުޅިގެން ދިވެހިންެގ 11-ތ ހ އްމ ލުކުރ މުން. ކޮވިޑްދ ނީ މި ދ ތި އުނދ ގޫ ދުވ ސްތ އް މުޅި ދުނިޔެ އ ދިވެސް 

ނޑިވ ޅުގ އި މ ޢުލޫމާތު ހޯދުމ ށް ދިރިއުޅުމ ށްވެސް އޭގެ ނެދެވޭ އ ސ ރު އެތ އް ގޮތ ކުން ވ ނީ ކޮށްފ  އި. މި ނާޒުކު ދ 
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ޢާންމުން އެންމެ ބޮޑ ށް ބ ރޯސާީވ މީޑިއާގެ ކ ވ ރޭޖ ށް. އާންމުންނ ށް އެންމެ ފުރިހ މ  މ ޢުލޫާމތު ެގނެސްދިނުމުގ އި ރާއްޖޭގެ 

ޤާނުނުތ ކާއި ގ ވާއިދު ތ ކ ށް  ބްރޯޑްކާސްޓ ރުން ކުރ އްވ މުން ގެންދ ވ ނީ ވ ރ ށް އ ގުހުރި މ ސ އްކ ތެއް. މި ދ ތި ޙާލ ތުގ އި

ބޯލެނބުމާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓ ރުން އެ ފ ރާތްތ ކުގެ ޒިންމާއ ދާކުރެއްވުމުގ އި ދ އްކ ވ މުންދާ ނ މޫނާއ ށް އ އްސ ރިބ ހާއި ސާބ ސް 

 ދ ންނ ވ ން. 

ޝ ކުވާ   699ގުޅޭގޮތުން މިހާތ ނ ށް ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ  ޝ ކުވާ ހުށ ހެޅުމާއި ޝ ކުވާ ބ ލ އިގ ތުމުގެ ނިޒާމުގެ ދ ށުން،

ޝ ކުވާ އ ކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓާ ުގޅުން ހުރި ޝ ކުވާ. އ ިދ  252ލިިބފ އި. މީެގ ތެރެއިން؛ ކޮމިޝ ނ ްށ ވ ނީ 

ޝ ކުވާއ ކީ ލ އިސ ންސްގެ މ އްސ ލ ތ ކާ ގުޅުންހުރި ޝ ުކވާ. މިހާތ ނ ްށ ކޮމިޝ ނ ްށ ހުށ ހެޅިފ އިވާ ޝ ކުވާތ ކުގެ  363

ޝ ކުވާއާއި ކޮންޓެންޓާއި  41ޝ ކުވާއެއްވޭ. އ ދި މި މ އްސ ލ ތ ކ ކީ ލ އިސ ންސްއާ ގުޅޭ  53ދި ބ ލ މުންދާ ތެރެއިން އ 

  މ އްސ ލ . 4ގުޅުންހުރި 

ލ އިސ ންސް އެކި ފ ރާތ ކ ށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  52ވ ނ  އ ހ ރު ކޮމިޝ ން އުފެދުނީއްސުރެ މިހާތ ނ ށް ޖުމްލ   2211

ޓީވީ ޗެނ ލް ހިމެނޭ. އެހެްނ  39ރޭޑިއޯ ޗެނ ލާއި  13މީގެ ތެރޭގ އި، ޖުްމލ   ލ އިސ ންސް ކޮމިޝ ނުން ދޫކޮްށފ އިވޭ. 

ގެ އެދުމުެގ ލ އިސ ންސެއްވ ނީ ކުންފުނި ތ ކު 1ނ މ ވެސް އެކިއެކި ސ ބ ބު ތ ކާހުރެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމ ށް ދޫކޮށްފ އިވާ 

ގ ވާޢިދާ ސ ންސްތ އް ވ ނީ ހިފެހެއްޓިފ އި. މ ތީން ބާޠިލް ކޮށްފ އި. އ ދި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރ ން ފ ށާފ އިނުވާ ބ އެއް ލ އި

ފ ރާތް. ދިވެހިރާއްޖޭގ އި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމ ތް ދިނުމުގެ  36އެއްގޮތ ށް މިހާރު ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރ މުން ގެންދ ނީ 

މީގެ ތެރޭގ އި މުޅި ރާއްޖެއ ށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  . 112ރ މުން ގެންދާ ފ ރާތްތ ކުގެ ޖުމްލ  އ ދ ދ ކީ މ ސ އްކ ތްކު

މިއ ހ ރުގެ މިހާތ ނ ށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  .ފ ރާތެއް ވެސް ހިމެނޭ 5ޚިދުމ ތް ފޯރުކޮށްދިނުމ ށް ލ އިސ ންސް ދޫކޮށްފ އިވާ 

ލ އިސ ންސް ވ ނީ ދޫކޮށްފ އި. 3ގެ ލ އިސ ންސާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު  4

ކޮވިޑްގެ ހާލ ތުގ އިވެސް ބްރޯޑްކާސްޓ ރުން ފޮނުވާ ކޮންެޓންޓުގެ ޒިންމާދާރުކ މާއި ފެންވ ރު ބެލުުމގެ މ ސ އްކ ތް ކޮމިޝ ނުން 

ލޫމާތާިއ، ޒިންމާދާރުކ މާއެކު ތެދު މ ޢު ،ކުރ މުންދާ ކ މުގ އި ވެސް ފާހ ގ ކުރ ން. ކުއްލި ހާދިސާއާއި ކާރިޘާތ ކާ ގުޅިގެން

ކ މާބެހޭ އިދާރާތ ކުގެ ލ ފ ޔާ އިުރޝާދު ހިމ ނ އި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމ ށް އ ބ ދުވެސް ކޮމިޝ ުނން ދ ނީ ބްރޯޑްކާސްޓ ރުންނ ށް 

އިލްތިމާސްކުރ މުން. ބްރޯޑްކާސްޓ ރުން ފޮނުވާ ޮކންޓެްނޓ ކީ ްބރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ގ ވާއިދާއި އުސޫލުތ ކާ އ ދި 

ނޑުތ ކާ އެ  ސް ކޮމިޝ ނުން ދ ނީ އުފުލ މުން.އްގޮތ ށް ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓްކ ން ކ ށ ވ ރުކުރުމުގެ ޒިންމާވެމިންގ 
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ބްރޯޑްކާސްޓ ރުންނ ށާއި އެ ޚިދުމ ތް ހޯދާ ފ ރާތްތ ކ ށް އިންސާފުވެރިކޮށް، ހ ރުދ ނާކ މާ އެކު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ތ ންޒީމީ 

ނޑު  ނޑު ބ އްޓ ންކުރުމ ކީ ކޮމިޝ ނުގެ މ އިގ  އެއް މ ސްޢޫލިއްޔ ތު. މިގޮތުން، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނ ށް އޮނިގ 

ޙާލ ތްތ ކ ށް ރިޢާއ ތްކުރުމ ށްފ ހު، ޤާޫނނ ްށ ، ކޮމިޝ ނުން ވ ނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިނާޢ ތ ށް އ އިސްފ އިވާ ބ ދ ލުތ ކާއި

ވ ރާއާއި ދާއިރާގެ ޚިޔާލާއެކު، އިސްލާޙްތ އް އިސްލާޙްތ ކެއް ގެނ އުމ ށް މ ޖިލީހ ށް ވާނީ ހުށ ހ ޅާފ އި. ތ ޖުރިާބކާރުންގެ މ ޝް

އ ހ ރުގެ ތެރޭގ އި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިންޑ ސްޓްރީއ ށް އ އިސްފ އިވާ ބ ދ ލުތ ކާއި  12އެކުލ ވާލުމުގ އި ބ ލާފ އި ވާނީ ފާއިތުވި 

ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނ ށް ޒ މާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސ ބ ބުން މި ދާއިރާއ ށް އ އިސްފ އިވާ ކުރިއެރުންތ ކާ ފ އިހ މ ކުރުމ ށް. ބްރޯ

ގ ތުމުގެ މ ސ އްކ ތ ްށ ފ ހު، ކޮމިޝ ުނން މިހާރު އެންެމ ބޮޑު އިސްކ މެއް ދީގެން ދެނެގެންނ ން ެފންނ  އިސްލާޙްތ ްއ 

ކުރ މުންދ ނީ ޒ މާނާއި ޙާލ ތ ށް ފެތޭ ގޮތ ށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގ ވާއިދާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގ ވާއިދު 

 ގެ މ ސ އްކ ތް. އިސްލާޙްކުރުމު

މިނިވ ން ނޫސްވެރިކ ން ކުރިއ ުރވ އި، އާލާކުރުމ ށް ކުރ މުންާދ މ ސ އްކ ތުގ އި ކުރިއ ށް ދިއުމ ށް ކޮމިޝ ނުން ވ ީނ އ ޒުމް 

ނޑ އ ޅާފ އި. މިނިވ ން ނޫސްވެރިކ މ ށް ދ ނީ ތ ފާތު ިގނ  ގޮްނޖެހުންތ އް ކުރިމ ތިވ މުން. ޚ ބ ާރއި މ ޢުލޫމާތު ފޯރުވުމުގ އި  ކ 

މާދާރުކ މާއެކު މިކ ން ކުރާ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓ ރުންނާއި ނޫސްވެރިން ކުރާ މ ސ އްކ ތް ފާހ ގ ކޮށް، އެއްބާރުލުން ޒިން

ދިނުމާއި އެހީތެރިކ ން ފޯރުކޮށްިދނުމުގ އި ކޮމިޝ ން ސާބިތުވެ އޮންނާނ ން. ކޮމިޝ ނުން ދ ީނ މިނިވ ން ނޫސްވެރިކ މ ްށ 

 މާގުޅޭ އެންމެހާ ފ ރާތްތ ކާއެކު ހ ރުދ ނާ މ ސ އްކ ތްތ ކެއް ކުރ މުން. ކުރިމ ތިވާ ހުރ ސްތ އް ނ އްތާލުމ ށް ކ 

ރ ށްރ ށާއި ރިޒޯޓްތ ކުގ އި ގ ވާއިދާ ޚިލާފ ށް ދެވޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމ ތުގެ މ އްސ ލ ތ އް ބެލުމ ކީ، ތ ފާތު އެތ ްއ 

ރ ށްރ ށުގ އި ލ އިސ ންސް ނެތި ގ ވާއިދާ ތް. ގޮންޖެހުންތ ކެއް ހުރުމާއެކު، ކޮމިޝ ނުން ކުރ މުންދާ އެންމެ އުނދ ގޫ މ ސ އްކ 

ޚިލާފ ށް ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމ ތް ދެމުންދާތީ، އެފ ދ  މ އްސ ލ  ބެލުމުގ އި ކ އުންސިލްތ ކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމާ 

މުން. މިފ ދ  ގުޅޭގޮތުން އ ތޮޅާއި ރ ށްރ ށުގެ ކ އުންސިލްތ ކާއެކު ކޮމިޝ ނުްނ ދ ނީ ސިލްސިލާ ބ އްދ ލުވުްނތ ކެއް ބާއްވ 

މ އްސ ލ ތ އް ބެލުމ ްށ، މ ޢުލޫާމތު ބ ދ ލުކުރުމ ށާއި މ އްސ ލ ތ އް ބެލުން އ ވ ސްކުރުމުގެ ގޮުތްނ ދާއިމީ ފޯކ ލް ޕޮއިންޓުްނ 

ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި އ ދި ކ އުންސިލްތ ކާއި ކޮމިޝ ން ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ މ ސ އްކ ތްތ އް ދެނެގ ނެ، އެކ ންކ ން 

އ ތޮުޅ  1ގުފ ހިކުރުމ ށް ފ ހުމުާނމާއެއް އެކުލ ވާލުމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މި ބ އްދ ލުވުންތ ކުން ނިންުމނު. މިހާތ ނ ށް ކުރުމ ށް މ 

ކ އުންސިލާ ކޮމިޝ ނުން ވ ނީ ބ އްދ ލުކޮށްފ އި. މީގެއިތުރުން، ރިޒޯޓްތ ކުގ އި ނުގ ވާއިދުން ދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ 

ޓޫރިޒ މް މިނިސްޓްރީއާއެކު ކޮމިޝ ނުން ދ ނީ މ ސ އްކ ތްކުރ މުްނ. ޚިދުމ ތްތ އް ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުްނ 
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ނޑުމެންގެ މި ޤ އުމުގެ  ދީނީ ވ ހުދ ތާއި އިންސާނީ ކ ރާމާތް ރ އްކާތެރިކުރުމާއި ޤ އުމިއްޔ ތު ދިރުވުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި އ ޅުގ 

ރޯޑްކާސްޓ ރުންގެ ދ އުރުގެ މުހިންމުކ ން ގޮތެއްގ އި މި ކ ންކ ން އ ންނ ން އޮތް ޖީލުތ ކ ށް ފޯރުކޮށްދިނުމ ށްޓ ކ އި ބް

ނޑިނޭިޅ މ ސ އްކ ތްކުރުމ ށް  . މުޖުތ މ ޢުގެ އިސްލާޙ ށާއި އިންސާފ ށް މ ސ އްކ ތްކުރާ ދ ންނ ވ ން ޤ ބޫލުކޮށް، މިކ މ ށް ކެ

ން. ނޫސްވެރިކ މުގެ ބ އެއްގެ ގޮތުގ އި ދެމިިތބުމ ށް ްބރޯޑްކާސްޓ ރުންނ ށާއި ދާއިރާގ އި މ ސ އްކ ތްކުރާ ފ ރާތްތ ކ ށް ހިްތވ ރުދެ

އިންތ ކާ މިންތ ކާ ހ މ ތ ކ ށް ފ ރުވާތެރިވާ، އެކ މ ށް ތ ރުހީބުދީ ތެދުވެރިކ މާއި ފ ންނުވެރިކ ން ުކރިއ ށް ނެރިގެން ޤ އުމުގެ 

 . ސްޓ ރުން ވުމ ށް އިލްތިމާސްދ ންނ ވ ންކުރިއެރުމ ށް މ ސ އްކ ތްކުރާ ބ ޔ ކ ށް ބްރޯޑްކާ

މޯލްޑިްވސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝ ނުގެ އެންމެހާ މުވ އްޒ ފުްނނ ްށ ވެސް ދުވ ހުގެ ތ ޙުނިޔާ  ،ނިންމާލުމުގެ ކުރިން

 ދ ންނ ވ އި އެ ފ ރާތްތ ކުން ކުރ އްވާ ބުރ  މ ސ އްކ ތ ށް ޝުކުރު އ ދާކުރ ން. 

ނޑުގެ  މ ޑުކ މުން އެންމެްނ މިއ ދު މުޅި ދުނިޔެއ ށާއި މި ދިވެހި ޤ އުމ ށް ދިމާވެފ އިާވ ބ ލި އ ކީއިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އ ޅުގ 

ނޑުމެން މި ކުރާ މ ސ އްކ ތުގ އި ބ ރ ކާތް ލ އްވ އި، މި ދާއިރާއ ށް هللا ކީރިތިރ އްކާތެރިކުރ އްވ އި،  އިތުރު އ ޅުގ 

ނޑުމެންގެ ދުޢާهللا ތިވ ންތ  މިންވ ރުކޮށްދެއްވުން. ގ ދ  ކީރި ކުރިއެރުމާއި ފާގ ތިކ ން އިޖާބ ކޮށްދެއްވ އި  އ ޅުގ 

 އާމީން.ބ ރ ކާތްލ އްވާށި. 

 عليكن والـسـالم .العالوين رب   هلل الحودو 
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 ތަޢާރަފު   .1
 

ބުގެ ދުވަސްވަރަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ހާއްސަ ވާދަވެރިކަމެއް އުފެދޭނޭ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމާއިއެކު އެ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޚާއިންތި

ކޮންޓެންޓްގައި ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހިމެނިފައި ހުރުމާއި މި ފަދަ ކޮންޓެންޓްގެ ތެރޭގައި ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް 

ހުންނަ ކޮންޓެންޓްގެ ސަބަބުން، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފުވުމުގެ ބުރަވާގޮތަށް 

ކަމެއް ފުރުޟަތު އޮތުމުން، އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރު ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ކުރުމަކީ މުހިއްމު

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިޝަނުން ދެކެމެވެ. މި ރިޕޯޓަކީކަމަށް ކޮ

ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ތަކުގެލޯކަލް ކައުންސިލް ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 2021ދަށުން ޤާނޫނު( ގެ 

 ކޮންޓެންޓް ތެރެއިން ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ފޮނުވި ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލައިފައިވާ  ކުރިބްރޯޑްކާސްޓްދުވަސްވަރު އިންތިޚާބުގެ 

 ރިޕޯޓެކެވެ. 

 
 ފައިވާ އުސޫލު މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތް ކޮށް 

 
އިންތިޚާބާއި ގުޅުވައިގެން މޮނިޓަރިންގ ކުރިއަށް ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ތަކުގެލޯކަލް ކައުންސިލް 

 20:00( ޓީވީ ޗެނަލެއްގެ ކޮންމެ ރެއެއްގެ ޕްރައިމް ޓައިމް ކަމުގައިވާ 8ގެންގޮސްފައިވަނީ ހަބަރާއި ކަރަންޓް އެފެއާޒް ގެނެސްދޭ އަށް )

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު ބަލައިގެންނެވެ.  00:00އިން   10ގެ ނިޔަލަށް ފޮނުވި ކޮންޓެންޓާއި ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ގޮތުގައި ސްޓޭޝަންތަކުން ކަ

ގެ ނިޔަލަށް މޮނިޓަރިންގްގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއިރު، މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ބަލާފައިވާނީ ކޮންމެ  2021އެޕްރީލް  10މާރިޗު އިން 

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށާއި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ އިންތިޙާބުގެ ދުވަސްވަރު ޗެނަލަކުން ޑައިރެ ކްޓް އެކްސެސް ގޮތުގައި ކަ

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާ އަދަދެވެ. 
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 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ؛މޮނިޓަރ ކޮށްފައިވާ ޗެނަލްތަކުގެ ތަފްސީލު 

 
 

 
 ސަންގު ޓީވީ  5 ވީޓީވީ  1

 13ޗެނަލް  6 ޓީވީއެމް  2

 ސީއެންއެމް  7 ރާއްޖެ ޓީވީ  3

 ދިވެހި ޗެނަލް  8 ޕީއެސްއެމް  4

 ތަފާސް ހިސާބު  ގެ މޮނިޓަރިންގކުރެވުނު ގެ ނިޔަލަށް  2019 އެޕްރިލް  04މާރިޗު އިން  05  .2
 
 
 ޑިރެކްޓް އެކްސެސް  2.1
 

ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  އިންތިޚާބަށް ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަކުގެކައުންސިލްލޯކަލް 

ވަނަ މާއްދާ )ބ( ގައި  2ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުސޫލު ގެ 

ގުތާއި ވިއްކާ ވަގުތާއި ވިއްކާ އަގުތައް އިނގޭނެހެން އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހިލޭ ދޭ ވަ

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  48އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް  ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއިބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

 ،އިވާ މުއްދަތު ނިމުމުންވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަ 2މި އުސޫލުގެ  ،ވެސް ޚާއްޞަކުރި ވަގުތު ދީ ނުވަތަ ވިއްކި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ކަމަށް )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މި ވަގުތު ޚާއްޞަކުރިގޮތުގެ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެ 48ގިނަވެގެން 

 .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 
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 .ޗެނަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައިވާއަދި  ތިރީގައި އެވަނީ ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ޝެޑިއުލް

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ  ކަށް/ކެންޑިޑޭޓަ 
ޕާޓީއަކަށް ޚާއްޞަކުރި ވަގުތު ދީ ނުވަތަ 

 ވިއްކި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ޝެޑިއުލް 
 ހުށަހަޅާފައި 

 ޗެނަލްގެ ނަން 

    ްޕީއެސްއެމ 

    ްޓީވީއެމ 

    ްދިވެހި ޗެނަލ 
ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ދީ ނުވަތަ 

ވިއްކާފައިނުވާކަމަށް އެންގި    ީރާއްޖެޓީވ 

   ީވީޓީވ 

     ސަންގު ޓީވީ 

     ސީއެންއެމް 

   ް13ޗެނަލ 
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ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު  ކެންޑިޑޭޓަކު ޗެނަލްތަކުން މޮނިޓަރިންއިން ފާގަކޮށްފައިވާ ވަނީ މި ތިރީގައި  2.2
 ތަފާސްހިސާބުގެ ތާވަލް  ންވަރު ދައްކުވައިދޭ ގެ މި ޚާއްޞަކުރި ވަގުތު 

 
 
 
 

2.2.1 

 
 
 
 
 

 އަނަސް އަބްދުލް ސައްތާރަށް  ތުގައި ވަގުތު ދޫކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވާއިރު،ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮ ސީއެންއެމް އިން

 ސިކުންތެވެ.  36މިނަޓާއި  42ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތަކީ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 
36 

 އަނަސް އަބްދުލް ސައްތާރު

ޓުން
ޑިޑޭ

ކެން
ޕީ 

މްޑީ
އެ

 

 ސީއެންއެމް
 ގަޑިއިރު   މިނަޓު ސިކުންތު 
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2.2.2 
 

 
 
 
 
 
 

ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ވަގުތު  )ދޭއް( ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި އެމްޑީޕީ ޕާޓީ ޕާޓީއަށް 2 ރާއްޖެ ޓީވީއިން އެމްޑީޕީގެ ވަކިވަކި

 ސިކުންތު 27މިނަޓާއި  2މުހައްމަދު ޝާހަށް ސިކުންތެވެ. އަދި  10މިނަޓާއި  3ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތަކީ  ރިޒްނާ ޒާހިރުއަށްދޫކޮށްފައިވާއިރު، 

 ސިކުންތެވެ.  20މިނަޓާއި  59ގަޑިއިރާއި  4ދޫކޮށްފައިވަނީ  މްޑީޕީ ޕާޓީއަށްއެދޫކޮށްފައިވާއިރު 
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0 
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59 
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3 

20 

27 

10 

 އެމްޑީޕީ

 މުހައްމަދު ޝާހު

 ރިޒްނާ ޒަރީރު

ޑީޕީ
އެމް

   
 ރާއްޖެ ޓީވީ

 ގަޑިއިރު މިނަޓު ސިކުންތު
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2.2.3 

 
 
 
 

ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ވަގުތު  )ދޭއް( ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ޕީޕީއެމް ޕާޓީއަށް 2ޕީޕީއެމްގެ ވަކިވަކި 2 އިން 13ޗެނަލް 

 22ގަޑިއިރާއި  1 ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށްއަދި  ސިކުންތެވެ. 44މިނެޓާއި  48ށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތަކީ ނަހުލާ ޢަލީއަދޫކޮށްފައިވާއިރު، 

  .ތު ދޫކޮށްފައިވެއެވެސިކުން  23މިނެޓާއި  9ގަޑިއިރާއި  4ޕީޕީއެމް ޕާޓީއަށް  ސިކުންތު ދޫކޮށްފައިވާއިރު 52މިނަޓާއި 

 
2.2.4 

 
 16މިނެޓު  33ޕީއެސްއެމްއިން ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ވަގުތު ދޫކޮށްފައިވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު، އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރަށް 

 ސިކުންތެވެ. 41މިނެޓު އަދި  17ގަޑިއިރާއި  2ސިކުންތު އަދި އެމްޑީޕީއަށް 
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0 

9 

22 

48 

23 

52 

44 

  އެމް.ޕީ.ޕީ

 މުހައްމަދު މުއިއްޒު. ޑރ

 ނަހުލާ ޢަލީ

.ޕީ.ޕީ
ޑޭޓް

ންޑި
 ކެ

އެމް
 

 13-ޗެނަލް 
  ގަޑިއިރު މިނަޓު  ސިކުންތު

2 

0 

17 

33 

41 

16 

 އެމްޑީޕީ

 އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު

 ޕީއެސްއެމް

 ގަޑިއިރު މިނަޓު ސިކުންތު
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 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން   2.3
 
ކޮމިޝަނަށް މި ުމއްދަތުގައި ގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް  ކޮންޓެންޓާއިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން  ނިޔަލަށް 2021އެޕްރީލް  10މާރިޗު އިން  10

  ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.

 . ގޮންޖެހުންތައް 3
 

ނޑައެޅުމުގައި ވަގުތު ސާފުކޮށް  .1  ؛މޮނިޓަރކުރުމަށް ދިމާވި ހުރަސްތައް އެގެންނެތުމުންޑިރެކްޓް އެކްސެސް ވަގުތު ޗެނަލްތަކުން ކަ

ނޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެނޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަގުތު ގަތުމަށް ނުވަތަ ހޯދުމަށްއެދި  ޗެނަލްތަކަށް  .2 ކެ

 ކްސެސްގެ މަޤްޞަދު ހާސިލްނުވުން،ހުށަހަޅާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން ޑިރެކްޓް އެ

ވިއްކި ނުވަތަ ހިލޭ ދޫކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓު އިންތިޚާބު ނިމުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ ޕްރައިމް ޓައިމްގެ ޑިރެކްޓް އެކްސެސް  .3

 ،ރާވާފައިވާ ގޮތަށް މޮނިޓަރކުރުމަށް ދިމާވި ދަތިތައް ކޮމިޝަނުން އިތުރުން ޑިރެކްޓް އެކްސެސް

ކޮމިޝަނުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަމުންދާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން  އަދި  ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއިގުޅިގެން މަސައްކަތުގަޑިއަށް ގެނައި  .4

 މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫނާރާނެ ގޮތުގެ މަތިން މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަގުތުގެ ގޮތުން ދިމާވި ދަތިތައް؛

 ލަތުގެ ދަތިކަން.ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން މަދުވުމާއެކު މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަޞީ .5
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 . ހުށަހެޅުންތައް  4
 

ނޑައެޅުމަށާއި ރެކްޓް އެކްސެސް ޑިބްރޯޑްކާސްޓަރުން  .1 ބްރޯޑްކާސްޓް  ދުވަސްވަރު ބުގެ ޚާއިންތި  އަދިށް ޝެޑިއުލްކުރުމަވަގުތު ކަ

އި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށާއި، އެންމެ އެކަސީގެންވާތޮގުގަ ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރކޮށް ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްކޮންޓެންޓް 

 ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ އެހީއާއި އިރުށާދު ހޯދުން،މޮނިޓަރކުރުމަށްޓަކައި 

 ؛ޝެޑިއުލްގައި ބަޔާންކުރުންޗެނަލްތަކުން ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ވަގުތު ސާފުކޮށް އިނގޭނޭހެން  .2

ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ގެނެސްދިނުމުގައި އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓުގެ ވެރިފަރާތް ސާފުކޮށް  .3

 ބެލުން ނުވަތަ އެހުންތެރިންނަށް އަންގައިދިނުން؛

ންޑިޑޭޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ކެ ހިލޭ ދޫކުރުމާއި ގަތުމާއި ބެހޭގޮތުން  ތުވަގު ޑިރެކްޓް އެކްސެސްއަށް  .4

 ؛ހިންގުން ކޮމިޝަނުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ށް އަމާޒުކޮށް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުނަ 

ޚާއްޞަކުރި  އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ،ގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއިންބްރޯޑްކާސްޓަރު .5

ޝެޑިއުލް ކޮމިޝަނަށް ވަގުތު ހާއްސަކުރަން ކަނޑައަޅާ އަގުތަކާއި ވަގުތުތަކުގެ  ވަގުތު ދީ ނުވަތަ ވިއްކި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އަދި 

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޝެޑިއުލް އަދި ރިޕޯޓުގެ ފޯމެޓެއް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ، ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މި ކަމަށް ތަމްރީންކުރުމަށްޓަކައި 

 ންތިޚާބުގެ ކުރިން، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ވަރކްޝޮޕެއް ކޮމިޝަނުން ހިންގުން،އި

 އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުންނާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށް ބަޖެޓް ލިބުން. ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތައް .6
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 ނިންމުން  3 
 

ދުވަސްވަރު ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓް އިންތިޚާބުގެ  ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ތަކުގެލޯކަލް ކައުންސިލް

 ތިރީގައިވާ ކަންކަން ޚުލާޞާގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު 

 

)އަށެއް( ޓީވީ ޗެނަލެއްގެ ކޮންމެ ރެއެއްގެ  8ފެއާޒް ގެނެސްދޭ ބަރާއި ކަރަންޓް އެޚަމޮނިޓަރިންގ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ  (1

ރާއްޖެޓީވީ،  ސީއެންއެމް،ގެ ނިޔަލަށެވެ. އެއީ؛ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް، ޓީވީއެމް،  00:00އިން  20:00ޕްރައިމް ޓައިމް ކަމުގައިވާ 

 ؛އެވެ 13 އަދި ޗެނަލް ޗެނަލް ދިވެހި ވީޓީވީ، ސަންގު ޓީވީ، 

 

ޑިރެކްޓް ސްޓޭޝަންތަކުން މޮނިޓަރިންގ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވަގުތުގައި  އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި މޮނިޓަރ ކޮށްފައިވަނީ  ޑިރެކްޓް (2

ގެ ސީ ޕާޓީއަކަށް ޚާއްޞަކުރި ވަގުތުކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސްޓޭޝަނަކުން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ  އެ  އެކްސެސްގޮތުގައި

 ހިސާބުހެދުމަށްފަހުއެވެ. 

 

ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބަށް ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ތަކުގެ ކައުންސިލް ލޯކަލް (3

ގެ ވަނަ މާއްދާ )ބ( 2ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުސޫލު ގެ 

 އަދި ސްޓޭޝަނަކުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެއީ، ޕީއެސްއެމް ިނއުސް، ޓީވީއެމް 3ޑިއުލް ދަށުން ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ޝެ

 އަދި އެހެން އެއްވެސް ޗެނަލަކުން ޝެޑިއުލް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.ވީޓީވީއެވެ. 

 

ޗެނަލަކުން އެއްވެސް  އްޞަކުރިގޮތުގެ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓުވަގުތު ޚާއަދި މި އުސޫލުގެ ދަށުން  ޑިރެކްޓް އެކްސެސް  (4

ނަމަވެސް ރާއްޖޭޓީވީއިން ވަނީ ޑިރެކްޓްއެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ވަގުތު ދީ ނުވަތަ ވިއްކާފައިނުވާކަމަށް  ހުށަހަޅާފައެއްނުވެއެވެ.

 ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އަންގާފައެވެ.

 

ރު، އަނަސް އަބްދުލް ސައްތާރަށް ސީއެންއެމް އިން ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ވަގުތު ދޫކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވާއި (5

 ސިކުންތެވެ.  36މިނަޓާއި  42ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތަކީ 

 



12 
 

)ދޭއް( ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި އެމްޑީޕީ ޕާޓީ ޕާޓީއަށް ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ވަގުތު  2ރާއްޖެ ޓީވީއިން އެމްޑީޕީގެ ވަކިވަކި  (6

 27މިނަޓާއި  2ސިކުންތެވެ. އަދި މުހައްމަދު ޝާހަށް  10މިނަޓާއި  3ދޫކޮށްފައިވާއިރު، ރިޒްނާ ޒާހިރުއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަގުތަކީ 

 ސިކުންތެވެ.  20މިނަޓާއި  59ގަޑިއިރާއި  4ށްފައިވާއިރު އެމްޑީޕީ ޕާޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ސިކުންތު ދޫކޮ 

 

)ދޭއް( ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ޕީޕީއެމް ޕާޓީއަށް ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ވަގުތު  2ޕީޕީއެމްގެ ވަކިވަކި 2އިން  13ޗެނަލް  (7

 1ސިކުންތެވެ. އަދި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް  44މިނެޓާއި  48ގުތަކީ ދޫކޮށްފައިވާއިރު، ނަހުލާ ޢަލީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ވަ 

ސިކުންތު   23މިނެޓާއި  9ގަޑިއިރާއި  4ސިކުންތު ދޫކޮށްފައިވާއިރު ޕީޕީއެމް ޕާޓީއަށް  52މިނަޓާއި  22ގަޑިއިރާއި 

 ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. 

 33އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު، އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރަށް  ނީރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ވަގުތު ދޫކޮށްފައިވަޑިޕީއެސްއެމްއިން  (8

 ސިކުންތެވެ. 41މިނެޓު އަދި  17ގަޑިއިރާއި  2ސިކުންތު އަދި އެމްޑީޕީއަށް  16މިނެޓު 

 
ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ އެއްވެސް އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން  ނިޔަލަށް އެއްވެސް ޗެނަލަކުން  2021އެޕްރީލް  10މާރިޗު އިން  10 (9

 ވެސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.ޝަކުވާއެއް 

 
 
 

 2021 ޖުލައި  12



Company Channel Name Tv/Radio 

1 

Public Service Media 

Television Maldives TV 

2 DhivehirAjjeyge Adu Radio 

3 Dhivehi FM Radio 

4 Majlis TV 

5 Maldives TV TV 

6 P.S.M News TV 

7 Sarindhaa Radio 

8 Munnaaru TV 

9 TVM HD TV 

10 Dheenuge Adu Radio 

11 Yes TV 

12 Media Foundation Private Limited MV TV TV 

13 Rajjeh Television Private Limited Rajjeh TV TV 

14 Cocoana International Pvt Ltd Sangu Television TV 

15 Island communications and Entertainment pvt ltd ICE TV TV 

16 Island communications and Entertainment pvt ltd Al quran TV 

17 Digital Broadcasting Maldives pvt Ltd Channel One TV 

18 FarAway Holidays Private Limited 97 Minivan Radio 

19 Island Broadcasting Company Private Limited VFM 99 Radio 

20 Intone Media Pvt Ltd Al kaun TV 

21 Island Broadcasting Company Private Limited V TV 

ޖަދުވަލު 4: ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތު



22 Media Ring Private Limited Channel 13 TV 

23 Dream Network Solutions Private limited Next TV TV 

24 Dream Network Solutions Private limited Raajje Tune Radio 

25 Maldives Media Investment Pvt Ltd Dhivehi Channel TV 

26 Akoya Private Limited Sangu Extra TV 

27 Channel News Maldives (CNM) Pvt Ltd Channel News (CNM) TV 

28 Trans  Ocean Broadcasting Company Pvt Ltd Channel Ocean TV 

29 Press Corp Pvt Ltd FIYES TV TV 

30 
Business Center Cooperation   Limited Maldives Business 

Network TV 

31 
Island communications and Entertainment pvt ltd 

ICE Sports 
TV 

32 
Sameeku pvt ltd 

Dhaaris TV 
TV 

33 
Island Communications and Entertainment pvt ltd 

ICE Plus 
TV 

34 
Midline Private Limited 

Dharivaru 
TV 

35 
AuVi Private Limited 

Neo TV 
TV 



 : ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތު 5ޖަދުވަލު 

  ނ.މަގޫދޫ  ކޮިމއުނިކޭޝަން ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް އަލި ދޭހިޔާ 1

 ރ.މަޑުއްވަރީ   ނަޓް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓިޑް ވޯލް 2

 ޏ.ފުވައްމުލަކު  ޓީވީ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް  ފުވަްއމުލަކު 3

 ގއ.ވިލިގިލި  އިޮނވޭަޝން ކޮމްޕެނީ ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިްވސް 4

 ގދ.ފިޔޯރީ  ކުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮަސއިޓީ  ފިޔޯރީ 5

 ހއ.ދިއްދޫ  ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑް ތަނބުުރމާ 6

 ނާލާފުށި  މ. ސަިރިވސަސް ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑް އެންޓިކް 7

 ހދ.ނޮޅިވަރަން  ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  ދެަވރުގޮފި 8

 މަނަދޫ  ނ. ހޯލްޑިންގް ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑް  -ޖޭ 9

 އިހަވަންދޫ  ހއ. އިްނވެސްޓްެމންޓް ޕްރަިއވެޓް ލިިމޓެޑް ޖަންބެ 10

 މ.މުލި  ހޯލްޑިްނގްސް ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓަޑް  ނެރު 11

 ހއ.ހޯރަފުށި  ކޯ ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑް  ސްކައިލައިފް 12

 ހދ.ނޮޅިވަރަން  ކޮމްޕެނީ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް  ސަންލިލީ 13

  ފ.ނިލަންދޫ  ކޮމްޕެނީ ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑް އެން.ޖޭ.އޭ 14

 ޅ.ނައިފަރު   ނެޓް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް އެޓްއޯލް 15

 ބ.ދަރަވަންދޫ  އާްމސް ޓްރޭޑް ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑް  ސްޕާ 16

 ރ.އިންނަމާދޫ  އިްނެވސްޓް މަންޓް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  ކޮމަން 17



 ގދ.މަޑަވެލި  އިްނވެސްޓް މަންޓް ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑް  ފެމެލީ 18

 ގއ.މާމެންދޫ  ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  ކޮރަލް 19

 ނ.ލަންދޫ  ނެޓް ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް  އައިިޑއަލް 20

21 
 މުޅިރާއްޖެއަށް  ުގޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް  ދިވެިހާރއްޭޖގެ

22 
 މ.ދިއްގަރު  ރައްޔިުތންގެ ކޯަޕރޭޓިވް ޮސސަިއޓީ ދިްއގަރު

 ހއ.ހޯރަފުށި   ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑް ބިޒްނެޓް 23
 ރ.އުނގޫފާރު  ކޮމްޕެނީ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް  ސެކްޓް 24
 ރ.ހުޅުދުއްފާރު  ކޮމްޕެނީ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް  ސެކްޓް 25
 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް  ވޭވްލެްނތް 26
 ޅ.ނައިފަރު  ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑް ނޯތްޒޯން 27

 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  ިލމިޓެޑް ކޭބަލް ޗޮިއސް ޕްަރއިވެޓް  ކުޅުުދއްފުށީ 28
 ށ.ފޯކައިދޫ  ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑް ނޫރާން 29
 ދ،ހުޅުދެލި  ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް  އެމް.އައި.ޝިާޔމް 30
 ށ.ފީވަށް  މޯލްިޑވްސް ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑް ހައިކަނެކްޓިްނގ 31
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 އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު : 6ޖަދުވަލު 

# Name Channel 

1 Ismail Shah  RTV 

2 Mohamed Sinah  RTV 

3 Ahmed Siraj  RTV 

4 Abdulla Athoof Athif   RTV 

5 Shamaa Shuaib  RTV 

6 Adam Sufiyan  RTV 

7 Gamaruddeen Fahumee   RTV 

8 Hussain Fazeen Mohame  RTV 

9 Hussain Fariyaad   RTV 

10 Mohamed Ali  RTV 

11 Ismail Jinaah RTV 

12 Ahmed Sajid  RTV 

13 Mohamed Fazeen RTV 

14 Aamir Saleem  RTV 

15 Najah Ahmed   RTV 



16 Zaid Abdulla   RTV 

17 Hussain Makhthoom  RTV 

18 Ahmed Nadheem RTV 

19 Nafiu Rasheed  RTV 

20 Mohamed Anil RTV 

21 Adam Zareer RTV 

22 Amna Imadh RTV 

23 Maryam Zunana Zalif RTV 

24 Fathimath Udhuma Mahmood RTV 

25 Aishath Shiura RTV 

26 Aishath Shaany  RTV 

27 Laisa Ahmed  RTV 

28 Ilyas Abdulla RTV 

29 Naazumee Saeed RTV 

30 Ismail Azim  RTV 

31 Simaha Naseem RTV 



32 Nauha Ibrahim RTV 

33 Shurufa Mohamed  RTV 

34 Imad Hassan Latheef RTV 

35 Ibarhim Rasheed  RTV 

36 Alim Abdul Latheef  Dhen Online 

37 Ibarhim Naif  Dhen Online 

38 Ali Shifaz Dhen Online 

39 Mohamed Shifau  Dhen Online 

40 Mohamd Areeh Dhen Online 

41 Mariyam Waheed  Dhen Online 

42 Aishath Nuzha Dhen Online 

43 Mohamed Reehan  Dhidaily  

44 Maahir Mohamed  Dhidaily  

45 Ahmed Jaishan  Dhidaily  

46 Mohamed Sauzam  Voice MV 

47 Aishath Ahmed  Voice MV 

48 Shafraz Ahmed Hussain Voice MV 



49 Sinaan Ali  One Online  

50 Ali Yaamin One Online  

51 Mohamed Auzam One Online  

52 Ahmed Asraan  Channel 13 

53 Hussain Ihusan Channel 13 

54 Laizaan Mohamed Channel 13 

55 Ibrahim Saeed  Channel 13 

56 Fathona Faiz  Channel 13 

57 Mariyam Lahufa Channel 13 

58 Ibrahim Mohamed  Channel 13 

59 Aishath Firushath Channel 13 

60 Mohamed Shahaym Channel 13 

61 Hussain Naasif Channel 13 

62 Mohame Samah Channel 13 

63 Mariyam Isaadha Ismail Channel 13 

64 Maahath Hussain Rasheed  Sangu TV 

65 Ibrahim Akmal  Sangu TV 



66 Mariyam Nima Hassan  The Press  

67 Ali Shamman The Press  

68 Fauzan Mohamed  The Press  

69 Aishath Shazlyn The Press  

70 Fathifath Ajufan The Press  

71 Nahil Ahmed Siddeeq Dhiyaress News 

72 Ahmed Azaan Marzooq Dhiyaress News 

73 Moosa Rasheed  Mihaaru 

74 Ahmed Awshan Ilyas Mihaaru 

75 Nishan Ali  Mihaaru 

76 Abdulla Abeedh Dhuvas  

77 Ibrahim Shamveel Dhen Online 

78 Abdulla Ziyan Ali CNM 

79 Nasrulla Mohamed Rasheed CNM 

80 Qufthaq Ajeer CNM 

81 Fathimath Saushan Ali CNM 

82 Ahmed Azif  Sun Media  



83 Ahmedulla Abdul Hadi Sun Media  

84 Fathimath Saeed Sun Media  

85 Aishath Fareeha Abdulla  Sun Media  

86 Fathimath Aruma Hussain  Sun Media  

87 Ahmed Mizyal Sun Media  

88 Ahmed Zahir Mohamed  Sun Media  

89 Najah Moosa Sun Media  

90 Shafna Hussain  Sun Media  

91 Ibrahim Mahil Mohamed  Sun Media  

92 Rugiyya Mohamed Moosa  Sun Media  

93 Fayaz Moosa  Sun Media  

94 Mohamed Muzayyin Nazim Sun Media  

95 Ahmed Naif  Sun Media  

96 Ali Shamin One Online  

97 Mohamed Simau One Online  

98 Nazeem Noushad One Online  

99 Muaaviyathu Anvaru One Online  

100 Minha Faiz Rasheed  One Online  



101 Anoof Mohamed  Avas Online  

102 Ahmed Hameed  Avas Online  

103 Ahmed Ishar Avas Online  

104 Ahmed Ash-Haadh Abdulla  Avas Online  

105 Mariyam Ifau Moosa  Avas Online  

106 KhathimaYoosf Avas Online  

107 Hussain Habeeb Avas Online  

108 Mohamed Auzam Avas Online  

109 Mohamed Afrah Avas Online  

110 Hawwa Minha  Sangu TV 

111 Ismail Rasheed  Sangu TV 

112 Ibrahim Waheed  Sangu TV 

113 Gasim Husam Shakir Sangu TV 

114 Ahmed Fairooz  Sangu TV 

115 Ahmed Ijlaan  Sangu TV 

116 Ahmed Adhuham  Sangu TV 

117 Adma Mohamed Manik Sangu TV 

118 Maaddu Adhnan Sangu TV 



119 Abdulla Shafraz Channel 13 

120 Mohamed Zamil Channel 13 

121 Aishath Rafha  CNM 

122 Mohamed Yaasir Moosa CNM 

123 Mariyam Shahudha  CNM 

124 Fathimath Ahmed Shareef CNM 

125 Maaidha Mohamed Rasheed CNM 

126 Adila Ismail  VTV 

127 Ahmed Affan Mohamed  VTV 

128 Ahmed Giyas VTV 

129 Ahmed Irshan VTV 

130 Ahmed Umar VTV 

131 Ahmed Shaneez VTV 

132 Ahmed Yazan Shahdhee VTV 

133 Aishath Rfaa Ahmed  VTV 

134 Ali Ahmed  VTV 

135 Ali Haithamath VTV 

136 Amaany Abdul Razaaq VTV 



137 Jailam Ali VTV 

138 Mohamed Jazlaan VTV 

139 Mohamed Mish-al Iqbal VTV 

140 Mohamed Rasheed VTV 

141 Mohamed Zaheen  VTV 

142 Mohamed Samin VTV 

143 Mohamed Zahir VTV 

144 Fathimath Naznee VTV 

145 Fathimath Rifaath VTV 

146 Mariyam Leen  VTV 

147 Khadheeja Anasth VTV 

148 Shaam Mohamed  VTV 

149 Mohamed Riyaz VTV 

150 Sharafudheen Abdula VTV 

151 Thohira Azhaaru VTV 

152 Zidhuna Waheed  VTV 

153 Hassan Rasheed  VTV 

154 Hussain Niyaz VTV 



155 Ibrahim Fauzan VTV 

156 Ibrahim Naajih VTV 

157 Ibrahim Shazleen  VTV 

158 Jaadulla Saeed VTV 

159 Ahmed Aiham Mohamed  One Online  

160 Hussain  Juman  Avas Online  

161 Mohamed Abdul Qhanee Dhivehi Channel 

162 Ali Faris Dhivehi Channel 

163 Hussain Ibrahim  Dhivehi Channel 

164 Fathimath Nahula  Dhivehi Channel 

165 Mohamed Shaan Dhivehi Channel 

166 Moosa Musthafa Dhivehi Channel 

167 Mohamed Sammah Soabir Dhivehi Channel 

168 Ahmed Fairooz  Dhivehi Channel 

169 Mariyam Najil Imran  Dhivehi Channel 

170 Mariyam Shiuna  Dhivehi Channel 

171 Mohamed Rafeeq Dhivehi Channel 

172 Aisath Waheeda Dhivehi Channel 



173 Ismail Zayan Dhivehi Channel 

174 Abdulla Yamin Dhivehi Channel 

175 Shamoona Sameer Dhivehi Channel 

176 Mohamed Jalwaan Thiladhun  

177 Mohamed Waseem Thiladhun  

178 Hussain Sageef Thiladhun  

179 Shiuna Solih RTV 

180 Nahfa Mohamed  RTV 

181 Simaha Naseem RTV 

182 Mohamed Muallim Ibrahim Voice MV 

183 Mohamed Ameen Ibrahim Voice MV 

184 Mohamed Hafeez VTV 

185 Aishath Ibrahim VTV 

186 Mohamed Zihaan Abdulla  VTV 

187 Simra Waheed  VTV 

188 Fathimath Nahudha VTV 

189 Ali Jumaan Fuad VTV 

190 Fathimath Enaz VTV 



191 Saif Azhar VTV 

192 Mohamed Juman  Avas Online  

193 Mohamed Huzam Next TV 

194 Mohamed Adam Next TV 

   

 



  ވަނަ އަހަރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް  2020އަދި  2019ވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ  2021: 7ޖަދުވަލު 

# 
 

ރަޖިސްޓްރީ 
 ނަންބަރު 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި 
 ތާރީޚް 

 މައްސަލަ ނިންމި ތާރީޚް  މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް  މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ 

01 CAC-
04/2019 

 2019ޖޫން  09

ރިސޯޓްަގއި ކޭބަްލ ކުރެްއދޫ ައއިލެންޑް 
ިޚދުމަްތދެީނ  ޓީވީގެ ޚިުދމަތްދޭ ަފރާތުން

ލައިސަްނސް ނެތި އަދި ޗެނަްލ 
 ރައިޓްސް ނެތި ކަމަާށއި ިރސޯޓުގެ 

 ސްޓަރފް   އާންމު ތަންަތނުަގއާއި
ސަރަަހއްުދަގއި ެއއަރޓެލް ޑިޝްޓީީވ 

  ދޫކުަރމުންދާަކމަށް

 

 

 މަްއސަލަެއއް   ނުނިމޭ

- 

02 
CAC-
05/2019 

2019ޖޫން  09  

ފިލިތެޔޮ އައިލެްނޑް ިރސޯޓްަގއި ކޭބަްލ 
ޚިުދމަތްދޭ ަފރާތުން ިޚދުމަްތދެީނ  ޓީވީގެ

ލައިސަްނސް ނެތި އަދި ޗެނަްލ 
ކަމަާށއި ިރސޯޓުެގ  ރައިޓްސް ނެތި

ސްޓަރްފ   އާންމު ތަންަތނުަގއާއި
ސަރަަހއްުދަގއި ެއއަރޓެލް ޑިޝްޓީީވ 

  ދޫކުަރމުންދާަކމަށް

 

 

 މަްއސަލަެއއް   ނުނިމޭ

- 

03 
CAC-
07/2019 

2019ޖޫން  09  

ޑައިަމންޑްސް ތުނޑުފުށި މޯލްިޑވްްސ 
ކޭބަލް ޓީީވގެ ޚިުދމަތްޭދ  ރިސޯޓްަގއި

ފަރާތުން ިޚދުަމތްދެނީ ަލއިަސންސް ނެިތ 
ަރއިޓްސް ނެތި ަކމަށާިއ  އަދި ޗެނަލް

  ރިސޯޓުގެ އާްނމު ތަންތަުނަގއާއި 
ސްޓަރފް ަސރަހަްއުދގައި އެައރޓެލް 

  ަމށްދޫުކރަމުްނދާކަ ޑިޝްޓީވީ

 

 

 މަްއސަލަެއއް   ނުނިމޭ

- 

04 
CAC-
08/2019 

2019ޖޫން  09  

މެދުފުށި އައިަލންޑް ިރސޯޓްަގއި ކޭބަްލ 
ޚިުދމަތްދޭ ަފރާތުން ިޚދުމަްތދެީނ  ޓީވީގެ

ލައިސަްނސް ނެތި އަދި ޗެނަްލ 
ކަމަާށއި ިރސޯޓުެގ  ރައިޓްސް ނެތި

ސްޓަރްފ   އާންމު ތަންަތނުަގއާއި
ޑިޝްޓީީވ ސަރަަހއްުދަގއި ެއއަރޓެލް 

  ދޫކުަރމުންދާަކމަށް

 

 

 މަްއސަލަެއއް   ނުނިމޭ

- 

05 
CAC-
09/2019 

2019ޖޫން  09  

ހޮނޑާފުށި އައިަލންޑް ރިސޯްޓގައި ކޭބަްލ 
ޚިުދމަތްދޭ ަފރާތުން ިޚދުމަްތދެީނ  ޓީވީގެ

ލައިސަްނސް ނެތި އަދި ޗެނަްލ 
ކަމަާށއި ިރސޯޓުެގ  ރައިޓްސް ނެތި

އާންމު ތަންތަުނަގއާއި ސްޓަރްފ 
ޑިޝްޓީީވ  ސަރަަހއްުދަގއި ެއއަރޓެލް

  ދޫކުަރމުންދާަކމަށް

 

 

 މަްއސަލަެއއް   ނުނިމޭ

- 



06 IMCAC-
02/2019 

 2019އޭޕްރިލް  09

ސިންަމން ދޮްނވެލި މޯލްިޑވްްސ 
ރިސޯޓްަގއި ެޗނަލް ަރއިޓްސް ނެިތ 

BBC World News  ަދއްކަމުްނ
ދާކަމަށް ކޮމިަޝންގެ ަސމާލުކަމަްށ 

 މަްއސަލަ  އަިއސްފާވާތީ ބަލާ

 

 

 މަްއސަލަެއއް   ނުނިމޭ

- 

07 IMCAC-
04/2019 

 2019އޭޕްރިލް  22

ސިންަމން ެއއްލަިއދޫ މޯލްިޑވްްސ 
ަރއިޓްސް ނެިތ  ރިސޯޓްަގއި ެޗނަލް

BBC World News  ްޗެނަލ
 ދައްަކމުން ދާަކމަށް ކޮމިަޝންގެ 

ސަމާލުކަމަށް ައއިސްާފވާތީ ބަާލ 
 މަްއސަލަ

 

 

 

 މަްއސަލަެއއް   ނުނިމޭ

- 

08 
CAC-
02/2020 

 2020ޖަނަވަރީ  20

ށ.މިލަންޫދަގއި ލައިަސންސް ނެިތ  މިއީ،
 ވީިޑއޯކޯން، އެައރޓެލް ައދި ެއހެނިހެން 

ގޮތްޮގތުން ޗެނަލްތައް ރިީސވްކޮށް އަިދ 
 ޑިޖިޓަލް ހެޑްެއންޑް މެުދވެރިކޮށް 

މިލަންދޫ ފޮޓޯ އިން 
ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ ިޚުދމަތް ަގާވއިާދ 

  ށް ބުނެ ދެުމންދާަކމަ ޚިލާފަށް
 ަމއްސަަލއެއް. ހުށަހަަޅއިފަިއވާ

މިލަންދޫ ފޮޓޯގެ ަފރާތުން ށ. 

މިލަންޫދގައި ިޚުދމަްތ 

ދެމުްނދަނީ މީިޑއާނެްޓ 

ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެްޑެގ 

ސާރވިސް ޕްޮރަވއިޑަެރްއެގ 

ގޮތުަގއިކަަމށް ބަޔާންކޮްށ 

މީޑިާއނެޓް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެްޑ 

އަދި މިލަންދޫ ފޮޓޯ ްޕރަިއވެްޓ 

ދެެމދު ވެަފިއާވ ލިމިޓެޑް އާ 

ޕާޓްނަރޝިޕް ލަިއސަްންސ 

އެްއބަްސވުެމއް 

ހުށަހަޅާަފއިވާީތއާ، 

މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބީރ 

އަތޮޅު ަކއުްނސިލްގެ އިާދާރެގ 

ނަންަބރު: 

227/PR/427/2020/1 

( 2020ޑިސެމްަބރ  17)

ސިޓީއާއެކު ހުށަެހިޅ 

ލިޔެކިއުންތަކުން، މިލަްނޫދ 

2021ފެބްރުވަރީ  23  



ފޮޓޯއިން ށ. މިލަންޫދަގިއ 

ތްެދނީ މީިޑއާނެްޓ ޚިުދމަ

ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެްޑެގ 

ބިޒްަނސް ޕާޓްނަެރްއެގ 

ގޮތުަގއި ކަާމއި، އެައރޓެލް، 

ޑިޝްޓީވީ، ވީިޑއޯކޮން ައިދ 

ޑައިލޮގް ެމުދވެރިކޮށް ިޚުދމަްތ 

ދެމުން ުނގެްނދާކަން ެއންެގްނ 

އޮތަތީ، ށ. މިލަންޫދަގިއ 

ވީިޑއޯކޮން، އެައރޓެލް ައިދ 

އެހެނިހެން ޮގތްގޮުތްނ 

އް ިރީސވްކޮްށ ޗެނަލްތަ

ގަާވިއދާ ޚިލާފަށް މިލަންޫދ 

ޕޮޓޯއިން ޚިުދމަތްެދމުްނާދ 

ކަމަށް ބެލެޭވނެ ޖާާގެއްއ 

ނެތްކަމަށް މަްއސަލަ ބެިލ 

ކޮމިޝަްނގެ ޖަލްާސަގިއ 

ބަިއވެިރވި ެމންަބރުްނެގ 

އިއްތިާފޤުން ނިންމާަފިއާވ 

 މަްއސަލަެއއް.

09 
CAC-
03/2020 

 2020ޖަނަވަރީ  20

މިއީ، ކ.ކާިށޫދގައި ަލއިސަްނސްނެިތ 
ެއހެނިހެްނ ގޮްތގޮތުްނ  އެާއރޓެލް ައދި

ޗެނަލްތައް ިރީސވްކުރަުމންދާަކމާިއ 
ހެޑްއެންްޑެއއް މެުދވެރިކޮްށ  ޑިޖިޓަލް

މުޝްތަރީ ކޭބަލްނެޓުްނ 
ިޚުދމަތް ަގާވއިާދ  ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ

ޚިލާފަށް ދެުމންދާަކމަށް ބުެނ 
 ެއއް.ހުށަހަޅާަފއިވާ ަމްއސަލަ

ކޮމިޝަނުން މަްއސަަލ 

ބެލުުމގައި ބަދަލުކުެރވުނު ިލެއ 

ކިއުންތަކަށް ނަަޒރުކުާރއިުރ، 

މުޝްތަީރ ކޭބަލް ނެްޓެގ 

ނަމުަގއި ކ.ކާށިޫދަގިއ 

ރީްބރޯޑްކާސްޓް ކުުރުމެގ 

ޚިުދމަތް ަގާވއިދާ ޚިލާފަްށ 

 2021އެޕްރީލް  01



ދެމުްނދާކަން އެްއެވްސ 

ފަރާތަކުން ލިބިފަިއާވ 

މަޢުލޫމާތުން އެނގެން ނެތަީތ، 

މުޝްތަރީ ކޭބަްލނެޓް އިްނ 

ކ.ކާށިދޫ ގައި ޤަާވިއާދ 

ޚިލާފަށް ީރބްރޯޑްާކސްްޓ 

ކުރުުމގެ ޚިުދމަްތ 

ދެމުްނދާކަމަށް ބެެލވޭނެ ތަެންއ 

ނެތްކަމަށް މި މަްއސަލަ ބެިލ 

ކޮމިޝަްނގެ ޖަލްާސަގިއ 

ބަިއވެިރވި ެމންަބރުްނެގ 

އިއްތިާފޤުން ނިންމާަފިއާވ 

 މަްއސަލަެއއް.

10 
CAC-
11/2020 

 2020ފެބްރުވަރީ  25

އެައރޓެލް، ީވޑިއޯކޮްނ، ަޑއިލޮގް އަިދ 
ަވސީލަތް މެުދވެރިކޮްށ  އެހެނިހެން

 ޗެނަލްތައް ރިީސވްކޮށް ގަާވިއދާ ޚިލާފަށް
ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ ޚިުދމަތް އެޗް.ީޑ 
ކޭބަލް ޓީވީން ހދ. މަކުުނޫދގަިއ 

  ދޭކަމަށް ުބނެ ހުށަހަޅާަފިއވާ މަްއސަލަ

މަްއސަލައަށް 

ކޭބަލް ޓީީވ އެޗް.ޑީ ޖަާވބުާދރީވެ 

ގެ ފަރާުތްނ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ފޮނުވި ސިީޓގަިއ،

.ީޑ ެއޗްހދ.މަކުުނދޫަގއި 

ކޭބަލް ޓީީވގެ ފަރާުތްނ 

ދެމުްނދިޔަ ކޭބަލް ޓީވީ ެގ 

ޓާލާފަިއވާަކމަްށ ޚިުދމަތް ހުއް

 ،އާބުނެފަިއވާތީ 

 ފަރާުތން  ރަްއދުވާ މަްއސަލަ

 ދީަފިއވާ  ތަޙްީޤޤަށް

 ަޞްއޙަ  މައުލޫާމތުގެ

ުމގެ މަރުހަާލގަިއ، ކަށަވަރުުކރު

ތިލަދުންމަތީ ދެުކނުުބީރ 

2021ނޮވެންބަރު  23  



މަކުނުދޫ ކަުއންސިްލެގ 

އިާދރާގެ ަނންަބުރ 

(MSG)270/427/2021/1 

( 2021މާރިޗް  25) 

ސިޓީން "އެ ިޚދުމަތް ަވީނ 

ހުއްޓާލެވިަފއެވެ" މިަފދަިއްނ 

ބަޔާންކޮށް ކޮމިަޝނަްށ 

 މައުލޫާމތުދީަފއިވާީތ،

 

އެޗް.ޑީ ކޭބަލް ޓީވީިއްނ 

އެައރޓެލް،ީވޑިއޯކޮްނ،ޑައިޮލގް، 

އަދި އެހެނިެހން ަވސީލަްތ 

މެުދވެރިކޮށް ޗެނަލްަތްއ 

ރިީސވްކޮށް ަގވާިއދާ ޚިލާފަްށ 

ރީްބރޯޑްކާސްޓް ކުުރުމެގ 

ޚިުދމަތް ހދ.މަކުނުޫދަގިއ 

ިއާވ ދޭކަމަށް ުބނެ ހުށަހަޅާފަ 

 CAC-11/2020ނަންަބރު 

މަްއސަލަ އިުތރަްށ 

ކުރިއަށްުނގެްނިދއުމަށް، 

ކޮމިޝަްނގެ ޖަލްާސަގިއ 

ިއވެިރވި ެމންަބރުްނެގ ބަ

ނިންމާަފިއާވ  އިއްތިާފޤުން

 މަްއސަލަެއއް.

11 
CAC-
12/2020 

2020ފެބްރުވަރީ  25  

އެައރޓެލް، ީވޑިއޯކޮްނ، ަޑއިލޮގް އަިދ 
ަވސީލަތް މެުދވެރިކޮްށ  އެހެނިހެން

 ޗެނަލްތައް ރިީސވްކޮށް ގަާވިއދާ ޚިލާފަށް
ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ ިޚދުމަްތ 

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ "

ގުޅޭ ުއސޫލު"  ލައިސަްނސްއާ

ރީްބރޯޑްކާސްޓް ކުުރުމެގ  ގައި

2021ޖަނަވަރީ  20  



ޅ. ޮއޅުވެލިފުށި ދޭކަމަްށ ބަޑީްސނެޓް / 
  ބުނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ

ޚިުދމަތް ދިުނމަށް ބޭނުންުކާރ 

 ތެޭރަގއި ވަސީލަތްތަުކގެ 

އިންޓަރނެޓް ައދި އެހެނިެހްނ 

)ކޮމިޝަނުން ާފސްކޮށްފަިއވާ( 

 އިންަޓރނެޓާ  ،ވާތީ ހިމަނާފައި 

އެކު ސްޓްރީމް ާސިވްސ 

އަކުން ފެންނަން ހުންަނ 

ސްޓްރީިމން ޗެނަލްތަކެްއ 

ގެން ހިމަަނއި

ެއ  ޚިުދމަތްެދމުްނދާނަަމ،

ޚިުދމަތަކީ 

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ 

 ބެލެވޭީތ، ަކމަށްއްޚިުދމަތެ

ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ޤާނޫާނިއ 

ިއ ކަމާުގޅޭ ަގވާިއދުތަކާ 

ގައި އުސޫލުތަކު 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަިތްނ 

ލައިސަްނސް ލިބިެގން ނޫީނ 

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ 

ނުދިުނމަްށ ފޯރުކޮށް  ޚިުދމަތް

ބަޑީސް ނެޓް ޕްރަިއވެްޓ 

  ށާިއ،ދެންެނުވމަށްލިމިޓެޑަށް 

ބަޑީސް ނެޓް ޕްރަިއވެްޓ 

ލިމިޓެޑުން ޅ. އޮޅުވެލިފުީށަގިއ 

އިންޓަރނެޓް ސްޓްީރމިްނގ 

 ިޚުދމަތް  ޒަރީާއއިން

ިޚުދމަްތ  އެ ަނމަ،ދެމުްނގެްނދާ



 ،ވަގުުތން ހުއްޓާލުމަާށއި 

ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ޤާނޫާނިއ 

ކަމާުގޅޭ ަގވާިއދުތަާކިއ 

އުސޫލުތަުކގައި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިުމގެެތރެިއްނ 

ބަީޑސްނެްޓ  ޚިުދމަތް ިދނުމަށް

ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑަްށ 

މަްއސަަލ މި  ދެންެނވުމަށް 

ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްާސަގިއ 

ރުްނެގ ބަިއވެިރވި ެމންބަ 

ނިންމާަފިއާވ  އިއްތިާފޤުން

 މަްއސަލަެއއް.

12 
CAC-
15/2020 

2020ފެބްރުވަރީ  25  

އެައރޓެލް، ީވޑިއޯކޮްނ، ަޑއިލޮގް އަިދ 
ަވސީލަތް މެުދވެރިކޮްށ  އެހެނިހެން

 ޚިލާފަށްޗެނަލްތައް ރިީސވްކޮށް ގަާވިއދާ 
ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ ިޚދުމަްތ 
ބަޑީްސނެޓް / ރ. ފައިނު ދޭކަމަށް ބުނެ 

  ހުށަހަޅާަފއިވާ ަމްއސަލަ

"ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ 

ލައިސަްނސްއާ ގުޅޭ ުއސޫލު" 

ރީްބރޯޑްކާސްޓް ކުުރުމެގ ގައި 

ޚިުދމަތް ދިުނމަށް ބޭނުންުކާރ 

ވަސީލަތްތަުކގެ ތެޭރަގިއ 

ނިެހްނ އިންޓަރނެޓް ައދި އެހެ

)ކޮމިޝަނުން ާފސްކޮށްފަިއވާ( 

އިންަޓރނެާޓ  ،ހިމަނާފަިއވާތީ 

އެކު ސްޓްރީމް ާސިވްސ 

އަކުން ފެންނަން ހުންަނ 

ސްޓްރީިމން ޗެނަލްތަކެްއ 

ހިމަަނއިގެން 

ޚިުދމަތްެދމުްނދާނަަމ، ެއ 

ޚިުދމަތަކީ 

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ 

2021ޖަނަވަރީ  20  



ޚިުދމަތެއްަކމަށް ބެލެވޭީތ، 

ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ޤާނޫާނިއ 

ކަމާުގޅޭ ަގވާިއދުތަާކިއ 

އުސޫލުތަުކގައި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަިތްނ 

ލައިސަްނސް ލިބިެގން ނޫީނ 

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ 

ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށް ނުދިުނމަްށ 

ބަޑީސް ނެޓް ޕްރަިއވެްޓ 

ދެންެނުވމަށްށާިއ، ލިމިޓެޑަށް 

ބަޑީސް ނެޓް ޕްރަިއވެްޓ 

ޑުން ރ.ފައިުނަގިއ ލިމިޓެ

އިންޓަރނެޓް ސްޓްީރމިްނގ 

ޒަރީާއއިން ިޚުދމަްތ 

ިޚުދމަްތ ދެމުްނގެްނދާަނމަ، އެ 

 ،ވަގުުތން ހުއްޓާލުމަާށއި 

ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ޤާނޫާނިއ 

ކަމާުގޅޭ ަގވާިއދުތަާކިއ 

އުސޫލުތަުކގައި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިުމގެެތރެިއްނ 

ޚިުދމަތް ިދނުމަށް ބަީޑސްނެްޓ 

ޓް ލިމިޓެޑަްށ ޕްރަިއވެ

މި މަްއސަަލ ދެންެނވުމަްށ 

ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްާސަގިއ 

ބަިއވެިރވި ެމންަބރުްނެގ 

އިއްތިާފޤުން ނިންމާަފިއާވ 

 މަްއސަލަެއއް 



13 
CAC-
16/2020 

2020ފެބްރުވަރީ  25  

އެައރޓެލް، ީވޑިއޯކޮްނ، ަޑއިލޮގް އަިދ 
ަވސީލަތް މެުދވެރިކޮްށ  އެހެނިހެން

 ޗެނަލްތައް ރިީސވްކޮށް ގަާވިއދާ ޚިލާފަށް
ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ ިޚދުމަތް އެޓް 
އޯލް ނެޓް / ޅ. ަނއިފަރު ދޭކަމަްށ 

  ބުނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ ަޙްއުޤ 

ޗެނަްލ  104ލިބިފައި ނެތް 

ހިމަަނއިގެން ޅ. ނައިފަުރަގިއ 

އެޓް އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެްޓ 

ލިމިޓެޑް އިްނ 

ރީްބރޯޑްކާސްޓްކޮށްަފއިވާީތ، 

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ 

ވަނަ މާއްާދެގ  20ގަާވިއދުގެ 

)ހ( އަދި )ށ( އާ އެޓް އޯްލ 

ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެްޑ 

ޚިލާފްވެަފއިވާަކމަށް 

 ،ކަނޑަައޅައި 

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ 

 6ގެ  2ގަާވިއދު ގެ ޖަުދވަލް 

ވަނަ ނަްނބަުރަގިއ 

ފަިއވާ ގޮތަށް ކޮްނެމ ބަޔާންކޮށް

ރ )ދެ 2000/-ޗެނަލަކަށް 

ހާސް ރުފިޔާ( ގެ މަުގްނ 

-/208,000ޗެނަލަށް  104

ރ )ދެ ލައްކަ އަށްހާްސ 

ރުފިޔާ( އިން އެޓް އޯލް ނެްޓ 

ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ޫޖރިަމާނ 

ކުރުމަާށއި؛ 

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ 

 12ގެ  2ގަާވިއދުގެ ަޖދުވަލު 

ވަނަ ނަްނބަުރަގިއ 

ކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަިތްނ ބަޔާން

 2021އޮގަސްޓް  04



ކޮމިޝަުނގެ ހުްއދަނެތި އެްޓ 

އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެްޓ 

ލިމިޓެޑުން ޗެނަލް ޕެޭކޖަްށ 

އުނިިއތުރު ގެެނސްަފއިވާީތ، 

ރ )ދެ ހާސް ރުފިޔާ( 2,000

އިން އެޓް އޯލް ނެްޓ 

ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ޫޖރިަމާނ 

 ކުރުމަާށއި،

އެޓް އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެްޓ 

ލިމިޓެޑުން 

ކާސްޓްުކރުުމގެ ރީްބރޯޑް

ވަނަ މާއްާދެގ  36ގަާވިއދުގެ 

)ރ( އާ ޚިލާފްވެފަިއވާަކމަްށ 

ކޮމިޝަުންނ  ،ކަނޑަައޅައި 

ފާސްކޮށްފައި ުނވާ ައެގްއ 

ޚިުދމަތަކަށް ނަގާަފއިވާަކްނ 

ކޮމިޝަނަްށގެ ތަުޙީޤޤަްށ 

ސާބިުތވި ފުރަަތަމ 

ރ 2000/-ފަހަރުކަމަްށވާތީ، 

)ދެ ހާސް ރުފިޔާ( ިއްނ 

 ،ޖޫރިަމނާކުުރމަށާއި 

ޖޫރިަމނާ ފައިާސއަްށާވ 

ރ )ދެ 212,000/-އެކުޖުމުލަ 

ލައްކަ ބާރަ ާހސް ރުފިޔާ( 

އިން އެޓް އޯލް ނެްޓ 



ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެްޑ 

 30ޖޫރިަމނާކުުރމަށާިއ، 

)ތިރީސް( ދުަވހުގެ ތެޭރަގިއ 

މި ފަިއސާ ކޮމިަޝނަްށ 

ޗެނަލްތަުކެގ ދެއްުކމަށާިއ، 

ލިސްޓަށް އުނިިއތުެރްއ 

ގެންނަަނމަ އެަކްނ 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަަހަޅއި ހުްއަދ 

ހޯދުމަާށއި، 

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ ަޙްއުޤ 

ލިބިފައި ނެތް ޗެނަލުތަްށ 

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުން ވަގުުތްނ 

ހުއްޓާލުމަާށއި، 

ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ޤާނޫާނިއ 

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ 

ެއއްޮގތަްށ  ގަާވިއދާ

ޢަމަލުކުރުމަށް އެޓް އޯލް ނެްޓ 

ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑަްށ 

އެްނގުމަށް، މި މަްއސަލަ ބެިލ 

ކޮމިޝަްނގެ ޖަލްާސަގިއ 

ބަިއވެިރވި ެމންަބރުްނެގ 

އިއްތިާފޤުން ނިންމާަފިއާވ 

 މަްއސަލަެއއް.

 

14 
CAC-
17/2020 

2020ފެބްރުވަރީ  25  
ަޑއިލޮގް އަިދ އެައރޓެލް، ީވޑިއޯކޮްނ، 

ަވސީލަތް މެުދވެރިކޮްށ  އެހެނިހެން
 ޗެނަލްތައް ރިީސވްކޮށް ގަާވިއދާ ޚިލާފަށް

 

 
2021ޑިސެންބަރު  13  



ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ ޚިުދމަތް ނޯތް 
ޒޯން ކޭބަލް ނެޓް / ޅ. ަނއިފަުރ 

  ދޭކަމަށް ުބނެ ހުށަހަޅާަފިއވާ މަްއސަލަ

 

ކޮމިޝަްނގެ ނަންަބުރ 

CAC-17/2020 

ތަުޙީޤުޤ ، މަްއސަލަިއގެ

ހަމަ ކުުރުމގެ މަުރހަލާަގިއ ފުރި

ވަނިކޮށް، ޝަުކާވ 

މަްއސަަލ ހުށަހެޅިަފރާތުން 

އަނުބާރގެންިދުއމަށް 

އެދިަފއިާވތީ، މި މަްއސަަލ 

އިތުރަްށ ކުިރއަްށ 

ނުގެްނދިުއމަށް ަމއްސަލަ ބެިލ 

ކޮމިޝަްނގެ ޖަލްާސެގ 

ބަިއވެިރވި ެމންަބރުްނެގ 

އިއްތިާފޤުން ނިންމާަފިއާވ 

 މަްއސަލަެއއް 

15 
CAC-
18/2020 

2020ފެބްރުވަރީ  25  

އެައރޓެލް، ީވޑިއޯކޮްނ، ަޑއިލޮގް އަިދ 
ަވސީލަތް މެުދވެރިކޮްށ  އެހެނިހެން

 ޗެނަލްތައް ރިީސވްކޮށް ގަާވިއދާ ޚިލާފަށް
ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ ިޚދުަމތް ލިލީ 
ނެޓް / ހދ. ނޮިޅވަަރމް ދޭަކމަށް ބުެނ 

  ަމްއސަލަހުށަހަޅާަފއިވާ 

ސަންލިލީ ކޮމްޕެނީ ްޕރަިއވެްޓ 

ލިމިޓެޑްގެ ފަރާުތްނ 

ގައި ން ހދ.ނޮިޅަވރަ

މުންާނރު ައިދ ، ޕީއެްސއެމް 

 ޔެސް ޗެނަލް ހިމަނައިެގްނ 

ރުފިޔާެގ  100/-

ފީއެއްަނަގއި، 

ކަމަްށ  ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރާ

ތިލަދުންމަތީ ދެުކނުުބީރ 

ކަުއންސިްލެގ  ންނޮިޅވަރަ

އިާދރާިއން މަޢުލޫމާުތ 

ސަންލިީލ  ،ލިބިފަިއވާތީ

 2021ޖަނަވަރީ  26



ކޮމްޕެނީ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެުޑްނ 

ގައި ން ހދ.ނޮިޅަވރަ

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ 

 100/-ޚިުދމަތް ެދމުްނދަނީ 

ރުފިޔާގެ ފީ ެއްއ 

ނަަގއިގެންަކން ކޮމިޝަްނެގ 

ތަޙުީޤޤަށް ސާިބތުވާީތ، 

ސަންލިލީ ކޮމްޕެނީ ްޕރަިއވެްޓ 

ޓެޑުން ލިމި

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ 

ވަނަ މާއްާދެގ  36ގަާވިއދުގެ 

)ހ( އާ ޚިލާފްވެަފއިވާ ަކމަްށ 

ކޮމިޝަުންނ  ،ކަނޑަައޅައި 

ފާސްކޮށްފައިުނވާ ައގެްއ، 

ނެގިަކްނ ޚިުދމަތަކަށް 

 ކޮމިޝަްނގެ ތަުޙީޤޤަށް 

ސާބިުތވި ފުރަަތމަ ފަަހުރ 

ރ )ދެ 2,000ކަމަށްވާީތ، 

ހާސް( ރުފިޔާ އިން ސަންލިީލ 

މްޕެނީ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެްޑ ކޮ

ޖޫރިަމނާ ކުރުމަާށއި، ިމ 

 30ފައިސާ ިމައދުން ފެށިެގން 

)ތިރީސް( ދުަވހުގެ ތެޭރަގިއ 

މި ކޮމިޝަނަށް ދެއްުކމަށާިއ، 

ބްޜޯޑްާކސްޓްކުުރމުގެ ޤާނޫާނިއ 

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ 

ގަާވިއދާ ެއއްޮގތަްށ 



އަމަލުކުުރމަށް ސަންލިީލ 

ޓެޑަްށ ކޮމްޕެނީ ޕްރަިއވެޓް ލިމި

މި މަްއސަލަ ބެިލ އެްނގުމަށް 

ކޮމިޝަްނގެ ޖަލްާސަގިއ 

ބަިއވެިރވި ެމންަބރުްނެގ 

އިއްތިާފޤުން ނިންމާަފިއާވ 

 މަްއސަލަެއއް 

16 
CAC-
19/2020 

2020މާރިޗް  03  

ބަންޔާން ޓްީރ ިރސޯޓް، ަވްއބިންފަުރ 
ެޗނަލް ަރއިޓްސް ނެިތ  ރިސޯޓްަގއި

Nick Jr, HBO, CNN 
ހުަށހަޅާަފއިާވ  ދައްަކމުން ދާކަމަށް ބުނެ

 ޝަކުާވއެއް 

 

 

 މަްއސަލަެއއް   ނުނިމޭ

- 

17 
CAC-
20/2020 

2020މާރިޗް  03  

ކެނެރީފް ިރސޯޓް، ހެރެެތރެ، 
ަރއިޓްސް ނެިތ  ރިސޯޓްަގއި ެޗނަލް

Cartoon Network, CNN 
 ދައްަކމުން ދާކަމަށް ބުނެ ހުަށހަޅާަފއިވާ 

 ޝަކުާވއެއް 

 

 

 މަްއސަލަެއއް   ނުނިމޭ

- 

18 
CAC-
21/2020 

2020މާރިޗް  03  

ހޮލިޑޭއިން ިރސޯޓްަގއި ޗެނަލް ރައިޓްްސ 
 Nick Jr,Cartoonނެތި 

Network,CNN  ދައްކަުމން ދާކަމަްށ
 ބުނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަކުާވެއއް 

 

 

 މަްއސަލަެއއް   ނުނިމޭ

- 

19 
CAC-
23/2020 

2020ޖުލައި  05  

ފަޅުެތރޭަގއި އޮްތ  ހުޅުމާލެ
ސަފާީރއެްއގައި ބިޭދސީ އަންެހނެްއ 

މަްއސަލަާއ  ރޭޕްކޮށްފަިއވާކަމަށް ުބނާ
އެވެ  Mendhuru.mvގުޭޅގޮތުން 

 ކިޔުނު ެވބްަސއިޓެްއގައި 
ޝާިއއުކޮށްފަިއވާ ރިޕޯޓެއް އަކުރުްނ 

 އިން ތަކުރާރުކޮށް 13އަކުރަށް ޗެނަލް 
ގެނެްސެދމުންދާީތވެ، އެ ރިޕޯޓު ޗެނަްލ 

ްނ އިން ބްރޯޑްކާސްޓްުކރަމު 13
އެއީ ެތދެއްކަްނ  ގެްނދަނީ

ކަށަވަރުކޮްށގެންކަން ަބއްލަވާ ދެްއވުްނ 
 ަމއްސަަލއެއް. އެދި ހުށަަހޅާފަިއވާ

މީޑީއާ ރިްނގް ްޕރަިއވެްޓ 

  އިން 13ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލް 

ވަނަ  2020ޖޫން  28

ގަިއ 23:44ދުވަުހގެ ރޭ 

ބްރޯޑްާކސްޓް ކޮށްފަިއާވ 

، ކޮންޓެންޓް

ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ކޯްޑ 

ަވަނ  2އޮފް ޕްރެކްޓިްސގެ 

( ވަނަ ނަންަބުރ 1ހަމަިއގެ )

" މުޖުަތމަުއގެ އަަދުބ 

2021ޖަނަވަރީ  05  



އަޙުާލގުގެ މިްނގަނޑުަކމަްށ 

އާންމު ގޮތެްއަގއި ޤަބޫލުުކާރ 

މިންަގނޑުަތއް ހިފެހެއްޓުން"، 

( ވަނަ ނަންބަރު " 2)

އިޖުިތމާއީ މިްނގަނޑުތަކަްށ 

ނުފެތޭ ބަސްަމގު ައިދ 

އިޝާާރތްތައް ބޭުނންނުކުުރން" 

( ވަނަ ނަންބަުރ 3އަދި )

"އޮރިޔާން ކާާޑއި އޮރިާޔްނ 

ކާޑުގެ މާަނއިަގއި ހިެމޭނ 

އެއްިޗއްާސއި ޖިްނސީ ގުުޅްނ 

ސިފަވާ މަންަޒާރއި އަުޑ 

ހިމެނޭ ެއްއވެސް ެއއްެޗްއ 

ބްރޯޑްާކސްޓްނުކުުރން" ާއ 

 ،ޚިލާފުވާ ކަމަށް ކަނަޑއަަޅއި 

މިއީ ކޯޑް އޮފް ްޕރެކްޓިްސެގ 

( 2(، )1ވަނަ ހަމަިއގެ ) 2

ީމޑިއާ ރިްންގ ( އާ 3އަދި )

ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑްގެ "ޗެނަްލ 

" އިން ޚިލާފުވި ފުރަަތަމ 13

ފަހަރު ކަމުަގިއވާތީ، ޤާޫނުނ 

 16/2010ނަންަބރު 

)ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ 

ވަނަ މާްއާދެގ  44ޤާނޫނު(ގެ 

( ވަނަ ނަންބަުރެގ 1)ހ( ގެ )

ދަށުން ކޯޑް އޮްފ 

ޕްރެކްޓިސްގެ ަހމަތަާކ 



އެްއގޮްތވާގޮުތގެ މަިތްނ 

ޕްރޮްގރާމްަތއް 

ބައްޓަންުކރުމަާށއި، މިަފަދ 

ކޮންޓެންޓުތައް ފޮނުވުުމަގިއ 

ސަމާުލވުމަށް ީމޑިއާ ރިްންގ 

ްށ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑަ

ކޯްޑ ނަސޭހަތްެތރިުވމަާށއި، 

ަވަނ  2އޮފް ޕްރެކްޓިްސގެ 

( އަިދ 2(، )1ހަމަިއގެ )

( އާ ޚިލާފް ކޮންޓެންޓެްއ 3)

މީޑިއާ ރިްނގް ްޕރަިއވެްޓ 

" އިްނ 13ލިމިޓެޑްގެ "ޗެނަލް 

ބްރޯޑްާކސްޓްކޮށްފަިއވާތީ، 

ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ޤާޫނުނ 

ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ(  44ގެ 

ދަުށްނ  ވަނަ ނަންަބުރގެ 3ގެ 

މަޢާފަށް އެދި ބަޔާެންއ 

އެްއެވްސ  ،ނެރުމަާށއި 

ޝަރުެތއް ނެތި މި ބަާޔްނ 

ާވ  2021ޖަނަވަރީ  17

 ،އާީދއްތަ ުދވަުހގެ ކުރިން 

އާިއ  08:00އެއް ރޭ 

ދެމެދު ޗެނަްލ  އާ 08:30

އިން ޢާންމުކުރުމަްށ  13

މީޑިއާ ރިްނގް ްޕރަިއވެްޓ 

ިމ  ލިމިޓަޑަށް އެްނގުމަށް

ުނެގ މަްއސަލަ ބެލި ކޮމިޝަ



ޖަލްާސގައި ަބއިެވިރިވ 

މެންަބރުްނގެ އަޣްަލބިއްޔަުތްނ 

 ނިންމާަފއިވާ ަމްއސަލަެއއް.

20 
CAC-
24/2020 

2020ޖުލައި  09  

އޯޓީޓީ މެދުެވރިކޮށް ދެުމންާދ  ދިާރގު
ބްރޯޑްާކސްޓިންގ ިޚދުމަްތ ިދރާުގ 

ކަސްޓަމަުރންނަށް އެކަިނ  މޯަބއިލް
ިޚދުމަްތ ބޭުނންާވ ލިބެމުްނދާތީ،މި 

މި ިޚދުމަްތ  އެހެން ފަރާްތތަކަށް
ލިބެމުން ުނދާތީ މި މަްއސަލަ ަބއްލަާވ 
 ދިނުމަށް އެދި ހުަށހަޅާަފއިވާ 

 މަްއސަލަެއއް.

ޤާނޫނީ ހަަމތަކުގެ މަީތްނ 

ތަޙްީޤުޤގެ އެްނމެަހިއ 

އިުޖރާޢުތައް ުފރިަހމަކޮްށ 

ކޮމިޝަނަށް ލިބިަފިއާވ 

 މަޢުލޫމާތައް ބަލާިއރު،

ދިވެިހާރއްޭޖގެ ުގޅުން ަޕބްލިްކ 

ުމިޅ ލިމިޓެޑް )ދިާރގު( އަކީ 

ރާްއޖެއަްށ، ކޭބަލް ިވުއގަ ައިދ 

މޯަބއިލް ނެޓްޯވރްކ 

މެުދވެރިކޮށް ިޚުދމަްތ 

 30ފޯރުކޮށްދިުނުމގެ ހުއްދަ 

ގަިއ  2013ޖަނަަވރީ 

   ދީފަިއވާކޮމިޝަނުން

ހުްއދަިއަގއިާވގޮ ފަރާތެއްަކމާިއ،

ިޚުދމަްތ މަތީން ތުގެ 

 ފަށާފައިވާ ަފރާތެއް ކަމަާށއި،

ހުށަހެޅިަފިއާވ  އަދި

ޝަކުާވއަށް ރިޢާޔަތްުކރާިއުރ 

ހަމައެކަނި ދިާރުގެގ 

ކަސްޓަމަރުްނނަށް 

ލިބެމުްނދާކަމަށް ބުނެަފިއާވ 

ޕްޭލެގ ގު ޚިުދމަތަކީ ިދރާ

އޯޓީޓީ މެުދެވރިކޮްށ ނަމުަގއި 

ގަިއ  2020އޭޕްރިލް  29

2021މާރިޗް  09  



ކޮށްފަިއާވ ތަޢާރަފްއަލަށް 

 މި ޚިުދމަތެއް ަކމަށާިއ،

ިދރާުގގެ މޯަބއިްލ ޚިުދމަތަކީ 

ނެޓްވޯކް މެުދެވރިކޮްށ 

ފޯރުކޮށްދޭ ިޚުދމަތަކަްށ 

މިިޚުދމަްތ  ،ވީހިނދު

ދިާރުގެގ ހަމައެކަނި 

 ލިބެުމން ކަސްޓަމަރުްނނަށް 

 ،އިެމދުދިޔުމާ 

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުމަށް 

 އި ދިާރގަށް ދީަފއިވާ ުހއްަދއަށާ 

ޤާނޫާނއި ގަވާިޢުދެގ  އަދި

އިުމގެ ތެެރއިން ެދބަސް ާވޭނ 

ޖާަގއެއް އޮތްަކމަކަްށ 

 ިމމަްއސަލަ ނުފެންނާތީ 

އިތުރަށް ބަލާނޭ ޖާަގެއްއ 

ިމ ނެތްކަމަށް ކަނަޑައޅައި 

މަްއސަލަ ބެލި ކޮމިޝަްނެގ 

ޖަލްާސގައި ަބއިެވިރިވ 

 މެންަބރުްނގެ ިއއްތިފާުޤން 

 ނިންމާަފއިވާ ަމްއސަލަެއއް.
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ކޮިމޝަނުްނ  ބްރޯޑްާކސްޓީންގ
ކަނޑަައޅާފައިުނވާ މީިޑއަމް )އައިޕީީޓވީ( 

ީރބްރޯޑްާކސްޓްކުރަުމންާދ  މެުދވެރިކޮށް
މަްއސަލަ ބަލާދިުނމަށް އެިދ 

 ަމްއސަލަެއއް. ހުށަހަޅާަފއިވާ

ވަކިފަރާތަކަށް ުބރަުނެވ 

މުސްަތޤިއްލު ަތްޙޤީެޤއް ިމ 

ކޮމިޝަނުން ުކރުުމަގިއ 

ތަޙްީޤޤު ކުެރވެުމންާދއިުރ، 

ދިވެިހާރއްޭޖގެ ުޖމްހޫިރއްާޔެގ 

ޤާނޫުނއަާސސީާއއި ކަމާެބޭހ 

2021މާރިޗް  09  



ޤާނޫނުތަުކގަިއ ބަޔާންކޮށްަފިއާވ 

އެންެމހާ ަޙއްުޤތައް މަްއސަަލ 

ރަްއދުވި ފަާރތަްށ 

ރުކުުރުމެގ ލިބިެދވުނުކަން ކަަށވަ

 މަްއސަލަ ރަްއދުވާ ގޮތުން،

"ދިވެިހާރއްޭޖގެ ގުުޅްނ 

ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް "އަްށ 

ޖަާވބުާދރީުވމަށް  އެކަީށގެްނާވ 

 ފުރުސަތު ދީަފިއވާކަާމއި،

މިގޮުތން ިދވެހިާރްއޖޭގެ ގުުޅްނ 

ޕަބްލިކް ލިމިޓޑް ިއްނ 

ރީްބރޯޑްކާސްޓް ކުުރމަްށ 

ބޭނުންުކރާ ވަޞީލަތަީކ 

(medium)  މިކޮމިޝަނުްނ

ޭކބަލްިވއުަގެއްއ ހުއްަދދީފަިއވާ 

އަދި މޯަބއިލް ނެްޓވާްކ 

ކަމުަގއި އެނެގން އޮްތ 

 ހިނދު،

އައި.ޕީ.ޓީވީ އަީކ 

ޓެކްނޮލޮޖީއެއްަކމަށް 

ކޮމިއުނިޭކޝަން އޮތޯރިޓީ އޮްފ 

މޯލްޑިްވސް ިއްނ 

އައި.ޕީ.ީޓވީ ،ލަފާދެްއވާފަިއވާީތއާ

އަކީ ކޮމިޝަުންނ 

 ފާސްކޮށްފަިއވާ މީިޑއަެމއް 

ބޭނުންކޮްށގެން ބްރޯޑްާކސްްޓ 

އަދި ީރބްޯރޑްކާސްޓް ކުުރމަްށ 



ބޭނުން ކުެރވިާދެނ 

ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ަކމަްށ 

 ،ކޮމިޝަނުން ދެކޭތީއާ 

ބްރޯޑްާކސްޓަެރއް ުނވަަތ 

ރީްބރޯޑްކާސްަޓރެއް ބޭުންނ 

ޓެކްނޮލޮޖީއެއް މެެދެވރިކޮްށ 

ލައިސަްނސް ދީަފިއާވ 

( Mediumވަސީލަތް )

ްތ ބޭނުންކޮްށގެން ިޚުދމަ

ދިނުމަކީ ލަިއސަްންސ 

ލިބިފަިއވާ ފަރާެތްއެގ 

އިޙްތިާޔރަށް ދޫކޮށްލާފަިއާވ 

 ،ކަމެއްކަަމށްވާތީ 

އިްސވެެދންެނވުނު 

ވަސީލަތްަތއް މެެދެވރިކޮްށ 

ދިާރގު ޓީީވގެ ިޚުދމަްތ 

ކަސްޓަމަރުްނނަށް 

 IPTVފޯރުކޮށްެދމުން ަދނީ 

ޓެކްނޮލޮީޖ   OTTއަދި 

މެުދވެރިކޮށް ަކމަްށ 

މިކޮމިޝަްނގެ ތަުޙީޤޤަްށ 

ލިބިފަިއވާ މައުލޫމާުތްނ 

އެްނގެން އޮތަީތ،  

ދިވެިހާރއްޭޖގެ ުގޅުން ަޕބްލިްކ 

ލިމިޓެޑުން ޤާޫނނާއި ގަާވިއާދ 

ޚިލާފަށް 

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ 



ޚިުދމަތް ދޭކަމަށް ުބެނ 

ހުށަހަޅާަފއިވާ މަްއސަަލ 

ެއއް ނެްތ އިތުރަށް ބަލާނޭ ާޖގަ

ކަމަށް ކަނޑަައޅާ ކޮމިޝަްނެގ 

މަްއސަލަ ބެލި ޖަލްާސަގިއ 

ބަިއވެިރވި ެމންަބރުްނެގ 

އިއްތިާފޤުން ނިންމާަފިއާވ 

 މަްއސަލަެއއް 
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 ޕްރެސްކޯޕު ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 
އަކީ ތިޔަ ކޮމިޝަންެގ " ފިޔެސްޓީވީ'

 ގަވާިއުދގެ ދަށުން އެންމެ ފަހު 
ގެ  2019ޖުލައި  29ލަސްެވގެން 

ކުރިން ްބރޯޑްާކސްޓް ކުރަްނ 
ަނމަެވސް އެްއވެްސ  ފެއްޓިކަމަށްުބނާ،

ނެޓްވޯކެްއގައި ދިްގނަލް ދެއްކިކަްނ 
މެދުކަނޑާލި ކަމަށް  އެނގެންނެތް ައދި

އޮކްޓޯބަރގެ ފަހުްނވެްސ  2019ބުނާ 
ފާއިުތވެ،  ނުފަށާ ހަމަސް ުދވަސް

ސަްނސް ބާޠިލް ވާްނޖެހޭެނ ލައި
 ޗެނަލެކެވެ. ނަަމވެސް އަދި މި ިހނގާ 

އޮަގސްޓު މަުހގެ މިައދާ ހަަމއަްށވެްސ 
 އެްއވެސް ނެޓްވޯެކއްަގއި ެއޗަނަލްގެ 

ސިގްނަލް ަދއްކާފަިއނުެވެއވެ. ވީމާ، 
ޗެނަލެއް ވުޫޖުދގައި ޭބްއވުމަށް ަގާވއިުދ 

ޭބރުން ކޮިމޝަނުން ކަން ުކރުމަީކ  ގެ
ަގއިާވތީެވ، މިކަްނ ކޮރަޕްޝަން ަކމު

ގޮތް ބައްަލވާ ދެްއވުން އެިދ  ހިގާފަިއވާ
 ޝަކުވާ ހުށަަހޅަެމވެ.
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މިއީ، ިދވެިހރާްއޭޖގައި ލަިއސަންްސ 
ްބރޯޑްކާސްޓްުކރާ ފަރާތްތަކުެގ  ލިބިގެން

 ޗެނަލްތައް ފިަޔވާ، ީރބްޯރޑްކާސްޓްކުރާ 
ޗެނަލްތަކަކީ އެހެނިހެން އެންެމހާ 

 ދިވެިހާރއްޭޖގެ ކަާމބެހޭ ިއދާާރއިން 
ގިންތިކޮށްަފއިވާ ޗެނަލްތަކަކަްށ 
ވާްނވާނެކަމަާށއި، އެ ޗެނަލްތަްއ 

ުކރަންާވނީ ެއ  ރީްބރޯޑްކާސްޓް

ޤާނޫނީ ހަަމތަކުގެ މަީތްނ 

ތަޙްީޤުޤގެ އެްނމެަހިއ 

އިުޖރާޢުތައް ުފރިަހމަކޮްށ 

ކޮމިޝަނަށް ލިބިަފިއާވ 

މަޢުލޫމާތައް ބަާލއިުރ، 
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އިާދރާިއން ހުްއދަދީަފއިާވ 
ެއ  މިންަގނޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށްަކމަާށއި

ޗަންލަތައް ގިންތި ުކރެވިަފިއވާ ގޮތުެގ 
 ދުަމތް ލިބިގަންނަ މައުލޫާމތު ޚި

ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަިއން ލިބޭނެގޮްތ 
 ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރާ ފަރާތުން 

ހަމަަޖއްަސއިޭދންާވނެކަމަށް 
ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ ަގާވއިުދ 

(2019/R-179 ެގ )ވަނަ  33
މާްއދާަގއި ަސރީޚަކޮްށ 
ބަޔާންކޮށްފަިއާވއިުރ، މީިޑއާނެޓުން ިމ 

ޚިލާފަށް ޗެނަލްތަްއ  ގަާވިއދާ
ްބރޯޑްކާސްޓްުކރާކަމަށް އިުތބާރުުކރެޭވ ރީ

އިާދާރއަކުން ަމއުލޫމާުތ  ސަރުކާުރގެ
ލިބިފަިއވާތީ، މި މަްއސަލަިއގައި ކަްނ 

ތިޔަ ކޮިމޝަނުްނ  ހިނގާަފއިވާ ގޮތް
ރަްސމީ ސިފަެއްއގައި ބަާލ 

ހުށަހަޅާަފއިާވ  ތަޙްީޤޤުކޮްށދިނުމަށް ެއދި
 މަްއސަލަެއއް.

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރާ 

ކޮންޓެންޓަކީ، ދައުލަުތެގ 

ކަމާބެހޭ އިާދރާިއްނ 

ކަނޑަައޅާފަިއވާ 

ކްލެސިފައިކުުރމުގެ 

މިންަގނޑުތަކަށް ފެޭތ 

ިއ ކޮންޓެންޓެއް ކަމުގަ 

ނަންަބުރ  ،ވާްނވާނެ ކަމަށް 

2012/R-20 

)ރީބްޯރޑްކާސްޓްކުުރމުގެ 

ވަަނ  29ގަާވިއދު( ގެ 

، މާްއދާގެ )ހ( ަގއި 

ބަޔާންކޮށްފައި ީވނަަމވެްސ، 

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ 

ޚިުދމަތް ދިުނމަށްޓަކަިއ، 

ޗެނަލް ޕެކޭޖްތަްއ 

ފާސްކޮށްދިުނމަށް ެއިދ 

ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަުކެގ 

ކޮްށ، ޕެކޭޖްތައް ފާސް

ކޮމިޝަނުން ުހްއަދ 

ޕެކޭްޖަގިއ  ،ދިނުުމަގއި

ހިމަނާފަިއވާ ޗެނަލްތަީކ 

ކްލެސިފައިކޮށްފަިއވާ 

ކޮމިޝަުންނ  ،ޗެނަލްތަކެއްކަން 

ކުރިން ކަަށވަރުކޮށްަފިއ 

ނުވާކަން މި ަމްއސަލަިއެގ 

ތަޙުީޤޤަށް 



 ،ފާހަގަކުެރވިަފއިވާަކމާއި 

 

ނެޝަނަލް ބިުއރޯ އޮްފ 

 17ކްލެސިފިކޭޝަނުން 

ގަިއ 2020ަބރު ސެޕްޓެން

ެއ  ،ފޯރުކޮށްދީަފއިވާ 

ބިުއރޯރިން 

ކްލެސިފައިކޮށްފަިއވާ 

ޗެނަލްތަކުގެ ލިސްްޓއަްށ 

ނަޒަރުުކރާިއރު، ސްަޓރ 

، ގޯލްޑް، ސްޓަރ ޕްލަސް 

، ޕީްސ ޓީވީ ، ފޮކްސް ނިުއސް 

ީޒ ، ޓެން ސްޕޯޓްސް އެޗް.ބީ.އޯ

ސްޓޫޑިއޯ ައދި ޓްރޭސް ޓީީވ 

ފަދަ ބަެއއް ޗެނަލްތަްއ 

ތާރީޚްތަުކގަިއ، ރިޕީޓްކޮށް އެކި 

ތަފާތު ކުންފުނިތަކުްނ 

ކްލެސިފައިކުުރމަށް 

އެިބއުޯރއަށް ހުށަެހޅުުމްނ 

ކްލެސިފައިކޮށްދީަފިއވާކަން 

 ފާހަގަކުެރވިަފއިވާީތއާ،

 

މިަމއްސަލަ ދިާރސާކޮްށ 

މީިޑއާނެްޓ ، ބެލިބެލުުމން

ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑުްނ 

ކްލެސިފައިކޮށްފަިއނުވާ 



ބަެއއްޗެނަލްަތއް އެަފރާުތެގ 

ްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ ރީ

ޚިުދމަތުަގއި 

ހިމަާނއިފަިއއެަވނީ، 

ކޮމިޝަނުން ކުރަްނޖެހޭ ކަެމްއ 

ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ ަސބަުބްނ 

ދިާމވެފަިއވާ ކަެމްއެގ 

 ،ސަަބބުން ކަމަށް ެފންނާތީާއއި 

މިކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮްށ، 

މީޑިާއނެޓް ޕްރަިއވެްޓ 

ލިމިޓެޑްއިން ކްލެސިފަިއނުކޮްށ 

އެފަރާުތގެ 

ްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ ރީ

ޚިުދމަތުަގއި ހިމަނާަފިއާވ 

ޗެނަލްތައް ކްލެސިަފއިކުުރމަްށ 

ދުވަހުގެ މުްއދަެތްއ  90

ދިނުމަާށއި، ކުިރމަުގަގިއ 

ޗެނަލްތައް ކްލެސިަފއިކޮށްެގްނ 

ނޫނީ ީރބްރޯޑްާކސްްޓ 

ާރއްޭޖަގިއ  ،ނުކުރުމަާށއި

ކްލެސިފައިކޮށްފަިއވާ 

ޗެނަލްތަކުގެ ލިސްެޓްއ 

ކޮށް އެންެމނަްށ ސިސްޓަމެޓިކް

ފަސޭހަިއން ފެންނާނެ ިނޒާެމްއ 

ނުވަތަ ކްލެސިފަިއްޑ 

ޮކމިޝަނުްނެވްސ  ،ދަފްތަެރއް

އެކުލަވާލުމަށް މި މަްއސަަލ 



ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްާސަގިއ 

ބަިއވެިރވި ެމންަބރުްނެގ 

އިއްތިާފޤުން ނިންމާަފިއާވ 

 މަްއސަލަެއއް.

24 
CAC-
31/2020 

ސެޕްޓެންބަރު  01
2020 

ޕީއެްސއެމް އަކީ ަދއުލަތުެގ 
ވީނަަމެވސް، ޓީީވއެްމ  މީޑިއާަކމުަގއި

ފިޔަވައި އެެހން ޗެނަލަކަށް ވަކި ޚާއްަސ 
ާޤނޫނުން ިލބެންެޖހޭނަކަމަްށ  އިނާޔަެތއް

 ޤަބޫުލއް ނުުކރަެމވެ. ެއގޮތުން 
އަކީ ކޭބަލް ޓީވީ " ކަނެކްޓް ޕީއެްސއެމް"

ދީަފއިާވ ޚިުދމަތް ދިނުުމގެ ލައަސންސް 
ާވއިރު އެަތއް އަަހރެްއ  ބަޔަކަށް

 އިން " ޕީެއްސއެމް ކަނެކްޓް" ވީިއރުެވސް
ގަާވިއދާ އެްއގޮތަށް ޚިުދމަތެްއ 
ނުޭދވޭިއރު ައދި ައދަްށވެސް ސިގްނަްލ 

ކޮިމޝަނުން ެއއީ ަރސްީމ  ފޮނުވަނީ
 ވިުއަގއެއް ުނވަތަ ަވސީލަތެއް ކަމަށް 

ކަނޑަައޅާފައިުނވާަކމަށް ބުާނ 
ުދެވރިކޮށް އެޕަުކންނެވެ. އިންޓާރނެޓް މެ

ަގވާިއދާ ޚިލާފު ނުާވނެ ސަަބބެްއ  މިކަން
" ީޕއެްސއެމް ަކނެކްޓް" ނެތެވެ. އަދި

ހަމައެކަނި އިންޓަރނެޓްއިން ޮފނުާވއިުރ 
 މިކަުމގެ ނާަޖއިުޒ ފަިއދާ ަނގަމުްނދަނީ 

ފަދަ ލައިސަންްސ " ފިޔެސް ޓީވީ"
 ވުޫޖދުަގއި ޭބްއވުމަށް މަަސއްކަތްކުރާ 

ޕީއެްސއެްމ " ޗެނަލްތަކުންނެވެ. ީވމާ
އިންޓަނެރނެޓްއިްނ  ހަމައެކަނި" ކަނެކްޓް

ގެ " ފިޔެސް ޓީވީ" ފޮނުވުާމއި
ީޕއެްސއެްމ " ވިުއަގއެްއގެ ގޮތުަގއި

ގެ އިންޓަރނެޓް އެްޕ " ކަނެކްޓް
ފެތޭތޯ  ބޭނުންުކރުން ަގވާިއދަށް

ބައްަލވާެދްއވުން އެދި ހުަށހަޅާަފއިާވ 
 މަްއސަލަ.

ކަނެކްޓް" އަީކ އެްސއެމް "ޕީ

ކޭބަލް ޓީވީ ޚިދުމަތް ދިުނުމެގ 

ސަްނސް ދީފަިއވާ ބަޔަކަްށ ލައި

ވާިއރު އެތައް ައހަެރްއ 

ވީިއރުެވސް "ޕީެއސްެއްމ 

ކަނެކްޓް" އިން ގަާވިއާދ 

ޚިުދމަތް ުނޭދ އެްއގޮތަށް 

އަިދއަދަްށެވްސ  ކަމަށާއި،

ސިގްނަލް ޮފނުަވީނ 

ކޮމިޝަނުން ެއއީ ރަްސީމ 

ލަެތްއ ވިުއަގއެއް ުނވަތަ ވަސީ

ކަމަށް ކަނޑަައޅާފައިުނވާަކމަްށ 

 އިންަޓރނެޓް ބުނާ 

 ަކމާިއ،މެުދވެރިކޮށް އެޕަކުން

މިކަން ަގާވއިދާ ޚިލާފު ނުާވެނ 

ައިދ  ނެތްކަމަާށއި،ސަަބބެއް 

"ޕީއެްސއެމް ކަނެކްޓް" 

ހަމައެކަިނ އިންަޓރނެޓްިއްނ 

ފޮނުާވއިރު މިަކމުގެ ާނޖަިއުޒ 

ފައިދާ ަނގަުމންދަނީ "ފިެޔްސ 

ދަ ލައިސަްންސ ޓީވީ" ފަ

ވުޫޖދުަގއި ބޭްއުވމަްށ 

 މަަސއްކަތްކުރާ ެޗނަލްތަކުން 

2021އޮކްޓޫބަރު  31  



"ޕީެއސްެއްމ  ކަމަށް ބުނެ،

ކަނެކްޓް" ހަމައެކަިނ 

ުވްނ އިންޓަރނެްޓއިން ފޮނު

ގަާވިއދަށް ފެތޭޯތ 

ެއިދ ބައްަލވާެދްއވުން 

ކޮމިޝަުންނ  ،ހުށަހަޅާަފއިވާތީ 

ކޮމިޝަްނެގ ބަލާފަިއވާ 

 CAC-31/2020ނަންަބރު 

މަްއސަލަިއގަިއ، މަްއސަަލ 

ރަްއދުވާ ަޕބްލިކް ސަރިވްސ 

މީޑިާއއަށް ަޖާވބުާދރީުވުމެގ 

ފުރުސަުތދީ 

 ޖަާވބުާދރީވެަފިއވާކަާމއި،

ޤާނޫނީ ހަަމތަކުގެ މަިތްނ 

ތަޙްީޤުޤގެ އެްނމެަހިއ 

އިުޖރާޢުތައް ުފރިަހމަކޮްށ 

ކޮމިޝަުނގެ ތަްޙީޤޤަްށ 

ލިބިފަިއވާ މަޢުލޫާމތުތަކަްށ 

ސަރިވްސ  ަޕބްލިކްރު؛ ބަލާއި 

 މީޑިާއގެ ޕީެއސްެއމް 

އަކީ ކޮމިޝަްނެގ ކަނެކްޓް

  ނަންަބރު

427-

LCM(RB)/2016/07 

ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ 

ޖޫން  21ލައިސަްނސް 

ގައި ކޮމިޝަނުްނ  2016



 އްަކމާިއ،ދޫކޮށްފަިއވާ ފަރާތެ

ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްަފިއވާ ިމ 

ަޕބްލިްކ ލައިސަްނސްގެ ދަށުން 

ސަރވިސް މީިޑާއެގ 

އަްށ ކަނެކްޓް"  ޕީއެްސއެމް"

މުޅި ރާްއެޖއަށް، ކޭބަްލ 

، ސެޓެލައިޓު ، ވިުއގަ 

އަދި މޯަބއިްލ  ޓެރެސްޓީރއަލް

ެމދުެވރިކޮށް ިޚުދމަްތ ނެޓްވޯކް 

ފޯރުކޮށްދިުނުމގެ ހުްއަދ 

 ދީފަިއވާކަާމއި،

ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީިޑާއެގ 

-PSMނަންަބރު 

HA/427/2017/26  

ސިޓީަގއި، ޕީެއސްެއްމެގ 

ފަރާތުން ޕީެއސްެއްމ 

ކަނެކްޓްގެ ނަމުަގއި ކޭބަްލ 

ޓީވީގެ ޚިުދމަތް ިދނުމަށްޓަަކިއ 

ދޫކޮށްފަިއވާ ލައިސަްންސެގ 

ދަށުން ކޭބަލްޓީީވގެ ޚިުދމަްތ 

ދިނުމަށް ީޕެއސްެއްމ 

 02ކަނެކްޓްގެ ޓެސްޓްކުރުން 

ގަިއ  2017އޮކްޓޫބަރު 

ފެށުމަށް ހަމަޖެހިަފިއވާކަާމިއ 

އަދި ރަްސމީޮގތުން ިޚުދމަްތ 

 15ފެށުމަށް ހަަމޖެހިފަިއވަނީ 

ގަިއ  2017ބަރު އޮކްޓޫ



ކޮމިަޝނަްށ  ކަމުަގއި

 އަްނގާފަިއވާކަާމއި، 

ރީްބރޯޑްކާސްޓް ކުުރުމެގ 

ޤަާވއިުދަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއާވ 

މުްއދަތުަގއި ިޚދުމަތް ފަަށިއ 

ޓީވީ ބިލްޑިްނގއަށާިއ، 

ރޭޑިޯއބިލްޑިްނގ، 

ދި ާމިގިރ އަިއޖީެއމްއެޗް އަ

ހޮޓަލަށްވެސް ަލއިސަްންސެގ 

ދަށުން ކޭބަލް ޓީީވގެ ިޚުދމަްތ 

ފޯރުކޮށްެދމުންދާަކން 

ކޮމިޝަްނގެ ތަްޙީޤޤަްށ 

ލިބިފަިއވާ ލިޔެކިއުންތަުކްނ 

  އެނގެން އޮތަީތ،

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީިޑއާިއްނ 

"ޕީ.އެސް.ެއމް ކަނެކްޓް" 

މެުދވެރިކޮށް ެދމުްނގެްނާދ 

ުރުމެގ ޚިުދމަތް، ްބރޯޑްކާސްޓްކު

ޤާނޫނާ، ަކާމގުޅޭ ގަާވިއާދ 

ޚިލާފުވާަކމަށް ކަނަޑއެޭޅޭނ 

ޖާަގއެއް ނެތްކަމަށް ިމ 

މަްއސަލަ ބެލި ކޮމިޝަްނެގ 

ޖަލްާސގައި ަބއިެވިރިވ 

އްތިފާުޤްނ މެންަބރުްނގެ އި 

 ަފއި.މަްއސަލަ ނިންމާ

 



25 
CAC-
35/2020 

ސެޕްޓެންބަރު  17
2020 

ޖަމްިޢއްޔާއަީކ މިއީ، އުތެމަ 
އަންހެނުްނގެ ޙާލަތާއި.  ދިވެިހާރއްޭޖގެ

ދިިރއުުޅގެ ަތޖުިރބާ ާއއި ތަަރްއޤީެގ 
ދިާރސާކޮށް ދެެނގަތުމަްށ  އެކިކަންކަން

މަަސއްކަތް ކުރުުމގެ މަޤްަސުދގަިއ 
ޖޫން މަުހ  ވަނަ އަހަރުގެ 2016

ރާްއޖޭަގއި ަރޖިސްޓްރީކޮްށގެްނ 
 2ހިންަގމުންދާ ަޖމްޢިއްާޔއެއްަކމާއި 

ވަނަ ދުވަހުެގ  2020ޕްޓެންަބރު ސެ
ގެ ޚަބަުރގަިއ  10:00ހެނދުނު 

މި ޖަމްިޢއްާޔއާބެޭހ  ރާްއޖެޓީީވއިން،
ގޮތުން ްބރޯޑްާކސްޓްކޮށް، ފޭސްބުްކ 

 ީރްބރޯޑްކާސްޓްކޮށްަފއިވާ  މެުދވެރިކޮށް
އުތެަމއަޚި އިސްާލމްީދން ަޤބޫލުނުކުާރ "

ދިފާއުކޮށް ވާހަކަ ދައްާކ  ދިވެިހން
 ބުނެ" ށް.....ޖަްމއިއްާޔއެއްަކމަ

ބްރޯޑްާކސްޓްކޮށްފަިއވާ ަޚބަރަކީ، 
ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ޤާޫނނާިއ 

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްާއ  ގަާވިއދާއި
ޚިލާފަށް ާރއްޖެޓީީވއިްނ 

ަޚބަެރއްކަމަްށ  ބްރޯޑްާކސްޓްކޮށްފަިއވާ
އުތެމަ ޖަމްިޢއްާޔއިން ދެކޭތީެވ، މި 

ަބއްލަވާ ފިަޔވަުޅ  މަްއސަލަ ކޮމިޝަުނން
ްއވުން ެއދި ހުށަހަޅާަފއިާވ އަުޅއްވާ ދެ 
 މަްއސަލަެއއް.

ރާްއޖެ ޓެލެވިޜަން ްޕރަިއވެްޓ 

ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލް "ާރއްޖެީޓވީ' 

 2020ސެޕްޓެންބަރު  2 އިން

ވަނަ ުދވަުހގެ ހެނުދުނ 

ގެ ޚަބަުރަގިއ  10:00

ބްރޯޑްާކސްޓްކޮށްފަިއވާ 

މަްއސަލައާ ުގޅުންުހިރ 

، ކޮންޓެންޓް

ކޯްޑ ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ 

ތިންަވަނ އޮފް ޕްރެކްޓިްސގެ 

( "މީހެްއެގ 1ހަމަިއގެ )

ނުވަތަ ބަެއއްގެ ހުުރމަްތ 

ކެނޑިދާަފދަ ނުވަތަ ިއއްޒަާތިއ 

ގަަދރަށް ުއނިކަެމްއ 

އަތުެވދާނެަފދަ ުނވަަތ 

ނިކަމެތިކަެމއް ލިބިާދެނ 

ބަސްތަާކއި މަންަޒރާއި ައުޑ 

 ،ބްރޯޑްާކސްޓްނުކުުރން"

ކޯްޑ ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ 

ފަސްަވަނ ޕްރެކްޓިްސގެ  އޮފް

( "ޚަބަާރ 1ހަމަިއގެ )

ކަރަންޓް އެފެާއްޒ 

ގެނެްސދިުނމުަގއި، ވަިކ 

ފަރާތަކަށް ބުަރވުެމއްނެިތ، 

ހަމަހަމަ ކަާމއެުކ 

ގެނެްސދިުނމަށް ިއސްކަްނީދ 

ތެދު މަޢުލޫާމތު ފެތުުރމަްށ 

2021ފެބްރުވަރީ  23  



ަފސްަވަނ ، މަަސއްކަތްކުރުން"

( ""ަޚބަާރިއ 2ހަމަިއގެ )

ތަުކަގިއ ފެކްޗުއަލް ޕްރޮްގރާމް

އެކި ފަރާތްތަކުން ހޯާދ 

ކޮންޓެންޓް ހިމެނުުމަގިއ 

އެފަރާތަކުން ދެއްކި ވާހަަކިއެގ 

މަފްހޫމް ނުެގއްލޭޮގތަްށ 

ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުން"، ައިދ 

( " 3ފަސްވަނަ ަހމަިއގެ )

ވަކި ކަެމއްަގއި ިހމެިނގެްނާވ 

ނުކުތާއެްއގެ ަސއްޙަ ޫންނ 

މަޢުލޫމާތެްއ ހުށަެހޅިްއެޖ 

ައަވްސ  ނަމަ، ވީ އެްނމެ

ފުރުސަެތއްަގއި އެަކްނ 

އެގޮތަށް ހިނގައިފިަކްނ 

ހާމަކޮށް އެަކްނ 

ރަނަގޅުކުުރން" އާ ޚިލާުފާވ 

ޤާޫނުނ  ،ކަމަށް ކަނޑަައޅައި 

 16/2010ނަންަބރު 

)ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ާޤނޫނު( 

ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ(  44ގެ 

( ވަނަ ނަންބަުރެގ 1ގެ )

ރާްއޖެ ޓެލެވިަޜްނ  ،ދަށުން 

މިޓެޑުގެ ޗެނަްލ ޕްރަިއވެޓް ލި

"ރާްއޖެޓީވީ" އިން ަސްއަޙ 

ނޫން މަޢުލޫމާެތްއ 

ބްރޯޑްާކސްޓްކުެރވިފަިއވާތީ 



އެކަން ިއސްލާހުކުުރމަށާިއ، 

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްެގ 

ހަމަތަކާ ެއއްޮގތްާވގޮުތެގ 

މަތިން ޕްޮރގްާރމްަތްއ 

ބައްޓަންުކރުމަާށއި، މިަފަދ 

ކޮންޓެންޓުތައް ފޮނުވުުމަގިއ 

ެޖ ސަމާުލވުމަށް ރާއް 

ޓެލެވިޜަން ްޕރަިއވެްޓ 

ލިމިޓެޑަށް 

 ނަސޭހަތްެތރިުވމަާށއި،

 

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިްނ 

(، ފަސްަވަނ 1ވަނަ ަހމަިއގެ )

( 3( އަދި )2)، (1ހަމަިއގެ )

ރާްއެޖ އާ ޚިލާފް ކޮންޓެންޓެއް 

ޓެލެވިޜަން ްޕރަިއވެްޓ 

ލިމިޓެޑްގެ "ރާްއޖެޓީވީ" ިއްނ 

ބްރޯޑްާކސްޓްކޮށްފަިއވާތީ، 

ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ޤާޫނުނ 

ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ(  44ގެ 

ވަނަ ނަންަބުރެގ  3ގެ 

ސެޕްޓެންަބުރ  2، ދަށުން 

ވަނަ ދުވަުހެގ  2020

ގެ  10:00ހެނދުނު 

، ޚަަބރުަގއި ރާްއޖެޓީީވއިން 

އުތެމަ ޖަމްިޢއްާޔއާބެހޭ ގޮުތްނ 

ބްރޯޑްާކސްޓްކޮށްފަިއވާ 



މައުޫލމާުތ ޚަަބރުގެ 

މަށާިއ، އިސްލާހުކޮށް އާްނމުކުރު 

މަޢާފަށް އެދި ބަޔާެންއ 

އެްއެވްސ  ،ނެރުމަާށއި 

ޝަރުެތއް ނެތި މި ބަާޔްނ 

ާވ  2021ފެބްރުވަރީ  28

 ،އާީދއްތަ ުދވަުހގެ ކުރިން 

އާިއ  08:00އެއް ރޭ 

ދެމެުދ  އާ 08:30

ރާްއޖެޓީވީން ޢާްނމުކުުރމަްށ 

ރާްއޖެ ޓެލެވިޜަން ްޕރަިއވެްޓ 

ިމ  ލިމިޓަޑަށް އެްނގުމަށް

މިޝަުނެގ މަްއސަލަ ބެލި ކޮ

ޖަލްާސގައި ަބއިެވިރިވ 

މެންަބރުްނގެ ިއއްތިފާުޤްނ 

 ނިންމާަފއިވާ ަމްއސަލަެއއް 

26 
CAC-
36/2020 

ޑިސެންބަރު  16
2020 

ޑިސެންބަުރ  10ގެ 13ޗެނަލް 
ގަިއ 22:00 ވަނަ ދުވަުހގެ ރ2020ޭ

ގެނެްސދިން ަހޖަމް ޕްޮރްގރާްމގަިއ 
ގެންާދ  ކުންފުނިން ތަޙްީޤޤް ކުރަުމން

މަްއސަލައަާކއި ގުިޅގެން ކުންފުނީެގ 
މަޢުލޫމާުތ  އަުގެވއްޓޭގޮތަށް ދޮގު ޚަަބާރއި

ފެތުރުާމއި ކުންފުނީގެ މެނޭިޖންގ 
 ޑިރެކްޓަރގެ ައބުރަށް ުހތުުރވާފަދަ 

ވާހަކަތަކާއި ައދި މެނޭިޖންގ 
ޑިރެކްޓަރއަށް ނިްސބަތްކޮށް ަޙޤީޤަާތ 

ވާހަކަ ަދއްކާފަިއވާކަމަްށ  ޚިލާފް ދޮގު
  ހުށަަހޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ ބުނެ

މީޑިއާ ރިްނގް ްޕރަިއވެްޓ 

އިން  13ލިމިޓެޑްގެ ޗެނަލް 

ވަަނ  2020ޑިސެމްބަރު  10

ގަިއ  22:00ދުވަުހގެ ރޭ 

ބްރޯޑްާކސްޓްކޮށްފަިއވާ 

ކޮންޓެންޓް، 

ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ކޯްޑ 

ަވަނ  3އޮފް ޕްރެކްޓިްސގެ 

ނަންަބުރ ވަނަ  (1ހަމަިއގެ )

މީހެްއގެ ނުވަތަ ބަެއްއެގ  "

ހުރުމަތް ކެނޑިދާަފދަ ުނވަަތ 

2021އެޕްރީލް  08  



އިްއޒަތާއި ަގދަރަށް ުއނިކަެމްއ 

އަތުެވދާނެަފދަ ުނވަަތ 

ނިކަމެތިކަެމއް ލިބިާދެނ 

ބަސްތަާކއި މަންަޒރާއި ައުޑ 

ބްރޯޑްާކސްޓްނުކުުރން" ައިދ 

ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ކޯްޑ 

ަވަނ  5އޮފް ޕްރެކްޓިްސގެ 

ންބަރު" ނަ( ވަނަ 1ހަމަިއގެ )

ޚަަބރާ ކަރަންޓް އެފެާއްޒ 

ގެނެްސދިުނމުަގއި، ވަިކ 

ފަރާތަކަށް ބުަރވުެމއްނެިތ، 

ހަމަހަމަަކމާއެކު 

ގެނެްސދިުނމަށް ިއސްކަްނީދ 

ތެދު މަޢުލޫާމތު ފެތުުރމަްށ 

" ާއ މަަސއްކަތްކުރުން

ޚިލާފުވާަކމަށް ކޮމިޝަްނެގ 

ތަޙުީޤޤަށް ސާބިުތވާަކމަްށ 

 ކަނޑަައޅަިއ؛

 3ސްގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓި

 5(، އަދި 1ވަނަ ހަަމއިގެ )

އާ ޚިލާފް  ،(1ވަނަ ހަމަިއގެ )

ކޮންޓެންޓެއް މީިޑއާ ރިްންގ 

ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑްގެ "ޗެނަްލ 

" އިން 13

ބްރޯޑްާކސްޓްކޮށްފަިއވާތީ، 

ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ޤާޫނުނ 

ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ(  44ގެ 



ވަނަ ނަންަބުރގެ ދަުށްނ  3ގެ 

 މަޢާފަށް އެދި ބަޔާެނއް 

އެްއެވްސ  ،ނެރުމަާށއި 

ޝަރުެތއް ނެތި މި ބަާޔްނ 

ވާ ހޯަމ  2021އެޕްރީލް  26

ެއއް ޭރ  ،ދުވަުހގެ ުކރިން 

އާ  09:00އާއި  08:00

އިން  13ދެެމދު ޗެނަލް 

ޢާންމުކުުރމަށް މީިޑއާ ރިްންގ 

ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑަްށ 

 އެްނގުމަށްާށއި؛

މިއީ، ްބރޯޑްކާސްޓްކުުރުމެގ 

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްެގ 

( ވަަނ 1ތިންވަނަ ަހމަިއގެ )

ނަންަބރާ މީިޑއާ ރިްންގ 

ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑްގެ "ޗެނަްލ 

" އިން ޚިލާފުވި ހަވަަނ 13

ފަހަރުކަުމގަިއވާީތއާ، ައިދ 

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްެގ 

( ަވަނ 1ފަސްވަނަ ހަަމއިގެ )

ނަންަބރާ ޚިލާފުވި ދެަވަނ 

ފަހަރުކަމަްށވާތީ، 

ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ކޯްޑ 

ޕްރެކްޓިްސއާ އެްއގޮްތާވ އޮފް 

ގޮތުގެ މަިތްނ 

ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުަމށާއި، 

ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ކޯްޑ 



އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ އިުތރަްށ 

ޚިލާފުެވއްޖެަނމަ، ުނވަަތ 

މިފަދަ ކަެމއް ެދްނ 

ތަކުރާރުކޮށްފިަނމަ 

ާޤނޫުނެގ  ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ެގ  44

، ވަނަ ނަްނބަުރގެ ދަށުން  2

ހަރުކަށި ފިޔަަވޅު އަާޅެނ 

ކަމުގެ އިްނޒާރު މީިޑއާ ރިްންގ 

ޕްރިއެޓް ލިމިޓެޑަށް ދިުނމަްށ 

މި މަްއސަލަ ބެލި ކޮިމޝަުނެގ 

ޖަލްާސގައި ަބއިެވިރިވ 

މެްމބަރުްނގެ ިއއްތިފާުޤްނ 

 ނިންމާަފއިވާ ަމްއސަލަެއއް.

27 
IMCAC-
01/2020 

 

2020ޖަނަވަރީ  14  
 

ޓެލެވިޜަން ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްެގ  ރާްއޖެ
 RTV-OG/20/003 ނަންަބރު

ައދި ާރއްެޖ  ސިޓީއަށް ރިޢާަޔތްކޮށް
ޓެލެވިޜަން ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެުކ 

 ގައި ބޭއްުވނު 13.01.2020
-SPCOM ބަްއދަލުުވމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

މައްސަލަ އިންޓަރނަްލ  01-2016
ގޮުތަގއި ކޮމިޝަނުްނ  މަްއސަލަެއއްގެ

ބަލަން ނިންމާަފިއވާތީ، ކުިރއަށް ެގންާދ 
 މަްއސަލަެއއް 

 

 

 

 

 މަްއސަލަެއއް   ނުނިމޭ

- 

 



  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ބޭރުން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް  2021: 8ޖަދުވަލު 

# 
 

ރަޖިސްޓް 
ރީ 
 ނަންބަރު 

މައްސަލަ 
ހުށަހެޅި 
 ތާރީޚް 

މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް  މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ 
 ނިންމި ތާރީޚް 

1 
CAC-
01/2021 

ފެބުްރއަީރ  09
2021 

ަބޑީސްނެޓް ްޕރައިެވްޓ ލިިމެޓޑްގެ ށ. ާމއުނގޫޫދަގއި 
ވީޑިއޯޮކން، އެައރޓެްލ، ަޑއިޮލްގ އަިދ  ފަރާތުން

ޗެަނލްަތއް  ެއހެިނހެްނ ވަީސލަތްަތްއ ެމދުެވިރކޮށް 
ރިސްީވކޮްށ ަގާވއިާދ ޚިލާފަްށ 

އަދި ިއންޓަރނެްޓ  ރީްބރޯްޑކާސްޓްުކަރމުްނާދކަމަާށއި،
 ޕެކޭޖާެއުކ ްސޓްރީމް ާސރވިްސ ައކުްނ ެޗނަލްތައް 

ރީްބރޯްޑކާސްޓްުކުރާމއި، ރީބްޯރޑްާކްސޓްުކުރުމގެ 
ިޚލާފަށް އިންޓަރނެްޓ  ލަިއސަްނސް ާއުގޭޅ ުއޫސލާ

ވަީސލަތް ބޭުނންޮކށް ޗެނަލްަތްއ ސްރީްމކޮށް 
ކުާރަކމަްށ ުބނެ ުހށަހަޅާފިައާވ  ރީްބރޯްޑކާްސޓް 

  މައްސަލަ.

މި މަްއަސަލާއ ުގިޅެގްނ ޤާޫނނީ ަހމަަތުކގެ މަތިްނ 

ހައި އިުޖރާޢުތައް ފުިރހަަމކޮށް ތަޙްޤީޤުގެ އެްނމެ 

ކޮމިަޝުނެގ ތަްޙޤީޤަްށ ލިބިފަިއާވ މަުޢލޫމާތުތަަކްށ 

 ބަާލިއރު؛

ބަޑީްސ ނެްޓ ޕަްރިއވެްޓ ލިމިެޓަޑކީ 

"ރީބްރޯޑްާކްސްޓުކރުމުެގ ަލިއސަންސް" 

ކޮމިަޝނުްނ ިމހާތަނަްށ ދޫޮކށްފައިާވ 

 ފަރާތެއްނޫްނކަާމިއ،

ރީްބރޯްޑކާސްޓްުކުރުމގެ ަލިއަސންސްއާ ުގޅޭ ުއސޫުލ 

ަގއި ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮްށ  2020އޮކްޓޫބަރު  20

ިމ އުސޫލުގަިއ އަމުަލކުރަްނ ފަށާފަިއާވކަާމއި، 

ރީްބރޯްޑކާސްޓް ުކުރުމެގ ޚިދުަމްތ ދިނުަމށް 

ބޭނުްނުކރާ ވަީސލަތްަތުކގެ ތެރޭގިައ ިއންަޓރނެޓް 

ްސކޮށްަފއިާވ( އަިދ ެއހެިނެހްނ )ޮކމިޝަނުްނ ފާ

އިންަޓރނެާޓ ެއުކ ސްްޓރީްމ ިހމަނާފައިާވަކމާއި، 

ސާިވސް ައކުްނ ފެންަނން ުހްނނަ ސްްޓރީިމން 

ޗެަނލްަތެކއް ިހަމނަިއގެން ިޚުދމަތްދެމުންދާނަަމ، ެއ 

ޚިުދމަތަކީ ރީްބރޯޑްކާްސްޓކުުރުމގެ ިޚުދމަތެއްަކމަްށ 

ބްރޯްޑާކސްްޓުކރުުމގެ ޤާނޫާނއި ކަާމުގޭޅ ބެެލވޭތީ، 

ިއދުތަކިާއ އުސޫލުަތކުގިައ ަބާޔންކޮށްފިައވާ ގަވާ 

ގޮތުެގމަތިްނ ލަިއސަްންސ ިލިބެގން ޫނނީ 

ރީްބރޯްޑކާސްޓްުކުރުމެގ ޚިދުަމްތ ފޯުރޮކށް 

ނުދިުނމަށާއި، އިްނޓަރނެްޓ ްސޓްީރމިންގ 

ޚިދުަމްތ ޒަރީާއއިްނ ޚިދުަމތް ދެމުްނގެންދާނަަމ، އެ 

ބްރޯްޑާކްސްޓކުރުުމެގ  ،ވަގުުތްނ ުހއްޓުާލމަށާއި 

ޤާނޫާނިއ ކަާމުގޭޅ ަގވާއިދުަތާކިއ އޫުސލުތަުކަގިއ 

 ،ަބޔާްނކޮށްފައިާވ އިމުގެެތރެއިްނ ޚިދުމަްތ ދިުނމަށް

އޮަގްސޓް  31
2021 



ބަޑީސްނެޓް ްޕރައިެވްޓ ލިިމެޓޑްއަށް ަރއްދުވާގޮތަްށ 

 ،ކޮމިަޝނަްށ ހުަށހަޅައި 

ކޮމިަޝނުްނ ަބލިައ ނިންމާފައާިވ ޮކމިޝަްނެގ 

-CACއަިދ  CAC-12/2020ަނންބަރު  

ބަީޑްސނެްޓ މަްއސަލަިއގެ ނިންމުމުަގއި  15/2020
 ޕްރަިއެވޓް ލިިމެޓޑްގައި ަދްނނަވާަފިއ ޮއތްަކމާިއ،

ބަޑީސްނެޓް ްޕަރއިވެޓް ލިިމެޓޑްގެ ަފާރތުްނ ށ. 

މާއުނޫގދޫގަިއ ޭދ ިއްނޓަރނެްޓ ޚިދުަމތާެއކު ީޓީވ 

ޗެަނލްަތްއ ޫދުކރަުމްނ ާދަކމަށާިއ، ބަޑީްސެންޓ 

. މާުއނގޫދޫަގިއ ޕްރަިއެވޓް ލިމިޓެްޑެގ ފަރާތުން ށ

 2020ިޑސެްނަބރު  01ޚިުދމަތް ޭދންފަށާފަިއވަނީ 

ޗެނަްލ  80ގައި ކަާމއި، އިްނަޓރެނޓް ޚިުދމަާތއެކު 

ދޫޮކށްފަިއ ުހންަނކަްނ މިަލދުްނމަުޑުލއުތުުރބުީރ 

މާއުނޫގދޫ ަކއުްނިސލްެގ އިދާރާިއްނ ބިެލެބުލމުްނ 

ފާަހގަުކެރވޭކަމަްށ ކޮިމަޝނަށް ަމއުޫލމާުތ 

 ،ދީފައިވާތީ 

ބަޑީސްނެޓް ްޕރައިވެޓް ިލމިެޓޑްިއން، ަގާވއިުދ 

)ރީބްރޯޑްާކްސޓްކުރުމުގެ  R-179/2019ަނންބަރު 

ވަަނ ާމއްދާެގ )ހ( ާއ  5ގަާވިއދު( ެގ 

ޚިލާްފވެަފއިާވަކމަްށ ަކނޑަައޅަިއ، 

 01ރީްބރޯްޑކާސްޓްުކުރުމެގ ަލިއަސންސްެނތި 

އިން ެފށިގެްނ ބަޑީސްެންޓ  2020ޑިސެންބަރު 

ޓެްޑގެ ފަރާތުން ށ. މާުއގޫދޫަގިއ ޕްރަިއެވޓް ލިމި 

ޚިުދމަތެްދމުންދާތީ، ީރބްޯރޑްާކްސްޓކުރުމުެގ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ބ( ަގިއ ާވގޮުތގެ  5ގަާވިއދުގެ 

މަތީން ރީްބޯރްޑކާްސްޓުކރުމުެގ ލިައަސންްސ ނެިތ 

ރުފިާޔެގ  2000/-ޚިުދމަތް ދީފަިއާވ ުދވާަލަކްށ 

)ުދއިަސއްތަ ހަތްދިަހ ަހތަެރްއ(  274މަގުން 

  ރ548000/-އެުކުޖުމަލ  ،ަހށް ވާ ދުވަ 

)ފަްސަލްއކަ ާސީޅްސ އަްށހާްސ( ުރފިޔާ ިއްނ 

ބަޑީްސ ނެްޓ ޕަްރިއވެޓް ލިމިެޓްޑ 

 30ޖޫރިަމާނކުުރމަށާިއ، ިމ ައުދން ފެށެިގްނ 

)ތިީރްސ( ުދވަުހގެ ތެރޭަގއި މި ފަިއސާ ކޮމިޝަނަށް 

ދެއްކުމަށާިއ، ަބޑީސްނެޓް ްޕަރއިެވޓް ލިިމެޓުޑން ށ. 



ިއންޓަރނެްޓ ްސޓްީރމިްނގ ިއ މާއުނޫގދޫގަ

ޗެނަްލ ިހމެނޭޮގުތްނ ދޫކުަރުމންާދ  80ޒަރީާއއިްނ 

ޚިދުމަްތ ވަގުުތްނ ރީްބރޯްޑކާސްޓްުކުރުމެގ 

ބްރޯްޑާކްސްޓކުރުުމެގ ޤާނޫނާިއ  ،ުހްއޓާލުމަާށއި

ކަާމގުޅޭ ަގވާިއދުަތކާިއ ުއސޫލުަތުކަގިއ 

ަބޔާްނކޮށްފައިާވ ޮގތުގެމަީތްނ 

ިލިބގެން ޫނީނ  ަސންސްރީްބރޯްޑކާސްޓްުކުރުމގެ ލައި 

ބަޑީްސނެްޓ ޚިުދމަްތ ކުިރއަްށ ނުެގްނދިއުމަްށ 

މި ަމްއސަލަ ެބިލ  ެއންގުމަށް ޕްރަިއެވޓް ލިމިޓެޑަށް 

ކޮމިަޝްނެގ ަޖލްާސގަިއ ަބއިެވރިިވ ެމްނބަުރންެގ 

 އަޣުަލިބއްޔަތުން ނިންމާފަިއވާ ަމއްަސަލެއއް.

2 
CAC-
02/2021 

ފެބުްރއަީރ  15
2021 

ޗެަނލްތަްއ  މީިޑއާނެުޓން ަރިއޓްްސ އޮްނނަ ަބއެއް  
ގަާވިއދާ ިޚލާފަށް ބަީޑސްނެޓް ްޕރައިެވްޓ ލިިމޓެްޑ / 

އިްނަޓރނެޓް ްސްޓރީމިންގ  ށ. މަރޮށިަގއި
 ސާިވސްގެ ތެރެއިން ޫދުކރާކަމަށް ުބނެ ުހށަހަޅާފިައވާ 

 މައްސަލަ 

 _ ުނނިމޭ މައްަސލަެއއް 

3 
CAC-
03/2021 

ފެބުްރއަީރ  25
2021 

 13ވަނަ ުދަވުހ ޗެނަްލ  2021 18ފެްބރުަވީރ  
 01:32ޕްރޮްގާރްމގެ " ަހަޖމް" އިން ގެެންސދިން

މިެނޓަށް، ދެިވހިާރްއޖޭގެ ޢަުދުލ  01:34މިެނޓުްނ 
 އިންސާފާއި ޑިޕާޓްމަްންޓ އޮފް ުޖީޑޝަލް

 ަމސައްކަާތމެދު   އެޑިްމނިސްޓްރޭަޝްނގެ
ރައްޔިތުްނެގ ެމުދގަިއ ސުާވުލ އުެފދި ޝަރުީޢ 

ގެްއލޭ އަދި  ާއމެުދ ަރްއޔިުތންގެ އިތުބާރުދާއިރާ
ޙަީޤޤަާތ ޚިލާްފ ވާަހަކަތެކްއ ަވރަްށ ފާޅުކަންބޮޑު 

ގެނެސްދީަފިއވާ ަކމަށް ުބނެ މި މަްއަސލަ  ގޮތެއްަގއި 
ުގިޅެގން  ތަޙްީޤުގކޮްށދެއްވަިއ، ިމ ަމއްަސލައާ 

ފިޔަަވުޅ ައަޅންެޖޭހ ފަރާތްަތާކމެދު ިފަޔވުަޅައުޅއްަވިއ 
 ަހާޅފަިއާވ މައްަސަލެއކެވެ.ހުށަ ދެއްވުން ެއދި 

މި މަްއަސަލާއ ުގިޅެގްނ ޤާޫނނީ ަހމަަތުކގެ މަތިްނ 

ތަޙްޤީޤުގެ އެްނެމހައި އިުޖރާޢުތައް ފުިރހަަމކޮށް 

ކޮމިަޝުނެގ ތަްޙޤީޤަްށ ލިބިފަިއާވ މަުޢލޫމާތުތަަކްށ 

 ބަާލިއރު؛ 

ގަިއ  2021ފެްބުރވަީރ  18އިްނ  13ޗެަނލް 

ބްރޯްޑާކސްްޓޮކށްފައިވާ "ހަަޖްމ" ްޕރޮގްރާްމެގ 

ބްރޯްޑާކްސްޓކުރުމުެގ މައްސަަލއާ ުގޭޅ ކޮްނޓެންޓް، 

( " 1ފަސްވަނަ ަހަމިއގެ )ކޯޑް އޮފް ޕްެރްކޓިސްގެ 

ޚަބަރާ ަކަރންްޓ އެެފއާްޒ ގެނެްސިދނުމަުގިއ، ަވިކ 

ަމހަމަަކާމެއުކ ފަރާތަކަށް ުބރަވުމްެއނެތި، ހަ 

ގެނެސްދިނުމަށް ިއްސކަްނީދ ތެުދ މަުޢލޫމާތު 

 ފެތުރުމަށް މަަސްއކަްތކުުރްނ" އަިދ 

ޯކޑް އޮްފ ޕްރެްކިޓްސެގ ބްރޯްޑާކސްޓްކުުރުމެގ 

( "ކަމެއް ިހނިގޮގތް ސާބިުތ 4ފަސްވަނަ ަހމައިގެ )

ނުާވ ާހލަތެްއަގިއ، ެއަކމެްއ ިހނިގަކމަށް ިލޭބ 

ތަބަުރަކމަށް މަޢުލޫމާތު ާހަމކުާރިއރު މުޢު 

ަޔޤީްނކުެރޭވ ަމސްދަރެްއގެ ަމްއޗަްށ ބިާނކޮްށ 

އާ ޚާިލފުވާަކަމްށ  ެއކަެމްއ ގެނެްސިދނުްނ" 

އޮަގްސޓް  10
2021 



ކޮމިަޝްނެގ ތަޙުީޤޤަްށ ސާބިތުވާަކަމްށ 

 ،ކަނޑަައަޅއި 

ކޯްޑ އޮްފ ޕްެރްކޓިސެްގ ހަަމތަާކ އެްއގޮތްާވގޮުތެގ 

ެގ ޕްރޮގްާރމްތައް ުކރިމަގުަގިއ 13ެޗަނލް މަތިން 

ރުމަާށއި، ްބޯރްޑކާްސްޓކުުރުމގަިއ ބަްއޓަްނކު 

އިތުރަށް ަސާމުލވުމަށާއި، ކޮމިޝަުނން ައންާގ 

، އެންގުަތކަްށ ފުރިހަމަައށް ެއއްާބުރލުްނ ދިނުމަށް 

)ބްޯރޑްާކްސްޓކުރުމުެގ  2010/16ޤާނޫނު ނަްމބަރު 

ވަަނ  1ވަނަ މާްއާދގެ )ހ( ގެ  44ޤާނޫނު( ގެ 

ަނންބަރުގެ ދަށުްނ މީޑާިއ ރިްންގ ޕްރައިވެްޓ 

 ނަޭސަހތްެތިރވުމަާށިއ، ލިމިޓެޑަްށ 

ބްރޯްޑާކސްޓްކުުރުމެގ ޯކްޑ 

 5(، އަދި 1ވަނަ ަހމަިއގެ ) 5އޮފް ްޕެރކްޓިްސގެ 

އާ ިޚލާފް ކޮްނެޓްނޓް، ޗެަންލ  ،(4ވަނަ ހަަމިއގެ )

ެގ "ަހޖަމް"  2021ފެްބުރަވީރ  18ގެ 13

ޕްރޮްގރާމްގަިއ ްބރޯްޑކާސްޓްކޮށްަފއިާވީތ، ޤާޫނނު 

)ބްޯރޑްާކްސްޓކުރުމުެގ  2010/16ނަމްަބުރ 

ވަަނ  3ވަނަ މާްއާދގެ )ހ( ގެ  44ޤާނޫނު( ގެ 

ަނންބަރުގެ ދަށުްނ މަޢާފަްށ ެއިދ ަބާޔނެއް 

ޝަރުެތްއ ނެިތ މި ަބާޔން  ެއްއވެސް  ،ނެރުމަށާއި 

 ،ވާ ހޯަމ ުދަވުހގެ ކުިރން 2021އޮގަސްްޓ  23

އާ ެދމެދުެގ  09:00އާިއ  08:00އެްއ ޭރ 

އިން ޢާންމުކޮްށ  13ވަގުތެއްގަިއ ޗެަނލް 

ބްރޯްޑާކސްޓްކުުރަމްށ މީިޑާއ ރިންްގ ްޕރައިެވްޓ 

ލިމިޓެޑަްށ އެންގުމަްށ މި ަމއްަސަލ ެބިލ 

ރިިވ މެމްަބުރްނގެ ކޮމިަޝުނެގ ޖަްލާސގަިއ ަބއިވެ 

 އިއްތިފާޤުްނ ނިްނމާފަިއަވ ަމއްސަލައެއް.

4 
CAC-
04/2021 

ފެބުްރއަީރ  25
2021 

ވަނަ ުދަވުހގެޭރ ެޗނަލް  2021 15ފެްބރުވަރީ  
އިްނ ލައިްވޮކްށ ުކިރއަށްގެްނިދަޔ  13

ފަރާތަކުން،  އިންޓަިވއުެއްއގައި ާވަހަކ ދަްއަކމުންިދޔަ 
ފުުލުހންަތަކަކށް ިނސްބަތްކޮްށ، ަވކިވަިކ 
ކޮާށާލނެަކމަށްުބނެ  އެފުުލުހންތައް 

އިންާޒރުދީފަިއވާކަމަްށ ބަޔާންޮކްށ، މިބާވަުތގެ 
ުމޖުތަަމއުެގ އަމަްނއަމާްނކަމާިއ،  ކަްނަކަމކީ 

 ސުްލަހަމސްަލްސަކން ގެއިްލ، ދިެވިހ ފުލުހުްނގެ 

 2021ފެބުްރވަީރ  15

އިްނ  13ވަނަ ދަުވުހެގރޭ ޗެަންލ 

ބްރޯްޑާކސްްޓޮކށްފައާިވ މައްަސަލާއުގޭޅ ުމޅި 

ްނޓްަގިއ ޯކޑް އޮފް ކޮްނެޓންްޓ ެބުލމުްނ ިމ ޮކންޓެ

ޕްރެްކިޓސްާއ ޚިލާފްވާަފަދ ވާަހަކެއްއ 

2021މާިރްޗ  03  



މުއައްަސސާގެ މަްއަޗށް ރަްއޔިތުންގެ ިއތުބާރު ގެއްޭލ 
ހަަމެޖހިފަިއާވ ުއޫސުލގެ ެތެރއިން  ަމަކްށވާތީފަދަކަ

ައުޅްއވައިދްެއވުްނ  މިަކން ބަްއލަަވއިދްެއވައި ިފަޔަވޅު 
 އެިދ ހުަށަހާޅފައާިވ މައްަސަލެއކެވެ.

ިހމެނިފައިނުާވތީ، މަްއަސަލ އިތުރަްށ ކުިރއަްށ 

ަގއި ބޭްއިވ 2021ާމިރްޗ  03ނުގެްނދިއުމަްށ 

ކޮމިަޝްނެގ ަބއްަދުލވުމުަގިއ ބަިއވެރިިވ 

މެންބަރުްނެގ އަުޢަލބިްއަޔުތން ިނންމާފައާިވ 

 މައްސަަލެއއް.

5 
CAC-
05/2021 

އޭޕްރްިލ  22
2021 

ބަީޑސްނެޓް ުގިޅެގން އޭދަފުީށަގއި  ކޭބަލް ޗޮއިސް އަދި
 ޤަވާއިާދ ިހލާފަށް ކޭބަްލީޓީވެގ ހިުދމަތް

ހުށަަހާޅަފއިވާތީ ަބލަުމންާދ  ބުނެ   ދެމުްނގެންދާކަމަށް 
 މައްސަލަ 

 _ ުނނިމޭ މައްަސލަެއއް 

6 
CAC-
06/2021 

އޯަގސްްޓ  31
2021 

ީރބްރޯްޑކާްސްޓުކުރމުެގ ަޤވާޢިދުެގ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
 ދަށުން ެހދިފަިއވާ އުޫޞލުަތާކ ިޙލާފަށް

ރީްބރޯްޑކާސްޓްުކުރުމެގ ަޤވާިއުދ މުުގރާަލިއ 
ދެމުްނގެންދާ  ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ީމޑިއާގެ ޙިުދަމތް 

މީޑިާއނެޓްއިްނ ެއކްްސްކޫލސިްވޮކްށ ބުޭރގެ 
ރަިއްޓްސ )ފުޓުޯބަޅ  ފަރާތްތަުކން ކޮންޓެްނޓް 

ގަެނ ވާދަެވރިްނނަށް    ޮކްނެޓންްޓ(ީލގުަތކުގެ 
 ެއކޮންެޓްންޓ ެދްއކުްނ ަމނާވާނެގޮތަށް

އަމުަލކުރަމުްނާދކަމަށް ބުެނ އަމްިއަލ ަފރާތަުކން 
 ހުށަަހާޅަފއިާވ މްައސަލަ.

މި މަްއަސަލާއ ުގިޅެގްނ ޤާޫނނީ ަހމަަތުކގެ މަތިްނ 

ތަޙްޤީޤުގެ އެންެމަހއި އިުޖރާޢަތުތައް ފުރިހަމަޮކްށ 

ތަްޙޤީޤަްށ ލިބިފަިއާވ މަުޢލޫމާތުތަަކްށ ކޮމިަޝުނެގ 

 ބަާލިއރު؛

ރީްބރޯްޑކާސްޓްުކުރުމގެ ޤަވާިއާދިއ ުއސޫލުަތާކިއ 

ޙިލާަފށް، ެއކްސްކްލޫިސވްޮކްށ ބޭުރެގ ަފރާތްތަުކްނ 

ފުޓޯްބަޅ ީލގުތަކުގެ ޮކންެޓންްޓ ރަިއްޓސް ގަެނ 

ވާދަވެިރންނަށް ެއ ކޮްނޓެްންޓ ެދްއކުްނ 

ާދަކމަްށ ބުެނ މަނާާވނެގޮތަްށ ޢަމަުލުކރަުމން

ހުށަަހާޅަފއިާވ މްައަސލައަްށ ީމޑިއާެނޓުން 

އިންކާުރކޮްށ، ީރބްރޯްޑކާސްޓް ާޤނޫާނިއ ޤަާވއިާދިއ 

ޚިލާަފށް ެއްއވެސް ައމަލެްއ ހިްނގަމުްނ 

ނުާދކަމަާށއި، ީމޑިއާެނުޓން ިޚދުމަތްދެީނ، 

ވަަނ  20ރީްބރޯްޑކާސްޓްުކުރުމގެ ޤަވާިއުދެގ 

ދަިއްނ ޗެނަުލެގ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ުބނެަފއިވާފަ 

ވެރިފަރާްތ ުނވަަތ ެޗނަލުގެ ވެރިަފރާތުްނ ޗެަނުލެގ 

ރައިޓްްސ ދިނުމަށް ެއަކަށައަޅއިފައިާވ ފަރާތާިއ 

ރީްބރޯްޑކާސްޓްުކުރުމެގ ލަިއަސންސް ލިބިަފއިާވ 

ޑިސެންބަރު  13
2021 



ފަރާތާ ދެމެުދ ވެަފއިާވ ޮންނ ެއްކސްްކޫލސިްވ 

އެްއބަްސވުންތައް ެހދިެގން ަކމާއި، ިދވެިހ 

ަސ ަޝއުޤެްއ ިހެމޭނ ލިސްޓަްޑ ރައްޔިތުްނެގ ޚާއް 

އިެވންޓްަތއް ޯފުރކޮްށދިނުުމން ަޕބްިލކް ަސރވިްސ 

ބްރޯްޑާކސްޓަރު މަްޙޫރމްާވނޭ ަފަދ ގޮތަަކށް ުނވަތަ 

ޕަބްިލކް ަސރިވސް ްބޯރްޑކާްސޓަރަށް އެްނމެ ުފާޅ 

ދާއިރާެއްއގަިއ ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދޭ ޒަރީޢާއިްނ 

ްނެޓްއ ނުގެެނސްެދވޭފަދަ ގޮަތކަްށ، ިލްސޓެްޑ އިވެ

ބްރޯްޑާކސްޓްކުުރުމެގ ަވިކ ޙަްއޤުަތކެްއ 

ކޮްނވެންަޝަނލް ީރްބޯރޑްކާްސަޓުރ ހޯުދަމކީ 

މަާނކަެމއްކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއާވއިުރ އެަފަދ 

ގޮަތކަްށ ައަމުލކުރަމުްނ ގޮސްަފިއ ުނވާެނކަމާިއ، 

މީޑިާއނެޓެުގ ފާަރތުްނ ަރއިްސްޓ ަގެނ 

ހިމެޭނ ރީްބރޯްޑކާސްޓްުކަރމުްނދާ ެޗަނލްަތުކަގިއ 

ކުޅިަވާރއި ުގޭޅ އެްނެމހަިއ ކޮްނެޓންޓްަތކަީކ 

ަވނަ ާމްއާދ  25ބްރޯްޑާކސްޓްކުުރުމެގ ާޤނޫނުގެ 

ވަނަ  20އަދި ރީބްޯރޑްާކސްްޓުކރުުމގެ ަގވާިއދުެގ 

މާއްދާާއ ެއއްގޮްތާވގޮތުގެ މަތިން އެ  ޗެަނލްަތްއ 

ރީްބރޯްޑކާސްޓްުކުރުމެގ ޙައްުޤ ީމޑިއާެނޓުން 

ވްްސ ބްރޯްޑކާްސިޓންގ ޯހދާފަިއާވ އަިދ ޯމލްޑި 

ކޮމިަޝން ިއްނ ދޫކޮށްފަިއާވ 

ރީްބރޯްޑކާސްޓްުކުރުމގެ ަލއިަސންްސެގ ދަށުްނ 

މީޑިާއނެުޓން ފޯރުކޮްށދެމުްނާދ ޗެނަްލަތެކްއކަމަށް  

 ހުަށެހޅި ޤާނޫނީ މާްއދާތަަކށް ރިާއަޔތްުކރާއިރު، ބުނެ 

ަވނަ ާމްއާދ  25ބްރޯްޑާކސްޓްކުުރުމެގ ާޤނޫނުގެ 

ޑްާކްސޓުކުުރމަށް އެދޭ ެޗަނލަކީ، ރީބްރޯ )ހ( ގައި "



ެއހެން ަޤއުމެްއގަިއ، އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫާނއި ަގވާިއާދ 

އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން ދޮޫކށްފައިާވ 

ބްރޯްޑާކސްޓްކުުރުމެގ ަލއިސަްނސެްއެގ ދަށުން 

ބްރޯްޑާކސްޓްކުާރ ެޗަނލަަކްށވުން." އަދި 

ވަަނ  20ރީްބރޯްޑކާސްޓްުކުރުމގެ ަގވާިއުދގެ 

ރީބްޯރްޑކާްސްޓކުުރމުގެ ަލއިސަންްސ  މާއްދާަގިއ "

ލިބިަފިއވާ ަފރާުތން ޗެަންލ ފޮުނަވންާވނީ، ެޗނަްލ 

ވެރިފަރާްތ ުނވަަތ ެޗނަލްގެ ވެރިަފރާތުްނ ޗެަންލެގ 

ރައިޓްްސ ިދނުމަށް އެކަަށައަޅއިފައިާވ ފަރަާތ 

ރީްބރޯްޑކާސްޓްުކުރުމެގ ލަިއަސންސް ލިބިަފއިާވ 

ޫލސިްވ ފަރާތާ ދެމެުދ ވެަފއިާވ ޮންނ ެއްކސްކު 

އެްއބަްސވުމްެއ އޮވެގެންެނވެ." މި ާމއްދާަތކުްނ 

މީޑިާއނެްޓ ޕްރަިއވެްޓ ިލިމޓެުޑން ދީަފިއާވ ަޖވާބަްށ 

 ދަލުީލުކާރކަމާއި،

މީޑީާއނެްޓ ޕްރަިއވެްޓ ލިމިޓެަޑީކ ކޮމިޝަްނެގ 

އިްނ  LCM/(RB)/2014/43-427ަނންބަރު 

އިްނ ފެިށގެްނ ުމިޅ  2014ޮނވެންަބުރ  4

ރާއްޖެއަްށ ީރބްރޯްޑާކސްޓްކުުރުމެގ ޚިދުމަްތ 

ދިނުމަްށ ަލއިސަްންސ ޫދކޮށްފައިވާާާ 

 ަކމަށްާވތީއާ،ފަރާތެއް

މައްސަލަ ަރއްުދވާ މީިޑއާނެޓްގެ ފަރާުތން ފޯުރކޮށްޭދ 

ޚިުދމަތުގެ ެތރޭަގިއ ހިމެޭނ ޗެަނލްަތުކެގ ތެރޭަގިއ 

ަވނަ ާމްއާދ  20ުރުމެގ ަގވާިއުދގެ ބްރޯްޑާކސްޓްކު

އާިއ ިޚލާފަްށ ެއކްްސުކޫލސިްވ ަރިއްޓްސ އޮްތ 

 ޗެަނލަކަށް ޮކމިޝަުނން ުހއްދަ ދީަފިއނެތަތީ،



މީޑިާއނެްޓ ޕްރައިވެްޓ ލިމިެޓްޑ، 

ބްރޯްޑާކސްޓްކުުރުމެގ ޤާނޫނާއި، 

ރީްބރޯްޑކާސްޓްުކުރުމެގ ަޤވާިއުދ އަިދ 

ަފއިވާ ކަމަްށ ކަނޑަެއިޅފައިވާ ުއސޫލުތާާކއި ޙިލާްފވެ

ކަނޑަެއޭޅޭނ ޖާގެައްއ ނެތް ކަަމްށ، ިމ ަމއްަސަލ 

ިރިވ އިވެ ކޮިމަޝްނގެ ޖަްލާސގަިއ ބަ ބެލި 

ިނންމާފައިާވ  މެންބަރުްނެގ ިއއްތިފާޤުން

 މައްސަަލެއއް.

7 
CAC-
07/2021 

22 
ެސޕްޓެމްަބރ 

2021 

ލިިމެޑޓުްނ އދ.ަމހިަބދޫަގއި  ސެޓްލިްންކ ޕްރައިވެޓް 
 ލަިއސެްނސް ނެިތ ައދި ެޗނަްލ ރައިޓްްސނެތި 
  ރީްބރޯްޑކާސްޓްުކުރުމެގ ޙިދުަމތްޭދަކަމށް ބުނެ 

 ހުށަަހާޅަފއި މަްއަސލަ 

 _ ުނނިމޭ މައްަސލަެއއް 

8 
CAC-
08/2021 

ނޮވެމްބަުރ  24
2021 

މީޑިާއނެޓެްގ ފަރާުތން ބ.ިހތާދޫަގއި، ީމޑިއާނެްޓގެ 
ޭކަބްލނެުޓން ެދމުންގެްނަދވާ ެއކްސްފިިނޓީ  ޚިުދމަތް

ައކުްނ  ކުިރންވެްސ ވައްދާަފިއވާ ޭކަބލް 
ދެމުްނގެްނިދަޔ ޚިދުމަަތކަްށ ަކނެކްަޝްނ ފީ 

  ގެގޮތުަގއި 
ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަްނގާފަިއާވކަަމށާއި، މި  700/-

މަސްދުަވސް  1ުހށަހުެޅުމްނ  މައްސަލަ ީމޑިާއެނޓަށް
ވީއިރުެވސް ިމމައްސަލަ ބަްއަލވާދެްއވާަފއިނުާވ 

ަމއްަސަލ ބަަލއިދިނުމަްށ ެއދި  ބުނެ  ކަަމށް
                                                 ހުށަަހާޅަފއިާވ މްައސަލަ 

 _ ުނނިމޭ މައްަސލަެއއް 

 



  ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް  2021: 9ޖަދުވަލު 

# 
 

ރަޖިސްޓްރީ 
 ނަންބަރު 

މައްސަލަ 
ހުށަހެޅި 
 ތާރީޚް 

މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް  މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ 
ނިންމި 
 ތާރީޚް 

1 
IMCAC-
 2021މާޗް  03 01/2021

 26ފެބްރުވަރީ  2021އިން  13 ޗެނަލް
ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވި މުޒާހަރާ ކޮންޓެންޓް 

 ވަނަދުވަހުގެ  28އަދި  27، 26އަދި 

ޕްރޮގްރާމްގައި ކޯޑް އޮފް " ހަޖަމް"
އާ ޚިލާފްވާފަދަ ކޮންޓެންޓް  ޕްރެކްޓިސް

 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ކޮމިޝަނުން 
 މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އިންޓަރނަލް 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ 
މަތިން ތަޙްޤީޤުގެ އެންމެހައި އިޖުރާޢުތައް 
ފުރިހަމަކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް 

 ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު؛ 
ގެ  2021ފެބްރުއަރީ  26ގެ 13ޗެނަލް 

މްގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ "ހަޖަމް" ޕްރޮގްރާ
މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް، 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 

ވަނަ ނަންބަރު "  (1ވަނަ ހަމައިގެ ) 3
މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ ހުރުމަތް 
ކެނޑިދާފަދަ ނުވަތަ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް 
އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ނުވަތަ 

ލިބިދާނެ ބަސްތަކާއި  ނިކަމެތިކަމެއް
މަންޒަރާއި އަޑު ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން" އަދި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 

( ވަނަ ނަންބަރު" 1ވަނަ ހަމައިގެ ) 5
ޚަބަރާ ކަރަންޓް އެފެއާޒް ގެނެސްދިނުމުގައި، 
ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި، 

ންދީ ހަމަހަމަކަމާއެކު ގެނެސްދިނުމަށް އިސްކަ
ތެދު މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން" 
އާ ޚިލާފުވާކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް 

 ،ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި
ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކޯޑް އޮފް 13ޗެނަލް 

ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 
ކުރިމަގުގައި ބައްޓަންކުރުމަށާއި، 

ގައި އިތުރަށް ކޮންޓެންޓުތައް ފޮނުވުމު

އޮގަސްޓް  10
2021 



ސަމާލުވުމަށާއި، ކޮމިޝަނުން އަންގާ 
އެންގުތަކަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން 

 2010/16 ނޫނު ނަމްބަރުޤާ، ދިނުމަށް
ވަނަ  44 ގެ ( ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  1ގެ  )ހ(މާއްދާގެ 
މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 ސޭހަތްތެރިވުމަށާއި، އިލްތިމާސްކޮށް ނަ
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  5(، އަދި 1ވަނަ ހަމައިގެ ) 3
އާ ޚިލާފް ކޮންޓެންޓް، ޗެނަލް  ،(1ހަމައިގެ )

ގެ "ހަޖަމް"  2021ފެބްރުއަރީ  26ގެ 13
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ، ގައި ޕްރޮގްރާމް

 2010/16 ނޫނު ނަމްބަރުޤާ
ވަނަ  44 ގެ ( ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  3މާއްދާގެ )ހ( ގެ 
އެއްވެސް  ،މަޢާފަށް އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި
އޮގަސްޓް  31ޝަރުތެއް ނެތި މި ބަޔާން 

އެއް  ދުވަހުގެ ކުރިން، އަންގާރަ ވާ  2021
ގެ އާ ދެމެދު  09:00އާއި  08:00ރޭ 

ން ޢާންމުކޮށް އި 13ޗެނަލް  ވަގުތެއްގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް މީޑިއާ ރިންގް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ 
ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

ނިންމާފައިވާ  މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
 މައްސަލައެއް.

2 
IMCAC-
02/2021 

 2021މާޗް  03

 ގެ  2021 ޖަނަވަރީ 24ގެ 13ޗެނަލް 
ގައި   23:50ޕްރޮގްރާމްގެ " ހަޖަމް"

މިކޮންޓެންޓްގައި ބޮޑެތި  ގެނެސްދީފައިވާ
ތުހުމަތުތަކެއް ރާއްޖޭގެ 

ރައީސްގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި
ދަރިކަނބަލުންނަށް ކުރައްވާފައިވާކަމަށް 

އިންޓަރނަލް  ފާހަގަކުރެވޭތީ ކޮމިޝަނުން 
 މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ 
މަތިން ތަޙްޤީޤުގެ އެންމެހައި އިޖުރާޢުތައް 
ފުރިހަމަކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް 

 ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު؛ 
ގެ  2021ޖަނަވަރީ  24ގެ 13ޗެނަލް 

ހާއިރު  23:50"ހަޖަމް" ޕްރޮގްރާމްގެ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭ 

ޖުލައި  04
2021 



ކޮންޓެންޓް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް  މައްސަލަ
ވަނަ  (1ވަނަ ހަމައިގެ ) 3ޕްރެކްޓިސްގެ 
މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ  ނަންބަރު "

ހުރުމަތް ކެނޑިދާފަދަ ނުވަތަ އިއްޒަތާއި 
ގަދަރަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ނުވަތަ 

އް ލިބިދާނެ ބަސްތަކާއި ނިކަމެތިކަމެ
މަންޒަރާއި އަޑު ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން" އަދި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 

ނަންބަރު" ( ވަނަ 1ވަނަ ހަމައިގެ ) 5
ޚަބަރާ ކަރަންޓް އެފެއާޒް ގެނެސްދިނުމުގައި، 
ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި، 

ކަންދީ ހަމަހަމަކަމާއެކު ގެނެސްދިނުމަށް އިސް
" ތެދު މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

އާ ޚިލާފުވާކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް 
 ،ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާ 
ގެ 13ޗެނަލް އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 

ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިމަގުގައި 
ބައްޓަންކުރުމަށާއި، ކޮންޓެންޓުތައް 

ވުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށާއި، ފޮނު
ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުތަކަށް ފުރިހަމައަށް 

ޤާނޫނު ނަމްބަރު ، އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް
)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  2010/16
ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  44ގެ 

ނަންބަރުގެ ދަށުން މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް 
 އިލްތިމާސްކޮށް ލިމިޓެޑަށް 

 ނަސޭހަތްތެރިވުމަށާއި، 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
ވަނަ  5(، އަދި 1ވަނަ ހަމައިގެ ) 3

އާ ޚިލާފް ކޮންޓެންޓް، ޗެނަލް  ،(1ހަމައިގެ )
ގެ "ހަޖަމް"  2021ޖަނަވަރީ  24ގެ 13



ގައި   23:50ޕްރޮގްރާމްގެ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަމްބަރު 

ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( )ބް 2010/16
ވަނަ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  44ގެ 

ނަންބަރުގެ ދަށުން މަޢާފަށް އެދި ބަޔާނެއް 
އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި  ،ނެރުމަށާއި
ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  2021ޖުލައި  12ބަޔާން 
އާ  09:00އާއި  08:00އެއް ރޭ  ،ކުރިން

އިން  13ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ޗެނަލް 
މުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް މީޑިއާ ޢާން

ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް މި 
މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި 
ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

 ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް.

3 
IMCAC-
 2021މާރިޗް  15އިން  13ޗެނަލް  2021މާޗް  29 03/2021

" ހަޖަމް" ދުވަހުގެ ރޭ ގެނެސްދިން

ޕްރޮގްރާމްގެ ކޮންޓެންޓްގައި އުތުރު 
ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް  ތިލަފަޅު މައްސަލައާ

ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއާއި ޑިފެންސް 
އަގުވެއްޓޭގޮތަށް ގިނަ  މިނިސްޓްރީގެ

ވާހަކަތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާކަމަށް 
ކޮމިޝަނުން އިންޓަރނަލް  ފާހަގަކުރެވޭތީ 

މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 
 މައްސަލަ

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޤާނޫީނ 

ހަމަތަކުގެ މަތިން ތަޙްޤީޤުގެ އެންމެހައި 

އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް ކޮމިޝަނުގެ 

ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ މަޢުޫލމާތުތަކަްށ 

 ބަލާއިރު؛ 

 2021މާރިްޗ  15އިން  13ޗެނަލް 

"ހަޖަމް"  ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 

ޕްރޮގްރާމްގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންްޓ، 

ކޯޑް އޮފް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

" ( 2 ފުރަތަމަ ހަމައިގެ )ޕްރެކްޓިސްގެ

ކަނޑައެޅިގެން އެއްވެސް ޤާނޫެނއްގެ ބާރު 

ކަނޑުވާލުމަށް ނުވަތަ މުޖުތަމައު 

10 އޮގަސްޓް 
2021 



ޤަބޫލުނުކުރާ އަޚްލާޤީ ގޮތުން 

ދަށްފެންވަރުގެ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދޭ 

އަޑާއި މަންޒަރު ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން"،  

ކޯޑް އޮފް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

( " 1ތިންވަނަ ހަމައިެގ ) ޕްރެކްޓިސްގެ

މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ ހުރުމަތް 

ކެނޑިދާފަދަ، ނުވަތަ އިއްޒަތާ ޤަދަރަށް 

އުނިކަމެއް އަތުވެދާފަދަ ނުވަތަ 

ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިދާނެ ބަސްތަކާ، 

 ،ޑު ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުން"މަންޒަރާ އަ

ކޯޑް އޮފް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

( 1ފަސްވަނަ ހަމައިގެ ) ޕްރެކްޓިސްގެ 

" ޚަބަރާއި ކަރަންޓް އެފެއާރޒް 

ގެނެސްދިނުމުގައި، ވަިކފަރާތަކަށް 

ބުރަވުމެއްނެތި، ހަމަަހމަކަމާއެކު 

ގެނެސްދިނުމަށް އިސްކަންދީ 

ތެދުމަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަްށ 

 އަދި  މަސައްކަތްކުރުން"

ކޯޑް އޮފް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

( 4ފަސްވަނަ ހަމައިގެ ) ޕްރެކްޓިސްގެ 

"ކަމެއް ހިނގިގޮތް ސާބިތުނުާވ 

ހާލަތެއްގައި، އެކަމެއް ހިނގި ކަމަށް ލިޭބ 



މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު މުއުަތބަރުކަމަށް 

ޔަޤީންކުރެވޭ މަސްދަރެއްގެ މައްޗަށް 

އާ ނެސްދިނުން." ބިނާކޮށް އެކަމެއް ގެ

ޚިލާފުވާކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް 

 ،ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ކޯޑް އޮފް ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 13ޗެނަލް 

ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުެގ 

ބައްޓަންުކރުމަށާއި، ކުރިމަގުގައި މަތިން 

ކޮންޓެންުޓތައް ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް 

ނުްނ އަންގާ ސަމާލުވުމަށާއި، ކޮމިޝަ

އެންގުތަކަށް ފުރިހަމައަށް އެްއބާރުލުްނ 

 2010/16ޤާނޫނު ނަްމބަރު ، ދިނުމަށް

 44)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ނަންބަރުގެ ަދށުން މީޑިާއ ރިންގް 

އިލްިތމާސްކޮށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 ނަސޭހަތްތެރިވުމަށާއި، 

ރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ބްރޯޑްކާސްޓްކު

( އާ 1ވަނަ ހަމައިގެ ) 3ޕްރެކްޓިސްގެ  

 15ގެ 13ޚިލާފް ކޮންޓެންޓް، ޗެނަލް 

ގެ "ހަޖަމް"  2021މާރިޗް 

ޕްރޮގްރާމްގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ، 



 2010/16ޤާނޫނު ނަްމބަރު 

 44)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ވަނަ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ން މަޢާަފށް އެިދ ބަޔާނެއް ނަންބަރުގެ ދަށު 

އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި  ،ނެރުމަށާއި

ވާ  2021 ސެޕްޓެންބަރު 07ބަޔާން 

އެއް ރޭ  ،ދުވަހުގެ ކުރިން އަންގާރަ

އާ ދެމެދުގެ  09:00އާއި  08:00

އިން ޢާންމުކޮްށ  13ވަގުތެއްގައި ޗެނަލް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް މީޑިއާ ރިންގް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް މި 

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ަޖލްސާގައި 

ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނ 

 ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް.

 

4 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 04/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް އަންގސާނާ 
މޯލްޑިވްސް / ކ.  ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕަރ

އިހުރު ރިސޯޓްގައި ދެމުންގެންދާކަން 
އައިސްފައިވާތީ  ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް 

  މައްސަލަބަލަމުންދާ 

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

5 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 05/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

އަންގސާނާ   ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް
ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕަރ މޯލްޑިވްސް / 

ދެމުންގެންދާކަން  ދ. ވެލަވަރު ރިސޯޓްގައި

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 



ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ ކޮމިޝަންގެ 
  މައްސަލަ ބަލަމުންދާ

6 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 06/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
އަޔާދާ މޯލްޑިވްސް   ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް

ގދ. މަގުދުއްދުވާ ރިސޯޓްގައި  /
ކޮމިޝަންގެ  ދެމުންގެންދާކަން

ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ ބަލަމުންދާ 
  މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

7 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 07/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ކާޕް ޑިއެމް ބީޗް   ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް
ހުރުވަޅި ރިސޯޓްގައި ރިސޯޓް / ރ. 

ކޮމިޝަންގެ  ދެމުންގެންދާކަން
ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ ބަލަމުންދާ 

  މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

8 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 08/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

މެޑް ކްލަބް    ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް
ފިނޮޅު ވިލާސް / ކ. ގަސްފިނޮޅު 

ކޮމިޝަންގެ  ރިސޯޓްގައި ދެމުންގެންދާކަން
ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ ބަލަމުންދާ 

  މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

9 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 09/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކްލަބް މެޑް     ޓީވީގެ ޚިދުމަތްކޭބަލް 
ކަނިފިނޮޅު / ކ. ކަނިފިނޮޅު ރިސޯޓްގައި 

ކޮމިޝަންގެ  ދެމުންގެންދާކަން
ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ ބަލަމުންދާ 

  މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

10 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 10/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ފުރަވެރި    ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް
އައިލަންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕަރ / ރ. 

ދެމުންގެންދާކަން  ފުރަވެރި ރިސޯޓްގައި
ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ 

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 



  މައްސަލަ ބަލަމުންދާ

11 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 11/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ގަންގެހި 
ގަންގެހި  އައިލަންޑް ރިސޯޓް / އއ.

ރިސޯޓްގައި ދެމުންގެންދާކަން ކޮމިޝަންގެ 
ބަލަމުންދާ  ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ

  މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

12 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 12/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ކަނޑިމަ 
ރިސޯޓްގައި  މޯލްޑިވްސް / ދ. ކަނޑިމަ

ދެމުންގެންދާކަން ކޮމިޝަންގެ 
 ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ ބަލަމުންދާ 

  މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

13 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 13/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ކިހާ ރިސޯޓް / 
ރިސޯޓްގައި  ބ. ކިހާދުއްފަރު

ދެމުންގެންދާކަން ކޮމިޝަންގެ 
 ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ ބަލަމުންދާ 

  މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

14 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 14/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ލިލީ ބީޗް ރިސޯޓް 
ރިސޯޓްގައި  އދ. ހުވަހެންދޫ

ދެމުންގެންދާކަން ކޮމިޝަންގެ 
 އައިސްފައިވާތީ ބަލަމުންދާ ސަމާލުކަމަށް 

  މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

15 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 15/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
މަޑޫގަލި ރިސޯޓް   ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް

އއ. މަޑޫގަލި ރިސޯޓްގައި  /
 ދެމުންގެންދާކަން ކޮމިޝަންގެ 

ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ ބަލަމުންދާ 
  މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 



16 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 16/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް މޫވްއެންޑްޕިކް 
ނ. ކުރެދިވަރު  ރިސޯޓް ކުރެދިވަރު /

ރިސޯޓްގައި ދެމުންގެންދާކަން ކޮމިޝަންގެ 
އައިސްފައިވާތީ ބަލަމުންދާ  ސަމާލުކަމަށް

  މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

17 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 17/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް 
ރިސޯޓްގައި  ބ. ފޮނިމަގޫދޫ /

ދެމުންގެންދާކަން ކޮމިޝަންގެ 
 ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ ބަލަމުންދާ 

  މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

18 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 18/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ސަފާރީ އައިލަންޑް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް 

މުށިމަސްމިގިލި ރިސޯޓްގައި  އއ. /
ދެމުންގެންދާކަން ކޮމިޝަންގެ 

އައިސްފައިވާތީ ބަލަމުންދާ  ސަމާލުކަމަށް
  މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

19 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 19/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ވަކަރުފަޅި 
ވަކަރުފަޅި  އައިލަންޑް ރިސޯޓް / އދ.

ރިސޯޓްގައި ދެމުންގެންދާކަން ކޮމިޝަންގެ 
ބަލަމުންދާ  ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ

  މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

20 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 20/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ވެލިދޫ އައިލަންޑް   ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް

ރިސޯޓް / އއ. ވެލިދޫ ރިސޯޓްގައި 
ކޮމިޝަންގެ  ދެމުންގެންދާކަން

ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ ބަލަމުންދާ 
 މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

21 IMCAC-08  ްމައްސަލައެއް   ނުނިމޭ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި،  2021ޖޫނ _ 



ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 21/2021
ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ޔޫ އެންޑް މީ ބައި 

އުތުރުމާފަތް ރިސޯޓްގައި  ކޮކޫން / ރ.
ދެމުންގެންދާކަން ކޮމިޝަންގެ 

އައިސްފައިވާތީ ބަލަމުންދާ  ސަމާލުކަމަށް
  މައްސަލަ

22 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 22/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް އަންގާގާ 
ސްޕަރ /  އައިލަންޑް ރިސޯޓް އެންޑް

އދ. އަންގާގާ ރިސޯޓްގައި 
ދެމުންގެންދާކަން ކޮމިޝަންގެ 

އައިސްފައިވާތީ ބަލަމުންދާ  ސަމާލުކަމަށް
  މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

23 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 23/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް   ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް

ޅ. އޫކޮޅު ފިނޮޅު ރިސޯޓްގައި  /
ކޮމިޝަންގެ  ދެމުންގެންދާކަން
އައިސްފައިވާތީ ބަލަމުންދާ ސަމާލުކަމަށް 

  މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

24 
IMCAC-
 2021ޖޫން  08 24/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ޑްރީމްލޭންޑް 
އެންޑް ސްޕަރ / ބ.  މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް

ދެމުންގެންދާކަން ހިރުންދޫ ރިސޯޓްގައި 
ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ  ކޮމިޝަންގެ

  ބަލަމުންދާ މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

25 
IMCAC-
 2021ޖޫން  23 25/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާ 
އަދި   ލައިސަންސްނެތި  ޚިލާފަށް

 ކޮންޓެންޓް ރައިޓްސް ނެތި 

)ކޭބަލް ޓީވީ( ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ފަރާތުން ޅ.  ޚިދުމަތް ބަޑީސްނެޓްގެ

އޮޅުވެލިފުށީގައި ދޭކަމަށް ބެލެވޭތީ 
  ބަލަމުންދާ މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

26 IMCAC-23  ްމައްސަލައެއް   ނުނިމޭ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާ  2021ޖޫނ _ 



އަދި   ލައިސަންސްނެތި  ޚިލާފަށް 26/2021
 ކޮންޓެންޓް ރައިޓްސް ނެތި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ )ކޭބަލް ޓީވީ( 
ފަރާތުން ޅ.  ޚިދުމަތް ބަޑީސްނެޓްގެ

ނައިފަރުގައި ދޭކަމަށް ބެލެވޭތީ ބަލަމުންދާ 
  މައްސަލަ

27 
IMCAC-
 2021ޖޫން  23 27/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާ 
އަދި   ލައިސަންސްނެތި  ޚިލާފަށް

 ކޮންޓެންޓް ރައިޓްސް ނެތި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ )ކޭބަލް ޓީވީ( 
ފަރާތުން ޅ.  ޚިދުމަތް ބަޑީސްނެޓްގެ

ކުރެންދޫގައި ދޭކަމަށް ބެލެވޭތީ ބަލަމުންދާ 
  މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

28 
IMCAC-
 2021ޖޫން  23 28/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާ 
އަދި   ލައިސަންސްނެތި  ޚިލާފަށް

 ކޮންޓެންޓް ރައިޓްސް ނެތި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ )ކޭބަލް ޓީވީ( 
ފަރާތުން ރ.  ޚިދުމަތް ބަޑީސްނެޓްގެ

ފައިނުގައި ދޭކަމަށް ބެލެވޭތީ ބަލަމުންދާ 
  މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

29 
IMCAC-
 2021ޖޫން  23 29/2021

ގަވާއިދާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، 
އަދި   ލައިސަންސްނެތި  ޚިލާފަށް

 ކޮންޓެންޓް ރައިޓްސް ނެތި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ )ކޭބަލް ޓީވީ( 
ފަރާތުން ރ،  ޚިދުމަތް ބަޑީސްނެޓްގެ 

ރަސްމާދޫގައި ދޭކަމަށް ބެލެވޭތީ 
  ބަލަމުންދާ މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

30 
IMCAC-
 2021ޖޫން  23 30/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާ 
އަދި   ލައިސަންސްނެތި  ޚިލާފަށް

 ކޮންޓެންޓް ރައިޓްސް ނެތި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ )ކޭބަލް ޓީވީ( 
ފަރާތުން ރ.  ޚިދުމަތް ބަޑީސްނެޓްގެ

ވާދޫގައި ދޭކަމަށް ބެލެވޭތީ ބަލަމުންދާ 
  މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

31 
IMCAC-
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާ  2021ޖޫން  23 31/2021

އަދި   ލައިސަންސްނެތި  ޚިލާފަށް
 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 



 ކޮންޓެންޓް ރައިޓްސް ނެތި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ )ކޭބަލް ޓީވީ( 
ފަރާތުން ރ.  ޚިދުމަތް ބަޑީސްނެޓްގެ

އަލިފުށީގައި ދޭކަމަށް ބެލެވޭތީ ބަލަމުންދާ 
  މައްސަލަ

32 
IMCAC-
 2021ޖޫން  23 32/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާ 
އަދި   ލައިސަންސްނެތި  ޚިލާފަށް

 ކޮންޓެންޓް ރައިޓްސް ނެތި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ )ކޭބަލް ޓީވީ( 
ފަރާތުން ހދ.  ޚިދުމަތް ބަޑީސްނެޓްގެ

ނެއްލައިދޫގައި ދޭކަމަށް ބެލެވޭތީ 
  ބަލަމުންދާ މައްސަލަ

 _ މައްސަލައެއް   ނުނިމޭ 

33 
IMCAC-
 2021ޖޫން  23 33/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާ 
އަދި   ލައިސަންސްނެތި  ޚިލާފަށް

 ކޮންޓެންޓް ރައިޓްސް ނެތި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ )ކޭބަލް ޓީވީ( 
ފަރާތުން ށ.  ޚިދުމަތް ބަޑީސްނެޓްގެ

ބަލަމުންދާ ގޮއިދޫގައި ދޭކަމަށް ބެލެވޭތީ 
  މައްސަލަ

މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު މަރުހަލާގައި، 
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 

އޮގަސްޓް  29) 273/427/2021/1
( ސިޓީން "ބަޑީސްނެޓް ޕްރައިވެޓް 2021

ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން އެއްވެސް 
އިރެއްގައި މިރަށުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް 
ދީފައިނުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ..." މިފަދައިން 

 ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތުދީފައިވާތީ،
ފަރާތުން ބަޑީސްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައި 
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް 
ށ.ގޮއިދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ 

-IMCACކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 
މައްސަލަ އަސްލެއްނެތް  33/2021

ސަލަ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މައް
އިތުރަށް ކުރިއަށްނުގެންދިއުމަށް، ކޮމިޝަންގެ 
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް. އިއްތިފާޤުން

23 
ނޮވެންބަރު 

2021 

34 IMCAC-23  ްމައްސަލައެއް   ނުނިމޭ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާ  2021ޖޫނ _ 



އަދި   ލައިސަންސްނެތި  ޚިލާފަށް 34/2021
 ރައިޓްސް ނެތި  ކޮންޓެންޓް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ )ކޭބަލް ޓީވީ( 
ފަރާތުން ށ.  ޚިދުމަތް ބަޑީސްނެޓްގެ

ބިލެތްފަހިގައި ދޭކަމަށް ބެލެވޭތީ 
  ބަލަމުންދާ މައްސަލަ

35 
IMCAC-
 2021ޖޫން  23 35/2021

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާ 
އަދި   ލައިސަންސްނެތި  ޚިލާފަށް

 ކޮންޓެންޓް ރައިޓްސް ނެތި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ )ކޭބަލް ޓީވީ( 
ފަރާތުން ށ.  ޚިދުމަތް ބަޑީސްނެޓްގެ

ނިލަންދޫގައި ދޭކަމަށް ބެލެވޭތީ ބަލަމުންދާ 
  މައްސަލަ

މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި، 
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކިޔާ 

ށ. އަތޮޅުގައި  ،ތޯ ބެލިއިރުރަށެއް އޮތް
އޮންނަނީ މިލަންދޫ ކަމުގައިވާތީ، މައްސަލަ 
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯނުން ގުޅުމުން މައްސަލަ 
ހުށަހެޅުމުގައި ށ.ނިލަންދޫކަމަށް 
ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އޮޅިގެންކަމަށާއި 
މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

ލޫމާތު ބޭނުންނުވާ ކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް މަޢު
 ދެއްވާފައިވާތީ،

ބަޑީސްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައި 
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް 
ށ.ނިލަންދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅުމުން 

ނަންބަރު ބެލުނު މި ކޮމިޝަންގެ 
IMCAC-35/2021 ައަކީ މައްސަލ 

އަސްލެއްނެތް މައްސަލައެއް ކަމަށް 
އިތުރަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ 

ކުރިއަށްނުގެންދިއުމަށް، ކޮމިޝަންގެ 
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް. އިއްތިފާޤުން

23 
 ނޮވެންބަރު

2021 

36 
IMCAC-
36/2021 

ޖުލައި  04
2021 

 22ނިއުސް މޯލްޑިވްސް އިން  ޗެނަލް
ގައި ގެނެސްދިން  2021ޖޫން 

ޕްރެކްޓިސް އާއި  ކޮންޓެންޓްގައި ކޯޑް އޮފް
ޙިލާފްވާފަދަ ވާހަކަ ގެނެސްދީފައިވާކަމަށް 

 މައްސަލަ  ބެލެވޭތީ ބަލާ

 22:34ވަނަ ދުވަހުގެ  2021ޖޫން  22

ށް ގެނެސްދިން ރިޕޯޓްގައި  22:43ން 

ޖާގެ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ކުއް

ޓޫބަރު އޮކް 31
2021 



ޒާތީ މައުލޫމާތާއި، ކުއްޖާެގ ފޮޯޓ 

ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވާތީ، އެކަން 

ކޯޑް އޮފް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

( 5ހަތަރު ވަނަ ހަމައިގެ ) ޕްރެކްޓިސްގެ 

"ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމަތާއި ޙައްޤުތަކަްށ 

ރައްކާތެރިވާގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން. 

އިވާ މިގޮތުން މިކޯޑުގެ ދަށުްނ އެކުަލވާލާފަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ކުޑަކުދިން 

ޚިމާޔަތްކުރުމަށް އަމަލުކުރަންވީ 

، ގައިޑްލައިންއަށް ރިއާޔަތްކުރުން."

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ކުޑަކުދިން 

ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަންވީ 

" ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  3ގައިޑްލައިންގެ 

ކުއްޖަކަށް ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ 

 ލިބިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު އަނިޔާއެއް

ފޮނުވާއިރު އެ ކުއްޖަކު ފާހަަގ 

އަދި ނުކުރެވޭގޮތަށް ފޮނުވުން " 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި  ކުޑަކުދިން 

ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަންވީ 

)ށ( " ވަނަ މާއްދާެގ  3ގައިޑްލައިންގެ 

ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތާއި އަބުރުވެރިކަން 

ްނޓް ފޮނުުވން"  ާއ ނުގެއްލޭގޮތަށް ޮކންޓެ



ޚިލާފުވާކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް 

 ،ތީސާބިތުވާ

ވަނަ  44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ވަނަ ަނންބަރުެގ  04މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމައި،  ދަށުން
ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގައި އެފަދަ ކަމެއް 

ކޯޑް އޮފް  ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އަންގައި،
ކުޑަކުދިން  އިޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާ

ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަންވީ 
އެއްގޮތްވާގޮތުެގ މަތިްނ   އާގައިޑްލައިން

 ލް ނިއުސް މޯްލޑިވްސްގެ ޗެނަ
ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިމަގުގައި 
ބައްޓަންކުރުމަށާއި، ކޮްނޓެންޓުތަްއ 
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށާއި، 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ލައިވް އިވެންޓްތަކާއި
މި ފަދަ ކޮންޓެންްޓ  ވެސްފޮނުވާއިރު

އޮންއެއަރ ނުވާނޭގޮތުެގ މަތީން 
ޗެނަލް އިންތިޒާމްތައް ބެހެއްޓުަމށް، 

އެންގުމަށް  ނިއުސް މޯލްޑިވްސްއަށް
ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ަޖލްސާގައި މައްސަލަ
 ރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ބައިވެ

 ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް.

37 
IMCAC-
37/2021 

އޯގަސްޓް  09
2021 

 2021އޮގަސްޓް  05އިން  13ޗެނަލް 
" ހަޖަމް" ވަނަ ދުވަހު ގެނެސްދިން

ކޮންޓެންޓްގައި  ޕްރޮގްރާމްގެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ކޮންޓެންޓްގައި ކޯޑް އޮފް  ގެނެސްދީފައިވާ 
ޕްރެކްޓިސް އާއި ޙިލާފްވާފަދަ ވާހަކަ 

ކަމަށް ބެލެވޭތީ ބަލާ  ގެނެސްދީފައިވާ 
 މައްސަލަ

ގެ  2021އޮގަސްޓް  05ގެ 13ޗެނަލް 
"ހަޖަމް" ޕްރޮގްރާމްގައި  
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭ 
ކޮންޓެންޓް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް 

ވަނަ  (1ވަނަ ހަމައިގެ ) 3ޕްރެކްޓިސްގެ 
ބައެއްގެ ނަންބަރު " މީހެއްގެ ނުވަތަ 

ހުރުމަތް ކެނޑިދާފަދަ ނުވަތަ އިއްޒަތާއި 
ގަދަރަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ނުވަތަ 
ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިދާނެ ބަސްތަކާއި 
މަންޒަރާއި އަޑު ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން" އަދި 

އޮކްޓޫބަރު  82
2021 



ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
( ވަނަ ނަންބަރު" 1ވަނަ ހަމައިގެ ) 5

ރަންޓް އެފެއާޒް ގެނެސްދިނުމުގައި، ޚަބަރާ ކަ 
ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި، 
ހަމަހަމަކަމާއެކު ގެނެސްދިނުމަށް އިސްކަންދީ 
ތެދު މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން" 
އާ ޚިލާފުވާކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް 

 ،ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި
ކްޓިސްގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެ

ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޗެނަލް 
ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިމަގުގައި 13

ބައްޓަންކުރުމަށާއި، ކޮންޓެންޓުތައް 
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށާއި، 
ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުތަކަށް ފުރިހަމައަށް 
އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް މީޑިއާ ރިންގް 

 އިލްތިމާސްކޮށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 ނަސޭޙަތްތެރިވުމަށާއި، 

ރާއްޖޭގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމްގެ 
މައްޗަށްކޮށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 

ވަނަ  5(، އަދި 1ވަނަ ހަމައިގެ ) 3
ޗެނަލް އާ ޚިލާފް ކޮންޓެންޓް،  ،(1ހަމައިގެ )

ގެ "ހަޖަމް"  2021އޮގަސްޓް  05ގެ 13
ޕްރޮގްރާމް ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ، 

ވަނަ  44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ގެ 
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  3މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

އެއްވެސް  ،މަޢާފަށް އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި
 08:00އެއް ރޭ ، ޝަރުތެއް ނެތި މި ބަޔާން

އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި  09:00އާއި 
އިން ޢާންމުކޮށް  13ޗެނަލް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް މީޑިއާ ރިންގް 



ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ 
ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާ 

 .މައްސަލައެއް

 



  މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް  ކޮށްފައިވާ މުރާޖަޢާ ވަނަ އަހަރު  2021: 10ޖަދުވަލު 

# 
 

ރަޖިސްޓްރީ 
 ނަންބަރު 

މައްސަލަ 
ހުށަހެޅި 
 ތާރީޚް 

މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް  މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ 
ނިންމި 
 ތާރީޚް 

1 

REV-
2021/01_C

AC-
18/2020 

 

ފެބްރުއަރީ  09
2021 
 މިއީ،  

 CAC-18/2020ަނންަބރު  ކޮމިޝަްނގެ

ގަިއ 2021ފެބްރުވަރީ  26  މަްއސަލަ

ނިންމާަފއިަވނިކޮށް، ިއާދރީ ަމއްސަލަެއްއ 

ފާަހގަކުެރވި، މި ަމއްަސލަ  ކޮމިޝަނަށް

ފެބްުރަވރީ  09އަލުން ިރވިއުުކރަން 

ސީ.އޭ.ސީ ކޮމިޝަްނެގ  ގައި ބޭްއވ2021ި

ބަްއދަލުުވމުގެ އިންތިާފުޤން 

 ފަިއވާ ނިންމާަފއިވާީތ، ކޮމިަޝނު ބަލާ

   މަްއސަލަެއއް

 

އެައރޓެލް، ުޑން ސަންލިލީ ކޮމްޕެނީ ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެ

ވީިޑއޯކޮން، ޑައިޮލގް އަދި އެެހނިެހން ވަސީލަތް 

މެުދވެރިކޮށް ޗެނަލްަތއް ރިީސވްކޮށް ަގވާިއދާ ޚިލާފަށް 

ހދ.ނޮޅިަވރަްނގަިއ ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ ިޚދުމަތް 

ަސންލިލީ ކޮމްެޕނީ ޕްރަިއވެޓް ދޭކަމަށް ބުނެ 

ގައި 2020ފެބްުރަވރީ  25ލިމިޓެޑަށް ރަްއދުާވގޮތަށް 

ގައި ކޮމިޝަނުން 2021ޖަނަވަރީ  26ހުށަހަަޅއި، 

-CACބަލައި ިނންމާަފއިވާ ޮކމިޝަްނގެ ނަްނބަރު 

 09މައްސަލަ، މުާރޖަޢާ ކުރުމަށް  18/2020

ގައި ކޮމިޝަނުްނ ނިންމުމާިއ 2021ފެބްުރވަރީ 

-REVގުިޅގެން ކޮމިަޝނުން ބެލި ނަްނބަރު 

01/2021_CAC-18/2020  މަްއސަލަިއގަިއ

ޤާނޫނީ ހަމަތަުކގެ މަތިން ތަްޙޤީުޤގެ އެންެމހަިއ 

އިުޖރާޢުތައް ުފރިހަމަކޮށް ކޮިމޝަަނށް ލިބިފަިއވާ 

 ؛ށް ބަާލއިރު ތަކަމަޢުލޫމާތު

 CAC-18/2020ކޮމިޝަްނގެ ނަްނބަރު 

މަްއސަލަިއގެ ނިްނމުަމށް ާވިސލުވުމަށްޓަކަިއ، 

ހުށަހަޅާަފއިވާ ލިުޔންތަކުގެ އިުތރުން ަމއްސަަލއާ ުގޅޭ 

އިތުރު ލިޔެކިުއންތަކެއް ބަދަުލކުރެވިަފއިވާަކން 

ފާހަގަކުެރވި ިއދާީރގޮުތން އެކަން  ކޮމިޝަްނގެ 

ވާީތއާ، ައދި  ިމއީ ސަމާލުކަމަށް ގެެނސްފައި 

ކޮމިޝަުނގެ އިާދރީ އޮުޅމަކުން )ކްލެރިކަލް މިސްޓޭކް( 

މާރިޗް  09

2021 

 



 ހިނގާަފއިވާ ކަެމއް ކަމަށް ވާތީާއ،

 CAC-18/2020ކޮމިޝަްނގެ ނަްނބަރު 

ސަންލިލީ މަްއސަލަިއގެ ނިްނމުން ުބރަވެަފިއަވނީ، 

ގައި ޭދ ން ކޮމްޕެނީ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑުން ހދ.ނޮޅިަވރަ

ގެ ޚިުދމަތަްށ ކޮމިޝަނުން ރީްބރޯޑްކާސްޓްުކރުމު 

ފާސްކޮށްފައިުނވާ ފީެއއް ަނގާފަިއާވތީ، އެކަުމގެ 

ަސންލިލީ ކޮންޕެނި  މައްޗަށް ަކމަށް ާވއިުރ، އެ ީފއަކީ

ގައި 2014އެޕްީރލް  07ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ިއން 

ފާސްކޮށްދިުނމަށް އެދި ޮކމިޝަަންށ ހުށަހަަޅއި، 

ގައި 2014އެްޕރީްލ  21ކޮމިޝަނުން 

ަފއިާވ ފީ ެއއްކަން ަބދަލުކުެރވިފަިއވާ ފާސްކޮށްދީ

 ލިޔެކިއުންތަކުން ާސބިތުާވތީާއ،

 ، ހުށަހަަޅއިފަިއވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނަޒަރުުކރާިއރު

 R-179/2019ގަާވިއދު ނަްނބަރު 

)ރިބްޯރޑްކާސްޓްކުުރމުގެ ަގާވއިދު( ާއ ސަން ލިލީ 

ކޮމްޕެނީ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ޚިލާފުެވފައި ނުވާކަްނ 

ކޮމިޝަްނގެ ތަްޙީޤޤަށް ެއނެގން އޮަތީތ، ކޮމިޝަްނގެ 

 ނަންަބރު 

CAC-18/2020  ްމައްސަލަިއެގ ނިންމުނ

ބާޠިލްކުރުމަށް މި ަމއްސަލަ ބެިލ ކޮމިޝަންގެ 

 މެްނބަރުްނގެ  އިއްތިާފޤުން  ޖަލްާސގައި ބަިއެވރިވި

 ނިންމާަފއިވާ ަމްއސަލަ.
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