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ފެށުން

.1

ހަމްދާއި ސަނާ ޙައްޤުވެގެން ވަނީ ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށެވެ .މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު
ޞައްލަﷲ ޢަލައިޙި ވަޞައްލަމަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ .އަދި އެ ކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުން
މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި ޝާމިލް ކުރަމެވެ.
 2016ވަނަ އަހަރަކީ ކޮމިޝަނުގެ ތާރީޚުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭނެ އަހަރެކެވެ .މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ  2011ވަނަ އަހަރު
އައްޔަނުކުރެވުނު މެމްބަރުންގެ ދައުރު ހަމަވެ 2 ،ވަނަ ދައުރަކަށް އައު މެމްބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ.
އަލަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ މެމްބަރުންނާއެކު ،ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން ،ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ދާއިރާގެ ކުރިމަގު އުޖާލާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް  2016ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ .މާލީ ގޮތުން
ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ،އެކަށިގެންވާ ވަސީލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ހުރުމާއެކުވެސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ހީވާގި މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން
ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓްޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގިނަ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާސިލްކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ
މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
 2012ގައި ގެޒެޓް ކުރި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 47
ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ރާއްޖޭގައި  17ޓީވީ އަދި  9ރޭޑިއޯ ޗެނަލްއަކުން
މިހާރުވަނީ ޓްރާންސްމިޝަން ފަށާފައެވެ .ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު 2011 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން
 2016ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ  121ފަރާތަކަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  5ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ

އެންމެ

މުހިންމު

އެއް

މަސްޢޫލިއްޔަތު

ކަމުގައިވާ

ކޮންޓެންޓްގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ޒިންމާދާރުކަން

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓާ މެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މި އަހަރުވެސް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ .މި ގޮތުން2016 ،ވަނަ އަހަރު
ފެށުނު އިރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  2014 ،2013އަދި 2015ގައި ނުނިމި ހުރި 25
މައްސަލައެއް 2016ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަލާފައިވެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނަށް 2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ޖުމްލަ
 103މައްސަލައެވެ.
މީގެ ތެރެއިން  85މައްސަލަ ބަލައި ނިމިފައިވާއިރު ނުނިމި ވަނީ  9މައްސަލައެކެވެ .އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން 9
ޝަކުވާއެއް ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ6103 .ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ބަލާފައިވާ  011ޝަކުވާގެ ތެރޭގައި
ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ  51ޝަކުވާއާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ހުށަހަޅާފައިވާ  6ޝަކުވާ އަދި ލައިސަންސްގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި  00ޝަކުވާ ހިމެނެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމާއެކު ،އެންމެ އިސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު
ކޮށްފައިވާ

އެއް

މަސައްކަތަކީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ދާއިރާގެ

ކުރިމަގާ

ގުޅޭގޮތުން

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ

ބައްދަލުކޮށް

މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމެވެ .މި ސިލްސިލާގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ރޭޑިއޯ އަދި ޓީވީ
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ސްޓޭޝަންތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ،ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ
ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ .އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުރި
ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ ،އެކަންކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ވެދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި
މަޝްވަރާކުރިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މުޅި ރާއްޖޭއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކާ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށް ،މި ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ގޮތާއި އަދި މި ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެ ފަރާތްތަކުން
ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން މި އަހަރު ތެރޭގައި ހޯދާފައިވެއެވެ.
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު އެވޯޑުތަކެއް 2017 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން
ތަޢާރަފުކުރަމަށް މި އަހަރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ .މި އެވޯޑުތައް ތަޢާރަފުކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ދާއިރާގެ

ވާދަވެރިކަން

އިތުރުކޮށް

ޚިދުމަތުގެ

ފެންވަރު

މަތިކުރުމެވެ.

އަދި

މީގެ

ސަބަބުން

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުވެގެން ދިއުމެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެ ކަމެއްގެ މައްޗަށް މި ކޮމިޝަން ޤާއިމްވެފައިވާ މައިގަނޑު އެއް
އަސާސް ކަމަށް ވީހިނދު ،މި ދާއިރާގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މީހުން ބިނާކުރުމާއި އާންމުން މި ދާއިރާއަށް
އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީ މި ކޮމިޝަނުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެކެވެ .މި ގޮތުން ،ރާއްޖޭގެ
ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ،ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންއާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތުދީ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާއަތާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  6103ވަނަ އަހަރު އެން.ސީ.އައި.ޓީ އާއި
ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކު ގައި ހިންގާފައިވެއެވެ.
އަދި ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މެންޑޭޓްގެ އިތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި
ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ތަފާތު އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޓްރެއިނިންތައް ރާވާ ހިންގަމުންނެވެ .މި ހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކަކީ ކޮމިޝަނަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކަށް ނުވާތީ ކޮމިޝަނުން ވަނީ 6103 ،ވަނަ އަހަރުވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ފަންނީ މީހުންނާއި ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ
ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އެކި ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާފައެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާ ،އިންޑިއާ ،އިނގިރޭސިވިލާތް ،ޗައިނާ ،ޖަޕާން ސަރުކާރު އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ގުޅުންހުރި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާއަތްތައް ހިމެނެއެވެ .މި ކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ،ޗައިނާގައި
ބްރޯކާސްޓްކުރުމުގެ ސިނާޢަތު ކުރިއަށްދާގޮތް ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ދަތުރެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ އިސް ވަފުދެއް ވަނީ ބީޖިންގއަށް
ދަތުރުކޮށްފައެވެ .މި ދަތުރުގައި ،ޗައިނާގެ މީޑިއާގެ އިސް މަސްޢޫލުވެރިންނާ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް
ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދުން
މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.
އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް  00އޯގަސްޓް 6103ގައި އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު،
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ކުރުމަށް ލަޒިމުކުރާ ކަންކަން ހިމަނައި ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ
މަސައްކަތް  6103ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ
ގަވާއިދުތަތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އެންމެހައި އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މި މަރުހަލާގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ
މަސައްކަތްވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ.
ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤަނޫނު (ނަމްބަރު  )1/2013ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހަދަން
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ލާޒިމްކޮށްފައިވާ "އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ކޮމިޝަނުން ވަނީ 2013
އެޕްރީލްގައި ގެޒެޓްކޮށްފައެވެ .އަދި  2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  99ނޫސްވެރިން ވަނީ
އެކްރެޑިޓްކޮށްފައެވެ.
ނިމިގެން ދިޔަ  2016ވަނަ އަހަރަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ކާމިޔާބު އަދި
ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަހަރެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރަށް ކޮމިޝަންގެ ތަސައްވަރަކީ ޒިންމާދާރު ،ޤާބިލް
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންތަކެއް ޤައުމުގައި އުފެދި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ ސަބަބުން ޢާންމުންގެ ހެޔޮ ވިސްނުން ތަރައްޤީވެ،
އެކި ދާއިރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތުގެ ސަބަބުން ކުރިއެރުމާއި މަންފާ ލިއްބައިދޭނެ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވުމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި ،ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި
ފުޅާވެ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއި ރާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާ ވެގެން ދިޔުމެވެ .އަދި މި ކަންކަން
ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް ﷲ ސުބުހާނާހޫ ވަތަޢަލާ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ!
 27ފެބްރުވަރީ 2017

މުޙައްމަދު ޝަހީބު
ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
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 .2ތަޢާރަފު
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު ނަމްބަރ( 16/2010 :ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން 04 ،އެޕްރީލް  2011ގައި އުފެދިފައިވާ މިނިވަން މުޢައްސަސާއެކެވެ .މި ކޮމިޝަން އުފެއްދުމުގެ
މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް
ކަނޑައެޅުމާ ،ތަންފީޒްކުރުމާއި ޑިމޮކްރަސީ އާލާކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި
އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މިކަންކަމުގެ
އަލީގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުވައިދިނުމަށާއި އޭގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޅި ރާއްޖެއަށް
ފުޅާކުރެވޭނޭ މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި ،އެފަދަ ނިޒާމްތައް އެކުލަވާލާ ޤާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ހަތް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މި ކޮމިޝަނަށް ފަސް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރުން
ޢައްޔަން ކުރެއްވީ  04އެޕްރީލް  2011ގައެވެ .ކޮމިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ބަދުރުއްނަސީރު  29ޖޫން  2012ގައި
ވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުންނާއި ރައީސްކަމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައެވެ .ބަދުރުއްނަސީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ޝަހީބު އަދި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް
ކޮމިޝަނަރ ޢަބްދުﷲ ޝުޖާއު  21ނޮވެމްބަރ  2012ގައި ވަނީ އިންތިހާބުކޮށްފައެވެ.
އަދި ،ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ހއ .ދިއްދޫ /އާލިޔާ،

މުޙައްމަދު އަސްލަމް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

އިންތިޚާބުކުރުމުން ،އެބޭފުޅާ މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރައްވާ މެމްބަރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރެއްވީ 13
މާރިޗު  2013ގައެވެ .މުޙައްމަދު އަސްލަމް މި މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ ،ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް
ކުރިމަތިލި  14ފަރާތުގެ ތެރެއިންނެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހަ މެމްބަރެއްގެ ދައުރު  03އޭޕްރީލް  2016ގައި ހަމަވުމުން ،ފަސް އަހަރުގެ ދެވަނަ
ދައުރަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރެއްވީ  05އެޕްރީލް  2016ގައެވެ .މި ގޮތުން ،ކޮމިޝަންގެ
އޒަތާއި ،ފާތިމަތު
މެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވީ ،މުޙައްމަދު ޝަހީބާއި ،ޒީނާ ޒާހިރާއި ،އައިމިނަތު ސަރާހަތު އި ް
ޒައިނާއާއި ،ޙަސަން ނަބާޙު އަދި އިސްމާޢީލް ސަފްވާނެވެ.
ކޮމިޝަންގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ހަމަ އެ ދުވަހު ބާއްވަވައި ،ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނަން
ހުށަހެޅުއްވި ކޮމިޝަނަރ މުޙައްމަދު ޝަހީބު އަދި ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވި ކޮމިޝަނަރ މުޙައްމަދު
އަސްލަމް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހޮއްވެވިއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ނޫރާ ޢަލީ  1މެއި  2016ގައި އެ މަޤާމުން ވަނީ
އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ .އެހެންކަމުން ،ހުސްވެފައިވާ އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު ،އެ
މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގަތް ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ،މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެންޖިނިއަރިންގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި
މުޙައްމަދު ނާސިޙު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާ  2މެއި 2016ގައި ވަނީ ހަވާލުވެފައެވެ.

7

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 2016 .3ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި
ކުރި މަސައްކަތް
 3.1ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ސްޓޭޝަންތަކަށް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރުން
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ދެވަނަ ދައުރަށް  5އެޕްރީލް  2016ގައި އައު މެންބަރުން އައްޔަންކުރުމާ
ގުޅިގެން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ ހާލަތާއި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި

އަލަށް

އައްޔަން

ކުރެވުނު

މެންބަރުންވަނީ

ސްޓޭޝަންތަކުގެ

އިސްވެރިންނާ

ބައްދަލުކުރުމަށް

ސްޓޭޝަންތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަން ނިންމަވާފައެވެ.
މި ގޮތުން ،އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ ބްރޯޑްކާސްޓިން ސްޓޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ބައްދަލުކުރެވުނީ  05ސްޓޭޝަނަކާއެވެ .އަދި
އެހެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް އެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ
ފަސްކޮށްފައި ނުވަތަ ބޭއްވޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ .މި ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތިރީގައި މި
ވަނީއެވެ؛
.1

ސެވަން މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -ސަންގު ޓެލެވިޒަން
ރޭޑިއޯ އެޓޯލް

.2

އެޓޯލް ވޭވް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް-

.3

މީޑިޔާ ފައުންޑޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -އެމްވީ ޓީވީ

.4

އިންޓޯން މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް  -އަލްކައުނު

.5

ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -ސަން ޓީވީ ،ސަން އެފް އެމް

 2017 3.2ން  2021އަށް ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
ކޮމިޝަނުގެ ފުރަތަމަ  5އަހަރުގެ ދައުރު ނިމުމާ ގުޅިގެން ،ދެން އަންނަ ދައުރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ވަނީ
 2016ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ .މި ގޮތުން ،ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން
ޕްލޭން (އެސް.އޭ.ޕީ) އެކުލަވާލާފައިވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ހާސިލްވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާ ކޮމިޝަންގެ ސްވޮޓް
އެނަލިސިސް އެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު އެއަށް ބިނާ ކޮށެވެ 2017 .ން  2021އަށް ކަނޑައެޅި ކޮމިޝަނުގެ
ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންވަނީ ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް  24އޮކްޓޯބަރ  2016ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަންގެ
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިއެވެ 2021 -2017 .އަށް ކަނޑައެޅި މި ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަސް
ޕޮލިސީއަކީ؛


ޕޮލިސީ  :1ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ކޮމިޝަނުގެ ޤާބިލުކަން
އިތުރުކުރުން،
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ޕޮލިސީ  :2ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ފައިދާއާއި މަންފާ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުން،



ޕޮލިސީ  :3ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް މި ސިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ހަލުވިކުރުން،
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ޕޮލިސީ  :4ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް އަތްފޯރާފަށުގައި ދެމެހެއްޓުން،



ޕޮލިސީ  :5ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުން.

 2017ވަނަ އަހަރަށް  18ސްޓްރެޓަޖީގެ ދަށުން އެކި އެކި ހަރަކާތް ހިންގުމަށް މި ޕްލޭނުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

3.3


ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ކޮމިޝަންގައި ބޭނުންކުރުން

ކޮމިޝަން މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަދި ސެކިއުރީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފިންގަރ ޕްރިންޓް
ސިސްޓަމާއި އަދި ޑޯރލޮކް ސިސްޓަމް ޑިސެމްބަރ މަހުގައި ހަރުކުރުމަށް ފަހު މުވައްޒަފުން އެކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް
މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވި އެބޭނުން ކުރުމަށް  15ޖެނުއަރީ  2016އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ހާޒިރީއެއްގެ ގޮތުގައި
ފިންގަރޕްރިންޓް މެޝިންގެ ލޮގްސްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ފެށުނެވެ.

 3.4މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވުން


ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޑިފެންސް
ފޯސްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއުއާ ގުޅިގެން

ބޭސިކް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ޕްރޮގްރާމް އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް

ސައެންސަސް އާ ގުޅިގެން  12ގަޑިއިރުގެ ޕްރެކްޓިކަލް ފަސްޓް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމެއްގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 3.5ލައިވް ކަވަރޭޖް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ހަރަކާތް


ޚާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ އެހީގައި ލައިވް ކަވަރޭޖް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ސެޝަންއެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
މިގޮތުން ،ލައިވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާއިރު ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ،އެ ޚާއްސަ ހާލަތާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތައް
އަދި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑްތައް މޮނިޓަރ ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ސެޝަން

ކުރިޔަށް ގެންދެވީ ކޮމީޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނޫރާ ޢަލީ އެވެ.

 3.6ކޮމިޝަން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި މަސައްކަތް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް  2016ވަނަ އަހަރުގައިވެސް ކޮމިޝަން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ
ގޮތުން އެކިއެކި އެވޯޑްތައް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައިވެއެވެ .މިއެވޯޑްތަކާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވެނީއެވެ.


 2015ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނާއި އެންމެ ރަނގަޅު ޙާޟިރީއެއް ދެމެހެއްޓި ތިން
މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަފްލާގައި އެވޯޑް ދިނުން؛



ކޮންމެ މަހެއްގައިވެސް ހާޟިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުއައްޒަފުންނަށް ދެވޭ "މިސްޓަރ ނުވަތަ މިސް ބްރޯޑްކޮމް" އެވޯޑް
މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން؛
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 3.7ކޮމިޝަނަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް ކުރު ގޮތަކަށް
ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ކޮމިޝަން މެންބަރުންނާއި އެންމެހައި މުއައްޒަފުން ބައްދަލުކުރާ ދުވަހެވެ .މި
ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުގެ އިސް މުވައްޒަފުން އެސެކްޝަނަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ
ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅައެވެ .އަދި މި ހުށަހެޅުމާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ސުވާލެއްވާނަމަ މި ބައްދަލުވުމުގައި
އެކަމާ މަޝްވަރާކުރެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުންނާއި ސްޓާފުންގެ އެކި އެކި
ހުށަހެޅުންތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމަކީވެސް މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމެކެވެ .އަދި ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް ހާޒިރީއަށް އެންމެ
ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް "މިސްޓަރ/މިސް ބްރޯޑްކޮމް" ގެ ލިޔުން ވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ހަވާލުކުރެއެވެ 2016
ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަން މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި އެކު ( 2ދެ) ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
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.4

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ދާއިރާ

ހަރުދަނާކޮށް

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި

ކޮށްފައިވާ

މުޙިއްމު މަސައްކަތް
" 4.1ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަސް" ފާހަގަކުރުން
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް  4އޮކްޓޫބަރު  2016ގައި
ފާހަގަކޮށްފައެވެ .މިދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވުމަށް
ދުވަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ދެއްވާ ޚިޠާބެއް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށްވަނީ ރިކޯޑްކޮށް
އެއަރކޮށްފައެވެ .މި ޚިޠާބުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ވަނީ ޤައުމުގެ ދީނީ ވަހުދަތާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް
ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މި ކަންކަން އާލާ ކުރުމަށްޓަކައި އަދާކުރެވޭނެ
ދައުރާ މެދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ .ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢާންމު މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދީގެން ،ޢާންމުންގެ ވިސްނުމާ ޚިޔާލާއި އަޑު ހަމަހަމަކަމާ އެކު
ގެނެސްދިނުމަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މި ޚިޠާބުގެ ޑީ.ވީ.ޑީ ރިކޯޑިންގ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ޙިއްޞާކޮށް އެދުވަހު އެއަރ
ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ.
މީގެއިތުރުން ،މި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ޓީވީ
ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވިއެވެ .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ
ބެހޭގޮތުން މި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި މެމްބަރުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ .އަދި  2017ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން
ބްރޯޑްކާ ސްޓަރުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެވޯޑުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ .މީގެއިތުރުން،
ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި މިންވަރު އަންގައިދޭ ދިރާސާ
ރިޕޯޓް ވަނީ މި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ޢާންމުކޮށްފައެވެ.

 2017 4.2ވަނަ އަހަރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދުވަހު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން
އެވޯޑުދިނުމަށް ކަނޑައެޅުން
ޤައުމުބިނާކުރުމާ ،ޑިމޮކްރަސީ ޢާލާކުރުމާ ،ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ކުރުމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދާކުރާ މުޙިއްމު ދައުރުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމާއި މި ސިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ
ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  4އޮކްޓޯބަރު ވަނަ ދުވަހު 'ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަހެއް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ
ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.
މިގޮތުން ،މި އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކާސްޓް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި 2017
ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކާސްޓް ދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އެދުވަހު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ހަރަކާތްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެވޯޑުތައް ވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ .އިޢުލާންކުރި
އެވޯޑްތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ؛
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ޕްރޮޑަކްޝަން އެވޯޑުތައް ( ޓީވީ  ،ރޭޑިއޯ)
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2
6.0

 2017ވަނަ އަހަރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތީމް ޕްރޮގްރާމަށް ދޭ އެވޯޑު ( ޓީވީ  ،ރޭޑިއޯ)
ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަށް ހިމާޔަތް ކުރުން – ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ޒިންމާއެއް

3

އަހަރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޗެނަލް ( ޓީވީ  ،ރޭޑިއޯ)

4

އެންމެ މަޤްބޫލު ޕްރެސެންޓަރ (ޓީވީ  ،ރޭޑިއޯ)

5

ބްރޯ

ްްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތަށް ދޭ އެވޯޑު

 4.3ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ދޭ ހައްޖު ދަތުރާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތް
ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ރޭޑިއޯ/ޓެލެވިޜަންގެ ޒަރީޢާއިން ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް
ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ހޮވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއަރޒް އިން  2013ވަނަ އަހަރު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރައްވައިފައެވެ.
ސައުދީ ސަރުކާރުން އަންގަވައިފައިވަނީ މި ފުރުޞަތު ދޭ ފަރާތަކީ ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމުގައި
މަސައްކަތްކުރާ ސީނިއަރ ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި މީގެ ކުރިން ޙައްޖެއް ވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި
ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ .އަދި ،ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ ގުރުއަތުން  1ވަނައަށް ހޮވުނު ޗެނަލުން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ
ޝަރުތު ހަމަވާނަމަ އެ ފަރާތެއް މި ހައްޖު ދަތުރުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ނަން ފޮނުވުމަށެވެ .މި ފަރާތުގެ ޝަރުތު
ހަމަނުވާނަމަ 2 ،ވަނަ އަށް ނުވަތަ  3ވަނަ އަށް ޤުރުއަތުން ހޮވުނު ޗެނަލްތަކުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތު
ހަމަވޭތޯ ބަލައި މި ތަރުތީބުން ހޮވުމަށެވެ.
މިގޮތުން ،ޙައްޖު ދަތުރަށް ފޮނުވާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް  12މެއި  2016ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު ގުރުއަތުލުމަށް
ވަޑައިގަތް  11ޗެނަލްގެ ތެރެއިން ،ޤުރުއަތުން ހޮވުނު  03ޗެނެލުން ހުށަހެޅި ނަންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ވަނައަށް
ހޮވުނު ޗެނެލުން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު ،ޙައްޖުދަތުރުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް
ނިންމާފައިވަނީ ސަންޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ނިއުސް އެންޑް ކަރަންޓް އެފެއަރސް ،އަހްމަދު ޒަކީ އަށެވެ.

" 4.4ހެޔޮ ވެރިކަމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން”
އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ގަވަނަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ،ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހެޔޮ ވެރިކަމާއި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި
ގުޅޭ

މަޢުލޫމާތު

ގެނެސްދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭކަންކަމަށް

އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

ގޮތުން "ހެޔޮވެރިކަމާއި އިންސާނީ

ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް"ގެ ގައިޑްލައިންގެ ދެލިކޮޕީއެއް ވަނީ
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އެކުލަވާލާފައެވެ .މި ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލުމަށްފަހު ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންގެ ހިޔާލާއިއެއްކޮށް އެންޑޯސްކުރުމަށްޓަކައި ހިއުމަން
ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި  2016ވަނަ އަހަރު އޭޕްރިލްގައި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ .މި
ގައިޑްލައިންގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މި ކަމާގުޅޭ ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމުގައާއި އިންޓަވިއު ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީގޮތް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 4.5ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ބަލާނޭގޮތުގެ މިންގަނޑު އެކުލަވާލުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤާނޫނުގެ

32

ވަނަ

މާއްދާގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މިންގަނޑުތަކަށް

ލޯކަލް

ކޮންޓެންޓް

ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ،ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމެނޭ މިންވަރު ދެނެގަނެ ވަޒަންކުރާނޭ ގޮތުގެ މިންގަނޑެއް 2016
ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

މި މިންގަޑު އެކުލަވާލުމުގެ މަޤުޞަދަކީ ،ދިވެހިވަންތަ ބްރޯޑްކާސްޓް

ކޮންޓެންޓާއި ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތައް އެންމެ އެކަށޭނެގޮތެއްގައި ކުރިއަރުވައި އާލާކުރުމަށްޓަކައި ،ދެފުށްފެންނަ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް މިނާނޭ ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ހާމަކުރުމެވެ .ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް

ގޮތެއްގައި

އިވެލުއޭޓު ކުރުމަށްޓަކައި

ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯގެ ޛަރީޢާއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމެއް ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް

އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބަލުމަށް ވަނީ މިންގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މީގެތެރޭގައި ޤުރުއާން ޕްރޮގްރާމް ،ބަންގި،

ޕަބްލިކް ސަރވިސް އެނައުންސްމަންޓްސް (ޕީ.އެސް.އޭ) ،އިޝްތިހާރާއި ކުޅިވަރުގެ ޕްރޮގްރާމް އަދި ފިލާރސް
ހިމެނެއެވެ.
ޖަދުވަލު  :1ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ބަލާނޭގޮތުގެ މިންގަނޑު

 4.6އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ އީ-ސެންޓަރ ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ މަސައްކަތް
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެން.ސީ.އައި.ޓީ) ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ،ކޮމިއުނިޓީ އި-
ސެންޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް" :އެމްޕަވަރިންގ ރޫރަލް ކޮމިއުނިޓީސް – ރީޗިންގ ދި އަންރީޗްޑް" ގެ ދަށުން މި ކޮމިޝަނާއި
އެން.ސީ.އައި.ޓީއާއެކު

ވެފައިވާ

އެއްބަސްވުމުގެ

މަތިން،

ރާއްޖޭގެ

އަތޮޅުތަކުގައި

ދިރިއުޅުއްވާ

ރައްޔިތުންނަށް

އަމާޒުކޮށްގެން ،ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި އަދި މަސައްކަތްތަކަށް އާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
މަޤްޞަދުގައި 2016 ،ވަނަ އަހަރު މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަނީ
ހިންގާފައެވެ.
މިގޮތުން 2016 ،ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ  7ން  10ށް ޏ.ފުވައްމުލަކުގެ ހޯދަޑު އަދި މާދަޑު އަވަށުގަޔާއި 21
ން  24ށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫފޭދޫ އަދި ހުޅުމީދޫ އަވަށުގައިވަނީ ދެ ދުވަހަކަށް ބަހާލައިގެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް
ކުރިއަށް

ގެންގޮސްފައެވެ.

ޏ.

ފުވައްމުލަކުގައި

ބޭއްވުނު

ތަމްރީން

ޕްރޮގްރާމްގައި

ކޮމިޝަންގެ

ފަރާތުން

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަން މެންބަރު އިބްރާހިމް އަޝްރަފް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އަސްމާ
ހަސަނެވެ .އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަން
މެންބަރު އިބްރާހިމް އަޝްރަފް ،ހިއުމަން ރިސޯސް ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނިޝާނާ އަދި މޮނިޓަރިންގ
އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒައީމެވެ .އަދި މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއިނަރަކީވެސް
ކޮމިޝަން މެންބަރު އިބްރާހިމް އަޝްރަފްއެވެ.
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މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމަށް ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންނާ ،ކިޔެވުން ނިންމާ
މަސައްކަތުގެ މައިދާނަށް ނިކުތުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކެވެ .މީގެއިތުރުން  ،މި ދަތުރުގައި އައްޑޫ ސިޓީ
އަދި ފުވައްމުލަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސް ވެރިންނާ ކޮމިޝަނުން ވަޑައިންނެވި ބޭފުޅުން ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 4.7ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ގެ  32ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް
ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ،ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމެނޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ
މަސައްކަތް  2016ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ ފަށާފައެވެ .ޤަނޫނުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންއަންނަ ހުރިހާ
ޗެނަލްތަކެއްވެސް

މަދުވެގެން  25%ލޯކަލް ކޮންޓެންޓްގެ މިންވަރު ހިމަނާފައި ހުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވުމުން މި

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ

ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ބަލާނޭ ގޮތުގެ

މިންގަނޑާއި ފޯމުގެ އެހީގައި ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން އަންނަ ޗެނަލްތަކުގެ އޮން-އެއަރ ލޮގް އެނަލައިޒް
ކުރުމަށްފަހުއެވެ .މި ގޮތުން ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް  25%ގެ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި

އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން

ކަނޑައަޅައި ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓްގެ ހެނދުނު  0600ން
ދަންވަރު  1200އަށް އިވަލުއޭޓްކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 4.8އެކި ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތައް
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ދާއިރާގައި ތަރައްގީ ކުރުމާ ،މީޑިޔާގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ފަންނީ އެހީތެރިކަން
އިތުރަށް ހޯދުމާ ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަންގެ ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ،ތަޖުރިބާ ދަތުރުތަށް
ހޯދުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ޕްރޮޕޯސަލް ތަކެއް  2016ވަނަ އަހަރުވެސް އެކި
ޤައުމުތަކަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.
ށ ަހ ާ
ސ ްލ ުހ ަ
ރޕ ޯ ަ
ނ ްޕ ޮ
ނ ައ ް
ރ ައ ިދ ަޗ ިއ ާ
މިގޮތުން އިންޑިޔާ ،މެލޭޝިއާ ،ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާަ ،ޤ ަތ ު
ޅ ަފ ެއ ެވ.
ށ ަވ ީ
ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ؛


ސަޢޫދީ އެމްބަސީއަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ދެވަނަ ދައުރަށް  5އޭޕްރީލް  2016ގައި އައު މެންބަރުން އައްޔްންކުރުމާ
ގުޅިގެން،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ

އިސްނެގުމާއެކު ،ވަނީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އެމްބެސެޑަރ ބަދުރު އަލީ އަލް ޙޮލެއިލީއާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސަޢޫދީ
އެމްބަސީގައި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.
ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސަޢޫދީ އެމްބަސީގައި 22

ޖޫން

 2016ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ކޮންމެ

އަހަރަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށްދޭ ހިލޭ ޙައްޖު ދަތުރާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާ ،އެފުރުސަތު
އިތުރު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ސަޢޫދީ އެމްބެސެޑާރ ބަދުރު އަލީ އަލް ޙޮލެއިލީ އަރިހުން އެދިފައެވެ .ހަމަމިއާއެކު
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ޕްރޮޕޯސަލް ސަޢޫދީ
އެމްބަސެޑާރ ބަދުރު އަލީ އަލް ޙޮލެއިލީއާ އެރުވުނެވެ .މި ޕްރޮޕޯސަލްގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްގީ
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ކުރުމަށްޓަކައި މީޑިޔާގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ
ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ،ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ .މީގެ އިތުރުން މި
ބައްދަލުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަނީ
މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ.


އިންޑިއާ އެމްބަސީއަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ދެވަނަ ދައުރަށް  5އޭޕްރީލް  2016ގައި އައު މެންބަރުން އައްޔަންކުރުމާ
ގުޅިގެން،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ

އިސްނެ ގުމާއެކު،

ވަނީ

އިންޑިޔަން

އަކިލޭޝް

ހައިކޮމިޝަނަރ

މިޝްރާއާ

އިންޑިއަން

ހައިކޮމިޝަންގައި

ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.
ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަންގައި  18އޭޕްރިލް  2016ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮމިޝަންގެ ޕްރޮޕޯސަލް އިންޑިޔާގެ ހައިކޮމިޝަނަރ އަކިލޭޝް މިޝްރާ އަށް އެރުވުނެވެ .މި ޕްރޮޕޯސަލްގައި ރާއްޖޭގެ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި މީޑިޔާގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ފަންނީ އެހީތެރިކަން
ހޯދުމާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ،ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ހަމަޖައްސައި
ދެއްވުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ .މީގެ އިތުރުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި
އެކިއެކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.


ޗައިނާ އެމްބަސީއަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީގައި  18އޮކްޓޫބާރ  2016ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮމިޝަންގެ ޕްރޮޕޯސަލް ޗައިނާގެ އެމްބެސެޑާރ ވާންގް ފޫކެންގްއަށް

އެރުވުނެވެ .މި ޕްރޮޕޯސަލްގައި ރާއްޖޭގެ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި މީޑިޔާގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ފަންނީ އެހީތެރިކަން
ހޯދުމާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ،ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ހަމަޖައްސައި
ދެއްވުމަށް އެދުނެވެ .މީގެ އިތުރުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި
އެކިއެކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.
މި ބައްދަލުވުމާ ގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލްގައި އެދިލެއްވާފައިވާ ފަދައިން ،މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ 8
(އަށެއް) ބޭފުޅަކު ޗައިނާއަށް ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ދަތުރެއް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.


އިނގިރޭސި ހައިކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީޑިޔާ ހާލަތު ދެނުގަތުމާބެހޭގޮތުން ،މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާ ،އިނގިރޭސިވިލާތުން
ދިވެހިރާއްޖޭއަށް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހައިކޮމިޝަނާރ ޖޭމްސް ޑޯރިސް 27 ،އޭޕްރީލް  ،2016މޯލްޑިވްސް
ކޮމިޝަންގައި

ބައްދަލުކުރައްވާ

އިންސާފުވެރި

ނޫސްވެރިކަމެއް

ކުރިއެރުވުމާބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ޕްރޮޕޯސަލް ވަނީ ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
އިނގިރޭސި ހައިކޮމިޝަނަރަށް އަރުވާފައެވެ .މި ޕްރޮޕޯސަލްގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްގީ
ކުރުމަށްޓަކައި މީޑިޔާގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ
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ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ،ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.


ކޮމަންވެލްތަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް

ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބް ޑރ ވިލީ މުތުންގާ 8 ،ސެޕްޓެމްބާރް  2016ވަނަ ދުވަހު
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިންޑަސްޓްރީ
ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެދި

ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް އޮނަރަބަލް ޕެޓްރީޝިއާ

ސްކޮޓްލެންޑް އަރިހުގައި ދަންނަވައިދިނުމަށާއި އެކަމާބެހޭ ޕްރޮޕޯސަލެއް ވަނީ ކޮމިޝަނުން މި ބައްދަލުވުމުގައި
ހުށަހަޅާފައެވެ.
މި ބައްދަލު ވުމުގައި ކޮމިޝަނަށް

ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ ،ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން

ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ.


ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާއި  4މެއި  2016ގައި ބައްދަލުކޮށް އަތޮޅު ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ދާއިރާއާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް
ހުށަހެޅިއެވެ .މި ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހއ .އަތޮޅު ދިއްދޫ ،އިހަވަންދޫ ،ހޯރަފުށި އަދި ހދ .އަތޮޅު ނޮޅިވަރަމު،
ރ ް
ދ ެގ ިއ ުތ ު
ނ ޫ
ކުޅުދުއްފުށި ،ހަނިމާދޫއަށާއި ށ .އަތޮޅު ފުނަދޫ ،ކަނޑިތީމުި ،މ ަލ ް
ނ ތ .އަތޮޅު ތިމަރަފުށި ،ގުރައިދޫ
އަދި ބުރުނިއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.
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 .5ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މުޙިއްމު މަސައްކަތް
 5.1ފީ ނުދައްކާ ހުރި ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ހުށަހެޅުން
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވައިދުގެ 11ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ
އަހަރީފީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭނެކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރ 2014ވަނަ ފީ ދެއްކުން
ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާއަށްވާ ފައިސާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ހަތަރު ކުންފުންޏަކުންވަނީ މިހާތަނަށްވެސް
ނުދައްކައެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރުގެ ލައިސަންސް ފީ ދެއްކުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން އަރާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ
އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ  31މާޗް 2015ގައި ކަމާއި މި ތާރީޚާ ހަމައަށް ފައިސާ ނުދައްކައިފި ނަމަ އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް
އިއުލާނުން

އެދި ޝަރީއަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނޭކަން މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރ(IUL)427-LCM/1/2014/57 :

އަންގާފައިވާތީ މި މުއްދަތުގައިވެސް މި ކުންފުނިތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވުމުން ،އެ ފައިސާ
ހޯދުމަށް އެދި ޝަރީއަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާތީ މި މައްސަލަތަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ ދެއްވުމަށް އެދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  23ފެބްރުއަރީ 2016ގައެވެ .ފައިސާ
ނުދައްކާ ކުންފުނިތަކަކީ:
 .1ނެޓްސްކީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .2އެމް.އައި.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .3އިރިއަންސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .4އާރު ޒެޑް އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 5.2ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދޫކޮށްފައިވާ ފްރީކުއެންސީ ރަޖިސްޓްރީތަކުގެ
ތެރެއިން ފައިސާ ނުދައްކާހުރި ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް އެދުން
2008ވަނަ

އަހަރު

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް

އޮފް

އޮތޯރިޓީ

މޯލްޑިވްސްއިން،

އެކި

ފަރާތްތަކަށް

ޓެރެސްޓީރިއަލް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފްރީކުއުންސީތަކުގެ އަހަރީ ފީ ނެގުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް  26ޑިސެންބަރ
ރ
2013ގައި މި ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރުމާ ގުޅިގެން މި ފްރީކުއެންސީ ރަޖިސްޓްރީ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ އަހަ ީ
ފީ އާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އެ ތާރީޚަށް ފަހު މި ކޮމިޝަނުން މި ދަނީ ބަލައިގަންނަމުންނެވެ .މީގެ ތެރެއިން ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފްރީކުއެންސީ ރަޖިސްޓްރީތަކުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުމަށް އެކި ފަހަރުމަތިން މި
ކޮމިޝަނުން އެންގުމުން ވެސް މިހާތަނަށް ފައިސާ ނުދައްކާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ
ފައިސާ ވަނީ ނުލިބިއެވެ .ފައިސާ ނުދައްކާ ކުންފުނިތަކަކީ:
.1

އެޓޯލް

އިންވެސްޓްމަންޓް

(މޯލްޑިވްސް)

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް(ރަޖިސްޓަރީ

ނަމްބަރ:

TAM/BT-

)FREG/2008/15
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.2

އެޓޯލް ވޭވް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ)TAM/BT-FREG/2008/03 :

.3

ބިޒިނެސް އިމޭޖް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ)TAM/BT-FREG/2008/14 :

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ވުމާއެކު ފްރީކުއެންސީ ރަޖިސްޓްރީގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މި ކުންފުނިތަކުން ދައްކަންޖެހޭ
އަހަރީ ފީ އާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވުމުން ،އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ޝަރީއަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާތީ މި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާދެއްވުމަށް އެދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  23އޮކްޓޯބަރ 2016ގައެވެ.

 5.3ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އެޗް.ޑީ ޗެނަލްތައް މީޑިއާނެޓުގައި ރައިޑްކުރުމުގެ ފީ ކަނޑައެޅުން
އެޗް.ޑީ ޗެނަލްގެ ރައިޑިންގ ފީ ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ،މި ކަމާބެހޭގޮތުން މިހާރު ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި
މުޅި ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ލިބިފާއިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު މި ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.
އެޗް.ޑީ ފޯމަޓަކީ މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ ބޭސިކް ސްޓެންޑަޑްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވަނީ
އެއްބަސްވެފައެވެ  .އަދި ދުނިޔޭގެ ޓެކްނޯލޮޖީއަށް އަންނަ ހަލުވި ބަދަލުތަކަށާއި ގިނަ ޤައުމުތަކުން ޓެލެވިޝަންގެ ޚިދުމަތް
ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށާއި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތް ފުޅާވަމުން އަންނަ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު
އެޗް.ޑީ ފޯމަޓެކީ ރާއްޖޭގައި ވެސް އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާނޭ ސްޓޭންޑަޑްކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް އިއްތިފާޤުވެވެއެވެ .މީގެ
އިތުރުން މިހާރު ވެސް

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ އެޗް.ޑީ ޗެނެލެއް މީޑިއާނެޓުން ފޮނުވަމުންދާ ކަން ވެސް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،އެޗް.ޑީ ޗެނަލްތަކުގެ ރައިޑިންގް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބޮޑު
އަގެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވީ ނަމަވެސް ،މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،އެސް.ޑީ ޗެނަލާއި އެޗް.ޑީ ޗެނަލް
ރައިޑްކުރުމަށް އަގުގެ ތަފާތެއް ގެންނަން ނުފެންނަކަމަށް ވަނީ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ .ވުމާއެކު އެޗް.ޑީ ޗެނަލް
ރައިޑްކުރުމަށް ވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަތުން ނެގޭނެ އެންމެ މަތީ ފީއަކީ ،ރައިޑިންގ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި މި ކޮމިޝަނުން
މިހާރު ވެސް ފާސްކޮށްފައިވާ އަގުކަމުގައިވާ ،ކަނެކްޝަނަކަށް ގިނަވެގެން ( 4/-ހަތަރެއް) ރުފިޔާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން
ކަނޑައަޅާ މީޑއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އަންގާފައިވަނީ  18އޮކްޓޯބަރ 2016ގައެވެ.

 5.4ރިސޯޓްތަކުގައި ލައިސަންސްނުނަގާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސްނެގުމަށް އެންގުން
ގަނޫނު ނަމްބަރ ( 2010/16ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ (ކޭބްލް ޓީވީ)
ޚިދުމަތެއް ދޭންވާނީ މި ކޮމިޝަނުން ހޯދާ ލައިސަންސްއެއްގެ ދަށުންނެވެ .އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވައިދު ()R-20/2012ގައި ވާގޮތުން ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކުގައި ވެސް ދެވޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޚިދުމަތަކީ އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ .މި ގޮތުން ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްއެއް
ނެތި ހިދުމަތް ދެމެންދިޔަ  48ރިސޯޓެއްގެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ލިބުމާއެކު ލައިސެންސެއް ނެތި ނުވަތަ ލައިސަންސެއް
ލިބިފައިވާ ނުވާ ފަރާތަކުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް އެ ރިސޯޓެއްގައި ދެމުންދާ ނަމަ ،ގަވައިދާ ހިލާފަށް ދެމުންދާ
މި ހިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް މި ރިސޯޓްތަކަށްވާނީ  2016ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި އަންގާފައެވެ.

އަދި މި

ފަދަ ޚިދުމަތެއް ރިސޯޓުތަކުގައި ދޭންވާނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 22ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 25ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވައިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް
ނަގައިގެން ނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ޚިދުމަތް ހޯދައިގެން ކަމުގައިވެސް
ވާނީ އެފަރާތްތަކަށް އަންގާފައެވެ.
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ކޮމިޝަނުންވާނީ މީގެ ކުރިންވެސް ލައިސަންސް ނުނަގާ ރިސޯޓްތަކުގައި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރާތީ ސަރކިއުލަރ އެއް ނެރި،
އެފަރާތްތަކަށް

އީމެއިލްގެ

ޒަރިއްޔާއިންވެސް

ރިސޯޓްތަކުގައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސްނެގުމަށް

ބާރުއަޅުވާ

އަންގާފައެވެ.

 5.5ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލާ އަމަލުކުރަންފެށުން
ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން އެދިގެން ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމުގެ ހައްގު ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް
ގަވައިދުން ލިބިދީފައިވާއިރު ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށްޓަކައި ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަވެ
ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަނުންވާނީ ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމުގެ އުސޫލެއް ޑްރާފްޓްކޮށްފައެވެ .މި އުސޫލުގައި ލައިސަންސް
ބާތިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ބާތިލުކުރެވޭނެ ޝަރުތުތަކެއްވާނީ ހިމަނާފައެވެ .ކޮމިޝަނަރުންނަށް ހިއްސާކޮށް މި
އުސޫލަށް އަމަލުކުރަންފެށުނީ 2016ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅެއެވެ.
ޖަދުވަލު  :2ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމުގެ އުސޫލު
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.6

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ކުރި މަސައްކަތް
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ
ގޮތުގައި ދިރާސާ މަސައްކަތްތަކެއް  2012ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 3ން 15އަށް ވަނީ ކޮށްފައެވެ .މި
މަސައްކަތްކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މިދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއްކަމުގައިވާ ޑރ .މަރީ ގްރީންއެވެ.
މިގޮތުން ،ސެޕްޓެމްބަރު  2015ގައި ޑރ .މަރީ ގްރީން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ،މި ދިރާސާ ރިޕޯޓަށާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް
ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފަންޑިންގގެ އެހީގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .މި ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ،ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން އަދި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްފަހުއެވެ .ކޮމިއުނިޓީ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤާނޫނާއި ފުށުއެރުން ހުރުމުން އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ
ލަފާގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާ އިސްލާހުކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އޭ.ޖީ އޮފީހަށް
ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.
 2016ވަނަ އަހަރު ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ތަޢާރަފުކުރުމަށް މައިގަނޑު އެއްވެސް
މަސައްކަތެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
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 .7ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ފޯރަމް ،މަޢުލޫމާތު ދިނުން ،ވާރކްޝޮޕްތައް
އެކި މުއައްސަސާތަކާއި ކޮމިޝަނާއި ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމާއި މީޑިއާގެ ފަރާތް ތަކަށް
އަމާޒުކޮށްގެން ތަމްރީން ޕްރިގްރާމްތަކެއް  2016ވަނަ އަހަރު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .އަދި މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި
މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައިއެވެ .ބައިވެރިވެފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 " 7.1ބްރޯޑްކާސްޓް އެވެއަރނަސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް"  -މާރިޗު 2016
މާރިޗް މަހު ގައި ނެޝެނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެން .ސީ .އައިޓީ)

އާއި މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިން ގުޅިގެން އައްޑޫސީޓީއާއި ފޯއްމުލަކު ގެ ތިން އަވަށަށް އަމާޒް ކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ
ހިންގާފައެވެ .މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކު ގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޝަނަރ
އިބްރާހީމް އަޝްރަފް އާއި ،އެޗް.އާރް .އެންޑް އެޑްމިން ކޯޑިނޭޓަރ ޢާއިޝަތު ނިޝާނާއާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ އަސްމާ ޙަސަނާއި މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެންޖިނިއަރިންގ އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޒައީމެވެ.

" 7.2އަންޑަސްޓެންޑިން އެންޑް އިންޓަރ ޕްރިޓިންގ ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ވާރކްޝޮޕް" –
 20ޖުލައި 2016
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް

އ
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން އަދި މޯލްޑިވްސް މީޑި ާ

އިންސްޓިޓިއުޓް ގުޅިގެން ހިންގި އެއްދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕް "އަންޑަސްޓެންޑިން އެންޑް އިންޓަރ ޕްރިޓިންގ ފައިނޭންޝިއަލް
ސްޓޭޓްމަންޓް"

ގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައި ވަނީ

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޑިނޭޓަރ އަޙްމަދު އަރުޝަދު

ޢަލީ ،އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އަހުމަދު ޝަރަފުއްދީން ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ސަފްވާން
އަޙްމަދު އާދިލް އެވެ.
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 .8ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވި ސެމިނަރ ،ވާރކްޝޮޕް ،ޓްރެއިނިންގ އަދި ސްޓަޑީ
ޓުއަރ
 1.8އޭ.ބީ.ޔޫ ގެ

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިމްޕޯޒިއަމް –

ކުއަލަ

ލަމްޕޫރު ،މެލޭޝިއާ 29 ،ފެބްރުއަރީ –  03މާރިޗު 2016
އޭޝިޔާ-ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަން (އޭ.ބީ.ޔޫ) އިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ

ޑިޖިޓަލް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިމްޕޯޒިއަމް ގައި  2016ވަނަ އަހަރުގެ ސިމްޕޯޒިއަމް ،އިނޮވޭޝަން ޑިޖިޓަލް ކަނެއްޝަން ގައި
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ

އޭރުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ،

މުޙައްމަދު ނާސިހުއެވެ .މި ސިމްޕޯޒިއަމް  2016ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށްގެންގޮސް ފައިވަނީ މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަ ލަމްޕޫރުގައި
ފެބްރުއަރީ  29އިން  03މާރިޗުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގައި އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުގައާއި ދުނިޔޭގައި އަލަށް

ތައާރަފްވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި މި އިންޑަސްޓްރީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
އަދި އައު އިކުއިޕްމަންޓްތަކާއި އައު އީޖާދުތައް މި ސިނާއަތުގައި ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުންވެސް ވަނީ
މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.
ޑިޖި ޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ބައިވެރިވުމަށް

ނ
ދަތުރުގެ ހުރުމާއި ،ކެއުން ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ އޭ.ބީ.ޔޫއި ް

ކޮމިޝަނަށް ދެއްވި ފެލޯޝިޕްއަކުންނެވެ.

" 8.2އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ ސެމިނަރ އިން މޯލްޑިވްސް"  13 -މާރޗް 2016
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިންޓަރނަލް

އެފެއާރޒް

އެންޑް

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް

އާ

ގުޅިގެން

ބަނޑޮސް

އައިލަންޑް

ރިސޯޓުގައި

ބޭއްވި

"އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ ސެމިނަރ އިން މޯލްޑިވްސް" ގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މި ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަނަރ އިބްރާހީމް އަޝްރަފްގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރ
ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ނާސިޙާއި ލައިސެންސިންގ ކޯޑިނޭޓަރ ލުބްނާ އާދަމް ސަލީމް އަދި މޮނިޓަރިންގ އެންޑް
އެންޖިނިއަރިންގ އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޒަޢީމްއެވެ.
އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި މި ސެމިނަރގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަގުގައި ތަޢާރަފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅޭގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓްރުންނާއި ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ.
މި ބަ އްދަލުވުމުގައި ،ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްމިޝަން އަދި މަލްޓިޕްލެކްސްކުރުމާއި ،މޯބައިލް ފޯނަށް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި
އެކިއެކި ހާދިސާތަކުގައި އެމަރޖެންސީ ވާރނިންގ ދެވޭ ގޮތްތަކުގެ އިތުރުންވެސް މި ޓެކްނޮލޮޖީ މިހާރު ބޭނުންކުރާ އެހެން
ޤައުމުތަކުގެ ހާލަތާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވެއެވެ.
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 8.3އޭ .އައި .ބީ .ޑީ  13ވަނަ އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް  – 2016އިންޗިއޮން ،ދެކުނު ކޮރެޔާ
 26- 24މޭ 2016
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑެވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.އައި.ބީ.ޑީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ދެކުނު
ކޮރެއާގެ އިންޗިއޮންގައި ބޭއްވި އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓްގައި ،މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް
މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.
ކޮރެއާގެ އިންޗިއޮންގައި މޭ 26-22ގައި ބޭއްވުނު "އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް" އަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދު ތަކުގައި
ހުރި ޤައުމުތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި ހުރި ތަޖުރިބާކާރުންނާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް އެޅޭނެ
ފިޔަވަޅުތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ދާއިރާގައި ހުރިގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމާއި ކަމާގުޅޭ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ޙިއްސާކުރުމުގެ
ގޮތުން ބޭއްވުނު ސަމިޓެކެވެ.

 8.4ޗައިނާ ސްޓަޑީ ޓުއަރ –  11 -07ނޮވެމްބަރު 2016
ޗައިނާގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި މީޑިއާގެ ސިނާއަތް ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ގޮތާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރަސްމަގުގައި ހޯދައިފައިވާ
ކުރިއެރުމުގެ ފައިދާ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް ގެނެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް ޗައިނާގެ މީޑިއާގެ އިސް
މަސްއޫލުވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ،ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް ،މޯލްޑިވްސް
ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ އިސް ވަފުދެއް ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބޭޖިންގއަށް ނޮވެމްބަރ  2016ގައި ވަނީ
ދަތުރުކޮށްފައެވެ.
ނޮވެމްބަރު މަހުގެ  7ން  11އަށް ކުރިއަށް ދިޔަ މި ދަތުރުގައި ،ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އޮތް ތައުލީމާއި
ތަމްރީނުގެ

ފުރުސަތުތަކާ

ގުޅޭގޮތުން

ޗައިނާގެ

ބްރޯޑްކާސްޓް

ދާއިރާގެ

މަސްޢޫލު

ފަރާތްތަކާ

އެކު

ވަނީ

މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.
ދ
ކޮމިޝަންގެ މި ވަފުދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބާއި ނައިބު ރައީސް މުހައްމަ ު
އަސްލަމާއި ،ކޮމިޝަނަރ އާމިނަތު ސަރާޙަތު އިއްޒަތާއި ،ކޮމިޝަނަރ ޙަސަން ނަބާހާއި ،ކޮމިޝަނަރ ފާޠިމަތު
ޒައިނާއާއި ،ކޮމިޝަނަރ އިސްމާޢީލް ސަފްވާނާއި ކޮމިޝަންގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ ޙައްވާ ޒާހިރާއާއި ޕަބްލިކް
ރިލޭޝަންސް ކޯޑިނޭޓަރ އަޙްމަދު އަރުޝަދު ޢަލީއެވެ.
ޖަދުވަލު  :3ޗައިނާ ސްޓަޑީ ޓުއަރ ރިޕޯޓް
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 2016 .9ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތައް
 9.1ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ގެ  32ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމެނިފައިވޭތޯ
ބެލުމަށްޓަކައި ،ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމެނޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް  2016ވަނަ
އަހަރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ ފަށާފައެވެ .ޤަނޫނުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންއަންނަ ހުރިހާ ޗެނަލްތަކެއްވެސް

މަދުވެގެން

 25%ލޯކަލް ކޮންޓެންޓްގެ މިންވަރު ހިމަނާފައި ހުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވުމުން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ބަލާނޭ ގޮތުގެ މިންގަނޑާއި ފޯމުގެ އެހީގައި ހުރިހާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން އަންނަ ޗެނަލްތަކުގެ އޮން-އެއަރ ލޮގް އެނަލައިޒް ކުރުމަށްފަހުއެވެ .މި ގޮތުން ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް
 25%ގެ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި

އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓްގެ ހެނދުނު  0600ން ދަންވަރު  1200އަށް އިވަލުއޭޓްކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 9.2ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި މިންވަރު އަންގައިދޭ ދިރާސާ
ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން
 2011ވަނަ އަހަރުގެ އޭފްރީލް މަހުން ފެށިގެން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި މިންވަރު
އަންގައިދޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ  04އޮކްޓޫބަރ 2016ގައި ވަނީ އާންމުކުރެވިފައެވެ.
ޖަދުވަލު  :4ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި މިންވަރު އަންގައިދޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓް
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.10

ލައިސަންސް

 2016 10.1ވަނަ އަހަރާހަމައަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް
 2016ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިނުވުމުން މި އަހަރު
އަލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސެއް ދޫކޮށްފައި ނުވެއެވެ .މި އަހަރު ނިމުންއިރު ސައްހަ 47
ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސެއް ޖުމްލަކޮށް ހިމެނެއެވެ .މިއީ  34ޓީވޭ ޗެނަލާއި  13ރޭޑިއޯ ޗެނަލެވެ.
ޖަދުވަލު  :5ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަފްސީލު

 2016 10.2ވަނަ އަހަރާހަމައަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް
2016ވަނަ އަހަރު  14ފަރާތަކަށްވާނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޫކޮށްފައެވެ .އެހެންކަމުން ޖުމްލަ
121ފަރާތެއްވާނީ މިހާތަނަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނަގާފައެވެ.
ޖަދުވަލު  :6ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަފްސީލު

 2016 10.3ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑް
2016ވަނަ އަހަރު ވަނީ އެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ  99ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައެވެ .މީގެތެރޭގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ނޫސްވެރިންނާއި އޮންލައިން ނޫސްތަކުގެ ނޫސްވެރިން ހިމެނެއެވެ.
ޖަދުވަލު  :7ކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑުގެ ތަފްސީލު

 2016 10.4ވަނަ އަހަރު ބާތިލްކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް
2012ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްތަކުގެ ތެރެއިން 2016ވަނަ އަހަރުވަނީ ދެ
ލައިސަންސެއް ބާތިލްކޮށްފައެވެ .އެއީ ސަން ޓީވީ ޕްލަސްއާއި
ބާތިލްކޮށްފައިވާއިރު

2016ވަނަ

އަހަރު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލަކުން އަންގާފައެއްނުވެއެވެ.
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ޑީ ޓްވެންޓީ ފޯއެވެ .މި ދެލައިސަންސް
ފެށިކަމަށް

ލައިސަންސްނަގާފައިވާ

އެއްވެސް

 2016 .11ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ޝަކުވާތައް
2016 11.1ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމްލަ މައްސަލައާއި ނުނިމި ހުރި
މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު
2016ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  2014 ،2013އަދި 2015ގައި
ނުނިމި ހުރި  25މައްސަލައެއް 2016ވަނަ އަހަރަށް ގެނެސް ،ބަލާފައިވެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނަށް 2016ވަނަ އަހަރު
ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ޖުމްލަ  103މައްސަލައެވެ .މީގެ ތެރެއިން  85މައްސަލަ ބަލައި ނިމިފައިވާއިރު ނުނިމި ވަނީ 9
މައްސަލައެކެވެ .އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން  9ޝަކުވާއެއް ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ.

 2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ
ޝަކުވާ =

103

9

ު
ރި
ނ ިމ ުހ ި
ނ ި

9

ނ ިމ ަފ ިއވި
ި
85

ގ ް
ނ ޮ
ިގ ް
ނބރ ެ
ައ ު
ސ ަފ ިއވި

 2016ގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ގޮތް
2
ރ ް
ިބ ު
ނ ެގ ޭ
ޝ ު
ކ ިމ ަ
ޮ
ނި
ށ ަހޅ ަފ ިއވ ަ
ުހ ަ
ިޝ ުކވި
ރ ިއ ް
ިއ ެތ ެ
ނ ެގ ެ
ޝ ު
ކ ިމ ަ
ޮ
ނި

ށ ަހޅ ަފ ިއވ ަ
ުހ ަ
ިޝ ުކވި
ު
ަ
ަ
ް
ޙއސިޝކވި

96

ޖުމްލަ 103 :ޝަކުވާ
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5

2016ވަނަ އަހަރަށް ގެނެވުނު މައްސަލަތަކާއި 2016ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލައި
އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އެނގޭނޭ ތާވަލެއް ޖަދުވަލުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
6103ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ބަލާފައިވާ  011ޝަކުވާގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ  51ޝަކުވާއާއި އަބުރު
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ  6ޝަކުވާ އަދި ލައިސަންސްގެ
މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި  00ޝަކުވާ ހިމެނެއެވެ.

 2016ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގެ ބާވަތް
90
80
70
60
83

50
40
30
20

9
ޅ ް
ިގ ު
ައ ުބރ ު
ރި
ނ ުހ ި

11
ސ ް
ސ ް
ަލ ިއ ަ
ނގއ ި
ނ ި
ޅ ް
ުގ ު
ނ ުހ ިި
ރ

10
ޅ ް
ިގ ު
ޓއ ު
ނ ް
ނ ެޓ ް
ކ ް
ޮ
ރި
ނ ުހ ި

0

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ބަލާފައިވާ ޖުމްލަ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ،ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން  6100އިން
6103އަށް  150ޝަކުވާ ލިބިފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން- :
 210 ޝަކުވާ އަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާއެވެ.
 އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު  00އޮގަސްޓް 6103ގައި ތަސްދީޤު
ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ،މި
ޤާނޫނު ތަސްދީޤު ކުރެއްވި ފަހުން  6ޝަކުވާއެއް ވަނީ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައެވެ.
 ލައިސަންސްގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި  666ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ.
 ޚިދުމަތާއި ގުޅޭ މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި  23ޝަކުވާ އާއި ،އެހެނިހެން މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި  17ޝަކުވާ ވެސް
ވަނީ ލިބިފައިވެއެވެ.
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 11.2ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެގެން 2016ވަނަ އަހަރު ފިޔަވަޅު
އަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރު

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި ސްޓޭޝަންތައް
2016

19%

6%

6%

ރ ްއ ެ
ިޓިވ ީ
ޖ ީ

22%

ިދި ްޕ ަލ ް
ސި
ިޓިވ ީ
ިދ ީ
ސ ް
ަ
ިޓިވ ީ
ނ ުގ ީ
ެޗ ަ
ނ ްލި13
47%

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި މިންވަރު
2016
C2.4

C3.1

6%

3%

C2.3

C2.2

3%

7%

C2.1

C1.2

C1.1

6%

6%

69%

ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ،ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކުން 2016ވަނަ އަހަރު ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގައި ހިމެނޭ  28މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން  7މިންގަޑަކާއި ޚިލާފުވެފައިވެއެވެ .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަނޑުތައް ޖަދުވަލުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
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" 11.3އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު" ތަސްދީޤު
ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު  00އޮގަސްޓް 6103ގައި ތަސްދީޤު ކުރެއްވުމާއި
ގުޅިގެން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގައި މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން ގެންދާ ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާޙުތައް
ގެނައުމުގެ

މަސައްކަތް

ކޮމިޝަނުން

އެކުލަވާލާފައިވާ

ރެގިއުލޭޝަން

ރިވިޝަން

އެންޑް

ފޯމިއުލޭޝަން

ކޮމިޓީ

(އާރް.އާރް.އެފް.ސީ)ގެ ފަރާތުން ފެށީ  61ނޮވެންބަރު 6103ގައެވެ.
އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު  00އޮގަސްޓް 6103ގައި ތަސްދީޤު ކުރެއްވުމާއި
ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ފޯމަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސް  4ޑިސެންބަރު 6103ގައި ކޮމިޝަނުގެ
ވެބްސައިޓުގައި ވަނީ އާންމުކުރެވިފައެވެ.

ޖަދުވަލު  2016 :8ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ބޭރުން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު
ޖަދުވަލު  2016 :9ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު
ޖަދުވަލު  2016 :10ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ޚާއްސަ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު
ޖަދުވަލު :11

 2016ވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ އެހެން އަހަރުތަކުގެ ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު

ޖަދުވަލު 2016 :12ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު
ޖަދުވަލު  :13ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަޑުތަކުގެ ޚުލާސާ

29

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

.12

ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތައް
 12.1ކޮމިޝަނުން  2016ވަނަ އަހަރު ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކުރި ޚަބަރުތަކުގެ ސުރުޚީތައް
ޖެނުއަރީ
 1ޖެނުއަރީ 2016
މިލާދީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވައިފި

ފެބްރުއަރީ
 10ފެބްރުއަރީ 2016


ސިހުރާ ބެހޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަންގައިފި



"ސިހުރުގެ ވެރިކަން" މި ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އަންގައިފި

 17ފެބްރުއަރީ 2016


ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް
ކޮމިޝަން މަޝްވަރާކޮށްފި



ކޮމިއުނިޓީ އީ ސެންޓަރ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އެމް .އޯ .ޔޫ .ގައި ކޮމިޝަނުން ސޮއިކޮށްފި

މާރޗް
 1މާރޗް 2016
އޭ.ބީ.ޔޫ.ގެ ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

 7މާރޗް 2016
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ "ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރީޓީ ޕްލޭން" އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ދީފި
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިފި

 9މާރޗް 2016
ޖުޑީޝަރީ އާއި މީޑީއާ އާ ދެމެދު އޮތް ނުތަނަވަސްކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމާ ބެހޭ ގޮތުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ކޮމިޝަނުން
މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

 10މާރޗް 2016
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިމި ބައިވެރިންނަށް
ސެޓްފިކެޓް ދީފި

 13މާރޗް 2016
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"އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ ސެމިނަރ އިން މޯލްޑިވްސް" ގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

 16މާރޗް 2016
"ބްރޯޑްކާސްޓް އެވެއަރނެސް ޓްރެއިނިންގ" އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

 21މާރޗް 2016
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް އައްޑޫ ސިޓީގައި ފަށައިފި

 24މާރޗް 2016
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިމި ބައިވެރިންނަށް
ސެޓްފިކެޓް ދީފި

 31މާރޗް 2016
ރާއްޖެ ޓީވީން ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ބަދަލު ނަގައިދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށް
ސިވިލްކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

އޭޕްރިލް
 5އޭޕްރިލް 2016
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް އައު މެމްބަރުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

 6އޭޕްރިލް 2016
މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމިޝަނަށް

އަލަށް

މެމްބަރުންނަށް

ޢައްޔަންކުރެއްވި

ޕީ .އެސް .އެމް .އިން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

 11އޭޕްރިލް 2016
ބައެއް ނޫސްވެރީންނަށް ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލުމުން ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

 14އޭޕްރިލް 2016



"ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް" ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފި
އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

ކުރަމުންދާ

މަސައްކަތްތަކުގައި

އެއްބާރުލުން

ދިނުމާ

މެދު

ކޮމިޝަނާއެކު

މަޝްވަރާކޮށްފި

 18އޭޕްރިލް 2016


ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަމުންދާ “ހެޔޮ ވެރިކަމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގެ
ގައިޑްލައިން” އާ ގުޅޭގޮތުން ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި
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ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނަރާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

 24އޭޕްރިލް 2016
ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރާ
ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި

 27އޭޕްރިލް 2016
ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން އިނގިރޭސި ސަފީރު ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މެއި
 02މެއި 2016
ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް މުޙައްމަދު ނާސިޙު ހަމަޖައްސައިފި
 08މެއި 2016
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭގޮތުން ސަންގު ޓީވީއާއެކު ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި
 10މެއި 2016
ޕީ.އެސް.އެމް.ގެ ކުޑަކުދިންގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް
ބައްލަވާލައްވައިފި
 11މެއި 2016
ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސިލާގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން އެމް.ވީ.ޓީވީއާއެކު
ބާއްވައިފި
 12މެއި 2016


ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުން މިއަދު
އޮންނާނެ



ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ނަން ހުށަހެޅުމަށް

ސަން ޓީވީ،

އެމް.ވީ .ޓީވީ އަދި އަލްކައުން ޝޯޓްލިސްޓް ވެއްޖެ
 15މެއި 2016
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ސަން ޓީވީގެ އިބްރާހީމް ޒަކީ ކޮމިޝަނުން
ހޮވައިފި
 19މެއި 2016
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ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސިލާގެ ތިންވަނަ ބައްދަލުވުން ރޭޑިއޯ
އެޓޯލްއާއެކު ބާއްވައިފި



ރާއްޖޭގައި ރިބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ޝްވެކް މޯލްޑިވްސް އިން ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

 23މެއި 2016


ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ސަން ޓީވީއާ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފި



އޭޝިޔާ މީޑިއާ ސަމިޓް  2016ގައި ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

 30މެއި 2016
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އަލްކައުން ޓީވީއާ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފި
 31މެއި 2016
މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

ޖޫން
 1ޖޫން 2016
"އޮފީސް މާހެފުން ޕްރޮގްރާމް  "2016ކޮމިޝަންގައި ބާއްވައިފި
 09ޖޫން 2016
ރިބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާނެޓް އާ ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި
 14ޖޫން 2016
ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ޓްރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފެށުމަށް ދިރާސާކުރާ ޖަޕާނުގެ ޓީމާ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފި
 16ޖޫން 2016
ރިބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭގޮތުން ދިރާގު އާއެކު ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި
 21ޖޫން 2016
މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ޕީއެސްއެމްއަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފި
 22ޖޫން 2016

33



ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ބެހޭ ކޯސްތައް ހިންގުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޕީއެސްއެމް އާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި



ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސަޢޫދީ އެމްބެސެޑަރާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ނ
ޝ ް
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ވސް ް
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 27ޖޫން 2016
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
 29ޖޫން 2016
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކުރުމަށް ޕީ.އެސް.އެމް އާއި ކޮމިޝަނާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ޖުލައި
 11ޖުލައި 2016
މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ވެސާޖިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފި
 20ޖުލައި 2016
"އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އެންޑް އިންޓަރޕްރެޓިންގ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް" ވާރކްޝޮޕް ބާއްވައިފި
 26ޖުލައި 2016
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭގޮތުން އޭ.އައި.ބީ.ޑީ.ގެ ޑިރެކްޓަރާ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
 27ޖުލައި 2016
މެލޭޝިއަން ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް މަލްޓިމީޑީއާ ކޮމިޝަނަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
 28ޖުލައި 2016
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ މާސްޓަރ ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލުމަށް ފަންނީ އެހީ ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން އޭ.ބީ.ޔޫ.އާ އެކު
ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އޯގަސްޓް
 10އޯގަސްޓް 2016
ޙަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ޚަބަރު ނުފެތުރުމަށް "ސަން އޮންލައިން"އަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
 11އޯގަސްޓް 2016
އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް ސެންސަރުކުރުމަށް ސަމާލުވުމަށް މީޑީއާނެޓަށް ކޮމިޝަނުން
އަންގައިފި
 12އޯގަސްޓް 2016
އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް
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ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
 16އޯގަސްޓް 2016
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިއަކަށް ބިރުދައްކައި މަރުގެ އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފި
 18އޯގަސްޓް 2016
އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލާއެކު
ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި
 22އޯގަސްޓް 2016
ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ޓްރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފެށުމަށް ދިރާސާކުރާ ޖަޕާނުގެ ޓީމާ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފި
 24އޯގަސްޓް 2016
ކޮންޓެންޓް

ގެނެސްދިނުމުގައި

އިތުރަށް

ސަމާލުވުމަށް

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި

ރިބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް

ކޮމިޝަނުން

އިލްތިމާސްކޮށްފި
 25އޯގަސްޓް 2016
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
ސެޕްޓެމްބަރ
 1ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ޗެނަލްތަކުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމުގައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި ނުވާތީ ދެ ކުންފުންޏެއް ކޮމިޝަނުން ޖޫރިމަނާ
ކޮށްފި
 4ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ލައިސަންސް ހޯދައިގެން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން
އަންގައިފި
 8ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބް ޑރ ވިލީ މުތުންގާއާ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި
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އޮކްޓޯބަރ
 03އޮކްޓޯބަރ 2016
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޗައިނާ އެމްބެސެޑަރާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
 4އޮކްޓޯބަރ 2016


2017ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑު ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި



ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި މިންވަރު އަންގައިދޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނުން
ޢާންމުކޮށްފި

 12އޮކްޓޯބަރ 2016
ޕީއެސްއެމްގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްދާގޮތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ހޯދައިފި
 13އޮކްޓޯބަރ 2016
ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ދެ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރަކާ
ބައްދަލުކޮށްފި
 16އޮކްޓޯބަރ 2016
ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން މީޑީއާނެޓާ ބައްދަލުކޮށްފި
 17އޮކްޓޯބަރ 2016
އެޗް.ޑީ އަދި އެސް.ޑީ ޗެނެލްތަކަށް ރައިޑިންގ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ނެގޭނީ އެއް އަގެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފި
 18އޮކްޓޯބަރ 2016
ސީޝެލްސް މީޑިއާ ކޮމިޝަނުގެ ޗެއަރމަން ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
 20އޮކްޓޯބަރ 2016
ދިވެހިބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގަވާއިދާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ކޮމިޝަނަށް ދެއްވައިފި
ނޮވެމްބަރ

 07ނޮވެމްބަރ 2016
ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދެއް ޗައިނާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
 08ނޮވެމްބަރ 2016
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 2016ވަނަ އަހަ ު

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާނެ ކަމުގައި ޗައިނާގެ މީޑިއާ ވައިސް މިނިސްޓަރ
ވިދާޅުވެއްޖެ
 10ނޮވެމްބަރ 2016
ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޗައިނާގައި ތަމްރީނު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސީސީޓީވީއާ އެކު ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
 20ނޮވެމްބަރ 2016
ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމްގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ
 27ނޮވެމްބަރ 2016
އޕްމަންޓް ކޮމިޝަނަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި
އިންޑިއާ އެމްބަސީއިން ބައެއް އިކު ި

 2016 12.2ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ސާރކިއުލަރ
 03ފެބްރުއަރީ 2016
ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން
 10ފެބުރުވަރީ 2016
ސިހުރާ ބެހޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުން
 03މާރިޗް 2016
ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އަހަރީފީ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ހިނގަމުންދާ މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުން

 12މެއި 2016
ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުން
 05ޖުލައި 2016
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ބައެއް ހަމަތަކާ ޚިލާފު

މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ ބައެއް ކޮންޓެންޓް ބައެއް

ސްޓޭޝަން ތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަވެފައިވުމާއި އަދި މިފަދަ ޝަކުވާތަށް ކޮމިޝަނަށް
ލިބެމުންދިއުން

 2016 12.3ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން
 11އޭޕްރިލް 2016
ބައެއް ނޫސްވެރީންނަށް ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލުމުން ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން
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 2016 12.4ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާން
 10ފެބުރުވަރީ 2016
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން
 19މޭ 2016
ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިބަދަލުވުން
 29މެއި 2016
މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން
ޖޫން

08

2016

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު  -ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯޑިނޭޓަރ
ޖޫން

21

2016



ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު  -އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ



ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ)

 29ޖޫން 2016
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (ވަސާޖިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 11ޖުލައި 2016


ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (ޓީވީ ޗެނަލްކަމުގައިވާ "ޑީ ޓްވެންޓީ ފޯ"
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް)


 13ޖުލައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު  -ޑިރެކްޓަރ ،ލީގަލް އެފެއާޒް
2016

ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ
 18ޖުލައި 2016
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު  -މޮނިޓަރިންގ އެސިސްޓަންޓް
 20ޖުލައި 2016
ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ
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 10އޮގަސްޓް 2016
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު  -ޑިރެކްޓަރ ،ލީގަލް އެފެއާޒް
 21އޯގަސްޓް 2016


ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

(ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ބަނިޔަންޓްރީ

މޯލްޑިވްސް ވައްބިންފަރު)


ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން( ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކ .މާފުށި)

 31އޮގަސްޓް 2016
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު  -ރިސެޕްޝަނިސްޓް
 22ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން (ހޮލިޑޭ އިން ގއ.ދާންދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
ދިނުމަށް އޯރޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް)
 06އޮކްޓޯބަރ 2016
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން (އިޒައިރަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 06ޑިސެންބަރު 2016
އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއިޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ

 2016 12.5ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓް އިންޑަސްޓްރީގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކުރުމަށް ޕީ.އެސް.އެމް އާއި ކޮމިޝަނާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި
ސޮއިކުރުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން

މި

ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އާއި މޯލްޑިވްސް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާ ދެމެދު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ (އެމް.އޯ.ޔޫ) އެއްގައި

 29ޖޫން 2016

ގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.
ޕީއެސްއެމް ގެ ދަށުން ހިންގާ "މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް"ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް
ބޭނުންވާ ގިނަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރާވާ ހިންގުމަށް ދެ ފަރާތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާ ގުޅޭ އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި
ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބެވެ .އަދި ޕީ.އެސް.އެމް .ގެ ފަރާތުން
ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޚަލީލެވެ.
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މި ސޮއި ކުރެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ކޮމިޝަނާއި ޕީ.އެސް.އެމް .ގުޅިގެން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތުގެ މައިގަޑު
މަޤްޞަދަކީ

ތަމް ރީނު

ލިބިފައިވާ،

ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް

މަސައްކަތްކުރާ

އަދި

މުޖުތަމައު

ބަލައިގަންނަ

ޒިންމާދާރު

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އުފެއްދުމާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަދި އެ ދާއިރާއަށް ވަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް،
ކުރު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނޭ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާއި ތަފާތު
ގައިޑްލައިންތަކަށް މި ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ހޯދާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ރާއްޖޭގައި އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ އެ ކަންކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ތަމްރީނު ދިނުމާ ބެހޭ އެންމެހާ
ކަންކަމުގައި ކޮމިޝަނާއި ޕީ.އެސް.އެމް އާ ދެމެދުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުންވެސް
މިއަދު ސޮއިކުރެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫ ގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.
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 2016 .13ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވާ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައްދަލުވުންތައް
 13.1ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން  09 -މާރޗް 2016
ޖުޑީޝަރީއާއި މީޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ނުތަނަވަސްކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ބައްދަލުކުރައްވައި
ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ އިތުރުން ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަންވެސް
ކުރައްވާ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަނެއް ތިން ފަނޑިޔާރުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި
ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ވިދާޅުވީ ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ބައެއް
ޝަރީޢަތްތައް ކަވަރު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި މީޑިއާގެ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް
ބައެއް ކޯޓުތަކުން ހަމަޖައްސަމުންދާތީ ،އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީން

ކަށަވަރުކޮށްދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް އެޅޭ

ހުރަހެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ،އެކަމާ ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.
މިނިވަން ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަމަށް ތަރުހީބު ދެއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ،މަދު ބަޔަކު ނަމަވެސް މީޑިއާ ނަހަމަ ގޮތުގައި
ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު
ދައްކަވަމުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަން ކަމަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ މުހިންމު އަސާސަކަށް ވީހިނދު،
ޤައުމީ މަސްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުމަށް މީޑިއާއިން ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމުގައެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފާޅުކުރެއްވި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޙައްލެއް ހޯއްދެވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ
ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެއްވިއެވެ .އަދި ޝަރީޢަތްތައް ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިން ތަމްރީނު ކުރުމާ ގުޅޭ
ގޮތުންވެސް ،ކޮމިޝަންގެ ރައީސާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އިތުރަށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.

 13.2ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނާއި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން– 17ފެބްރުއަރީ 2016
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމާއި އަދި އިންސާނީ ކަރަމާތް ނެގެހެއްޓުމާއި މިފަދަ ކަންކަން
ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއް ޤާއިމްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ،ހިއުމަން
ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް) އާއެކު މަޝްވަރާކުރިއެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި އެޗް .އާރް .ސީ .އެމުން .ވަނީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ
ގޮތަށް

ރިޕޯޓްކުރުން

ކަށަވަރުކުރުމުގައި

ޢާންމުވެފައިވާތީ

މީޑިއާގެ

ފަރާތްތަކުން

އެކަމާ

ކަންބޮޑުވުން

ފާޅުކޮށް،

އިހުމާލުވަމުންދާތީ އެކަންވެސް

ރިޕޯޓްކުރުމުގައި

އިންސާނީ

ޙައްޤުތައް

ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ .އަދި މިކަންކަމަށް

އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ އެކި ހަރަކާތްތަކަށް މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނާއެކު
މަސައްކަތްކުރުމަށާއި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މޮނިޓަރިންގެ މަސައްކަތް
ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި ބެހޭގޮތުން ވެސް ދެ މުއައްސަސާއިން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި އެޗް .އާރް .ސީ .އެމާއި އަދި ކަމާގުޅުންހުރި އެހެނިހެން އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން
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ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު ގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ
ފަރާތްތަކަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

އަދި މިހާރު ކޮމިޝަނުން

އެކުލަވާލަމުންދާ "ހެޔޮ ވެރިކަމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން" އަށް
އެޗް .އާރް .ސީ .އެމްގެ ޚިޔާލާއި ލަފާ ހޯދުމަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 13.3ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން އިނގިރޭސި ސަފީރު ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކުރެއްވުން –
 27އޭޕްރީލް 2016
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އިނގިރޭސި ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާ ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.
ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ،ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް
ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ކޮމިޝަނުން އަދާކުރަމުންދާ
ދައުރުގެ މަޢުލޫމާތު އިނގިރޭސި ސަފީރާއެކު ކޮމިޝަނުން ޙިއްސާކުރިއެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ މިނި ވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ހުރި ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން އިނގިރޭސި ސަފީރު
ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކުރައްވާ ،މިނިވަން އިންސާފުވެރި ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި
ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

 13.4އިލެކްޝަ ންސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމާ މެދު
ކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާކުރުން  27 -އޭޕްރީލް 2016
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ
ޤާނޫނުގައި ހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެއްބާރުލުން ދިނުމާ މެދު
މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.
ނ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޙްމަދު ސުލައިމާ ް
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން
މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ،ދެ މުއައްސަސާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ
މެދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ .މީގެއިތުރުން ،އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުން ލަޒިމުކުރާ ކަންކަތައްތަކުގެ ތެރެއިން ދެ
މުއައްސަސާ ގުޅިގެން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަށް އިލްކެޝަންސް
ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގަތެވެ .ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ދެއްކެވި ވާހަފުޅުގައި
ވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން
ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.
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 13.5ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް
އެފެ އާޒް މިނިސްޓަރާ ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކުރުން –  24އޭޕްރީލް 2016
ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް،
ޑރ .އަޙުމަދު ޒިޔާ ދާ އެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނީ މަޝަވަރާކޮށްފައެވެ .ބްރޯޑްކާސްޓަރުން
ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރީ ކޮމިޝަނަށް އަލަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި މެމްބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވުމަށް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ،މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު
ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ
އ
ލިބިފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ނެ ތުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ،ކޮމިޝަނުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަމުންދާ އެ ް
މަސައްކަތަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އުފެއްދުންތެރި މީހުން ބިނާކުރުން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .މި
ގޮތުން ،ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގައި އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ،މި ކަމުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއި
އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މި ބައްދަލުވުމުގައި އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މި ބައްދަ ލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ޑރ އަޙްމަދު ޒިޔާދު ،ދެ މުއައްސަސާއިން
އެކި މަސައްކަތްތަކުގައި ދެމުންދާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުންލުން ފާހަގަކުރައްވައި އަދި މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސް މި ގުޅުން މި
ގޮތުގައި ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ  .އަދި މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުން އެދިފައިވާ ކަންކަމުގައި އެ
މިނިސްޓްރީން ވެދެއްވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާނެކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

 13.6ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނަރާ މަޝްވަރާކުރެއްވުން -
 18އޭޕްރީލް 2016
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ
ގުޅޭ ގޮތުން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރ އަކިލޭޝް މިޝްރާއާ އެކު މޯލްޑިވްސް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.
އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ވަނީ
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް މިވަގުތު އެންމެ ބޭނުންވަނީ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަންނީ މީހުން އުފެއްދުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ،އެކަމާ
ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ،އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ޓްރެއިނިންގ
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އިންތިޒާމްކޮށްދެއްވުން އެދި ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްގެ މަޢުލޫމާތު ހައިކޮމިޝަނަރ
މިޝްރާއާ ޙިއްޞާކޮށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ .އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި
އިންޑިއާގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަށްދާގޮތް ދެނެގަނެ ،މި ދާއިރާއިން ގުޅުންތައް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި
ކޮމިޝަނުން އިންޑިއާއަށް ތަޖުރިބާގެ ދަތުރެއް ކުރުމަށްވެސް މިއަދު ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް

13.7

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

އަލަށް

ކޮމިޝަނަށް

ޢައްޔަންކުރެއްވި

މެމްބަރުންނަށް

ޕީ.އެސް.އެމް.އިން މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު  06 -އޭޕްރީލް 2016
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް
ޢައްޔަންކުރެއްވި އައު ހަ މެމްބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފަރާތުން ވަރަށް ޚާއްސަ
ރަސްމިއްޔާތެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ ގައި ބޭއްވި މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
އިބްރާހީމް ޚަލީލާއި ގަވަރނިންގ ބޯޑްގެ އެހެން ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ޕީ .އެސް .އެމް.ގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންވެސް
ބައިވެރިވިއެވެ.
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕީ.އެސް .އެމް.ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާޙީމް ޚަލީލް ވަނީ އަލަށް
ކޮމިޝަނަށް އައްޔަންކުރެއްވި މެމްބަރުންނަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ވިދާޅުވެ ،އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ
ސަބަބުން ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް އަންނާނޭ
ގ
ކަމަށެވެ .މީގެއިތުރުން ،ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮމިޝަނުންގެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ޕީ.އެސް.އެމްެ .
ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ،ކޮމިޝަނާއި ޕީ.އެސް.އެމް ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ
މީހުން ބިނާކުރުމާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޕީ.އެސް.އެމް.ގެ "މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް"ގައި
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް ފުރުސަތު އޮތް ކަމުގައިވެސް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޚަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ.
މި ރަސްމި އްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ވަނީ ކޮމިޝަނަށް އަލަށް
އައްޔަނުކުރެއްވި މެމްބަރުންނަށް މަރުޙަބާކިޔުމަށް ޕީ .އެސް .އެމުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.
އަދި ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ޕީ.އެސް.އެމް .އިން ދެމުންދާ
އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރައްވައި ،އެކަމަށްވެސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

 13.8މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި އެކު ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން –  9މެއި 2016
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް އަދި
ކޮމިޝަނަރ ޒީނާ ޒާހިރު  09މެއި  2016ގައި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ .އެގޮތުން މި
ބައްދަލުވުމުގައި އެބޭފުޅުންގެ މައިގަނޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ޕޮލިހުންނަށް ވުރެ ކުރިން މީޑިއާ އިން
ޚާއްސަކޮށް

ސޯޝަލް

ދައުރުވަމުންދާކަމަށެވެ.

މީޑިއާ

ގައި

ކޮމިޝަނުން

ވިކްޓިމްސްގެ
ރެގިއުލޭޓްކުރަނީ

ފޮޓޯ

ފަދަ

ތަކެތި

ޕޮލިހުން

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންކަމަށާއި

އަދި

ކޮންފަރމް
ކޮމިޝަންގައި

ނުކޮށްދެނީސް
މިކަންކަން

ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ގަވާއިދާ އުސޫލުތަކެއް ހެދިފައިވާކަމަށާއި ޕޮލިހާ މިތަކެތި ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަރުން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް މި ގަވާއިދުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް ޕޮލިހަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް އެފަރާތުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ގުޅިގެން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުމާ ބެހޭ
ގޮތުންނާއި ،އެމުއައްސަސާ އިން މިކަމުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުމަށް
ރިއާޔަތްކޮށް ކޮމިޝަންގައި ހެދިފައިވާ ގައިޑްލައިންތައް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ހިއްސާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަންގެ
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ގައިޑްލައިންތަކުގައި ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޝަނާއި
ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ގުޅިގެން ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބައްދަލުވުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށާއި އަދި ހަލަބޮލި
ހާލަތްތަކުގައި މުޒާހަރާތަކާ ކަންކަން ކަވަރު ކުރަން އުޅުމުގައި ނޫސްވެރިން ހަރަކާތްތެރިވުމުގައި ބަލަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކާ
ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓްރެއިނިންގ އެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް މަޝްވަރާކުރައްވާ މިގޮތަށް
ކަންކަން

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސިޓީއެއް

ސަރވިސްއަށް

ފޮނުވުމަށް

ފެންނަކަމަށް

މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

13.9

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

ތަމްރީނުކުރުމަށް

ބޭރުގެ

އެހީ

ހޯދުމަށް

އިކޮނޮމިކް

މިނިސްޓަރާ

މަޝްވަރާކުރެއްވުން –  27ޖޫން 2016
ގ
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭރު ެ
އެހީ ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މުޙައްމަދު ސަޢީދާ އެކު މޯލްޑިވްސް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ވަނީ
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް މިވަގުތު އެންމެ ބޭނުންވަނީ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަންނީ މީހުން އުފެއްދުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ،އެކަމާ
ގުޅޭގޮތުން ކޮމި ޝަނުން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ
ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ.
މީގެއިތުރުން ،ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލާމާއެކު ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް
ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ރާއްޖެއާ އިޤްތިސާދީ ގޮތުން އެކުގައި
މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމުތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ސްކޮލަރޝިޕާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގަތެވެ .އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ
ގުޅޭގޮތުން އެކި އެކި އެމްބަސީތަކާއި ހައިކޮމިޝަންތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް އިކޮނޮމިކް
މިނިސްޓަރަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެއްވިއެވެ.

 13.10ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސަޢޫދީ އެމްބެސެޑަރާ މަޝްވަރާކުރެއްވުން –
 22ޖޫން 2016
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ
ގުޅޭ ގޮތުން ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އެމްބެސެޑަރ ބަދްރު ބިން ޢަލީ އަލްކަހައިލް
އާއެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.
ސަޢޫދީ އެމްބަސީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ވަނީ
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް މިވަގުތު އެންމެ ބޭނުންވަނީ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަންނީ މީހުން އުފެއްދުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ،އެކަމާ
ގުޅޭގޮތުން ސަޢޫދީ އެމްބަސީގައި ގުޅި ގެން ،ސަޢޫދީ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ޓްރެއިނިންގ
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ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އިންތިޒާމްކޮށްދެއްވުން އެދި ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްގެ މަޢުލޫމާތު އެމްބެސެޑަރ ބަދްރު
ބިން

ޢަލީ

އަލްކަހައިލްއާ

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި

ޙިއްޞާކޮށް

ސަޢޫދީ

ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވަނީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ދާއިރާ

އަދި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކުރިއަށްދާގޮތް

ދެނެގަނެ،

އަދި

ދާއިރާ
މި

ހަރުދަނާކޮށް
ދާއިރާގެ

އެކި

މުވައްސަސާތަކާ ގުޅުންތައް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ސަޢޫދީއަށް ތަޖުރިބާގެ ދަތުރެއް ކުރުމަށްވެސް ހުށަހެޅި
ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

 13.11ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރާ
މަޝްވަރާކުރެއްވުން –  25އޯގަސްޓް 2016
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމާ
ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ .މުޙައްމަދު އާސިމާ އެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ
މެމްބަރުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވައިފައެވެ.
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ފާހަގަކުރެއްވި
ގޮތުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް މިވަގުތު އެންމެ ބޭނުންވަނީ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަންނީ މީހުން އުފެއްދުންކަން
ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު ފޮރިން
މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ.
ރާއްޖޭގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް ޤައުމުތަކުންނާއި ޖަމިއްޔާތަކުން ސަރުކާރަށް ދޭ ސްކޮލަރޝިޕްތަކާއި އެކި
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަށް އެހެން ދާއިރާތަކެކޭ އެއްފަދައިން މީޑިއާގެ ތަރައްޤީއަށް ވެސް ބައެއް ސްކޮލަރޝިޕްތައް ލިބޭނޭ
ގޮތް ސަރުކާރުގެ އެއްބާރު ލާމާއެކު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
އެދިވަޑައިގަތެވެ .އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކި އެކި އެމްބަސީތަކާއި ހައިކޮމިޝަންތަކަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި
ދެއްވިއެވެ .މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުމު ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ޕްރޮޕޯޒަލެއް ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނެވެ.

 13.12އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމާ
ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލާއެކު ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކުރުން–  18އޯގަސްޓް 2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު( 15/2016 :އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 11
އޯގަސްޓް  2016ގައި އަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ،މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލް
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް އާއެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ،މި ޤާނޫނު ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް
އަވަހަށް އެކުލަވާލައި ނިންމުމުގެ މުހިންމުކަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ޤާނޫނު
ތަންފީޒުކުރުމުގައި

ކޮމި ޝަނުން

އަދާކުރަންޖެހޭ

ދައުރާއި

އަދި

ޒިންމާތަކާ

މެދު

މަޝްވަރާކޮށް،

އަދި

ޤާނޫނު

ތަންފީޒުކުރުމުގައި މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާ މެދު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފައާއި އިރުޝާދު
ކޮމިޝަނުން ހޯދިއެވެ.
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މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި ،މި
ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކުރުމާ ގުޅިގެން ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދާއި އުސޫލުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކަމާއި އެ މަސައްކަތް ވީހާ އަވަހަކަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމުގައި ވެސް
ވިދާޅުވިއެވެ.

 13.13ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު ޑރ ވިލީ މުތުންގާ އާއެކު
ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން –  8ސެޕްޓެމްބަރ 2016
ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު ޑރ ވިލީ މުތުންގާއާއެކު 8 ،ސެޕްޓެމްބަރު  2016ގައި
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ބައްދަލްވުމުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިންޑަސްޓްރީ
ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެދި

ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް އޮނަރަބަލް ޕެޓްރީޝިއާ

ސޮކޮޓްލެންޑް އަރިހުގައި ދަންނަވައިދިނުމަށާއި އެކަމާބެހޭ ޕްރޮޕޯސަލެއް ވަނީ ކޮމިޝަނުން މި ބައްދަލުވުމުގައި
ހުށަހަޅާފައެވެ.
މި ބައްދަލްވުމުގައި ކޮމިޝަނަށް

ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ ،ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް

ތަފްސީލް ކޮށް ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ.

 13.14ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޗައިނާ އެމްބެސެޑަރާ މަޝްވަރާކުރެއްވުން –
 03އޮކްޓޫބަރ 2016
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހުރި
ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އެމްބެސެޑަރ ވާންގް
ފޫކާންގް އާއެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.
ޗައިނާ އެމްބަސީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ވަނީ
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް މިވަގުތު އެންމެ ބޭނުންވަނީ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަންނީ މީހުން އުފެއްދުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ،އެކަމާ
ގުޅޭގޮތުން ޗައިނާ އެމްބަސީއާ ގުޅިގެން ،ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ޓްރެއިނިންގ
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އިންތިޒާމްކޮށްދެއްވުން އެދި ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްގެ މަޢުލޫމާތު ޗައިނާ އެމްބެސެޑަރާ
ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ .އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޗައިނާގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ސިނާއަތު ކުރިއަށްދާގޮތް ދެނެގަނެ ،އަދި މި ދާއިރާގެ އެކި މުވައްސަސާތަކާ ގުޅުންތައް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން
ތަޖުރިބާގެ ދަތުރެއް ކުރުމަށްވެސް މިއަދު ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.
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ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރުގޮތަކަށް

.14

 2016ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަނަރުންގެ  33ބައްދަލުވުމެއް އެޖެންޑާކޮށްގެން ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މިބައްދަލުވުންތަކުގައި
ކޮމިޝަންގެ މަޤްސަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ނިންމަން ޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމިފައިވެއެވެ.
 އެގޮތުން؛
 ކޮމިޝަނަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ  22ބައްދަލުވުން؛
 ކޮމިޝަނަރުން ބާއްވާ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ  11ބައްދަލުވުން؛

 މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ މުޙިއްމު މަޢުލޫތަކާއި ކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިމިވަނީއެވެ.

-

ކޮމިޝަނުގެ އާ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެކޭނިޒަމް ފައިނަލް ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

-

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ހައްޖު ދަތުރާއި ބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާސް ފާސްކުރުމަށް

-

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހާއި ބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާސް ފާސްކުރުމަށް

-

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ އެންގުންތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ މައްސަލަ އާ މެދު ގޮތެއް
ނިންމުމަށް

-

ރީބްރޯޑްކާސްޓާރސް ގެ ޖޫރިމަނާ ފީ އާ ބެހޭ ގޮތުން ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް ދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ ފާސްކުރުން

-

ބްރޯޑްކާސްޓް އިންޑަސްޓްރީ ސްޓޭޓަސް ރިޕޯޓް އަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ ހޯދުމަށް ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދި އާންމުންނަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުއެއްޝަނިއަރ ފާސްކުރުން

-

"މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ،ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި
މެންބަރުން އަމަލުކުރާ އުސޫލު"

 06މެއި  2015ގައި ބޭއްވި ނަންބަރު11-COM/2015 :

ބައްދަލުވުމުގައި އުވާލާފައިވާތީ ،މި އުސޫލު އަލުން އިޢާދަކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
-

ޕަބްލިކް މީޑިއާ އެލަޔަންސް ގެ ޕްރޮޖެކްޓްއާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް

-

 PSMއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާތީ މިކަމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
ނިންމުން

-

ބްރޯޑްކާސްޓް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން "ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެވޯޑް" އާ ބެހޭ
ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާސް ހިއްސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް

-
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އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ފުރުސަތުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއިން އެނައުންސަރެއް
ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
-

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު

ކޮމިޝަނުން

ބާއްވަމުންދާ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ތެރެއިން

މިހާރު

ބައްދަލުކޮށްފައިވާ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހުށަހެޅުންތައް ހިއްސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
-

ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ސިޔާސަތުތައް ފާސްކުރުމަށް

-

ފްރީކުއެންސީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާ މެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

-

ބްރޯޑްކާސްޓް  /ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޤަވާއިދުގައިވާ ޖޫރިމަނާ ތާވަލަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުތައް ފާސްކުރުމަށް

-

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ފަށާފައިވާ " މުވައްޒަފުންގެ ހައްޖު ސްކީމް" އާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

-

އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ހިޔާލުފާލުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ގުޅޭ
މައްސަލަތައް ބެލުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން

-

ކޮމިޝަނަށް އައު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެއް އައްޔަން ކުރުން

-

ހަވީރުގެ ޖަރނަލިސްޓަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ސިވިލް ކޯޓުން ( 03ޖުލައި )2016ގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ ގުޅިގެން
ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

-

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ ބާބުގެ ދަށުން އެޓަރނީ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އުސޫލާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް
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 .15ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް
15.1

ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް

 2016ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބައެއް ބަދަލުތައް އައިސްފައިވެއެވެ .ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ
ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ،އިތުރު ތިން މަޤާމެއް އޮނިގަނޑަށް އިތުރުކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން އިތުރުކުރެވުނީ،
ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒްގެ އެއް މަޤާމާއި ،މޮނިޓަރިންގ އެސިސްޓެންޓްގެ ދެ މަޤާމެވެ.

 15.2ކޮމިޝަނުގެ ހަރުމުދަލާއި އިންވެންޓްރީ
އިދާރީ ހިންގުމުގައި ބައެއް ކަހަލަ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތައް
ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ .އެހެން ކަމުން ،ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން އަވަސްކޮށް ،މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ފަސޭހަތައް
ލިއބައިދިނުމުގެ ގޮތުން ،ޝްރެޑަރ އަކާއި ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ކޮމިޝަނަށް ހޯދުނެވެ .މީގެއިތުރުން 27 ،ނޮވެމްބަރު
2016

ގައި

މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމިޝަންގެ

ޕަބްލިކް

ރިލޭޝަންސްއާއި

އައި.ޓީގެ

މަސައްކަތްތައް

ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނޭ ބައެއް އިކުއިޕްމަންޓް އިންޑިއާ އެމްބަސީއިން ކޮމިޝަނަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ .އިންޑިއާ
އެމްބަސީގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ،ލެޕްޓޮޕަކާއި ޑިޖިޓަލް ކެމެރާއެއް ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މރ .އަކިލޭޝް މިޝްރާއެވެ.

 15.3ސްޓާފް ޓްރެއިނިންގ
މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ތަމްރީންތައް:
މަސައްކަތްކުރުމަށް ދުޅަހެޔޮ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވަލަޕް ކުރުމަކީ މުހިންމު
ކަމެއްކަމުގައި މިކޮމިޝަނުން ދެކެއެވެ .އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ސްކިލްގެ އިތުރުން ،އެކި ކަހަލަ ބޮޑެތި ހާދިޘާތަކުގައި
ޢަމަލުކުރުމުގެ ތަމްރީނާއި އަދި މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި ސަލާމަތްކަން ހޯދުމާއި އެހެން މީހުންނަށް އެހީފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ
ހުނަރާއި ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ހެދުމަކީ މިކޮމިޝަނުން ވަރަށް މުހިންމު ދޭކަމެކެވެ .ނަމަވެސް ،މިފަދަ
ކަންކަމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގުމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުން ހަމަނުޖެހެއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ހިންގުމަށް  6103ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެހިފައި ނުވުމުން،
ކޮމިޝަންގެ

ފަރާތުން

މުއައްޒަފުންނަށް

އެއްވެސް

ތަމްރީން

ޕްރޮގްރާމެއް

ނުހިންގައިއެވެ.

ނަމަވެސް،

މުޢައްސަސާތަކުން ފުރުޞަތު ދެއްވާފައިވާ ތަމްރީން ތަކުގައި މި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައިއެވެ.

 15.4ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް އިސްލާޙް ގެނައުން
ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް މިއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ބަދަލެއްގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
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އެކި

 15.5ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަޒީފާ ދެވުނު މަޤާމުތައް
'ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް'ގެ ،މަޤާމަށް ފަރާތެއް ހޮވުމަށްފަހު ،އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ( 13މާރޗް  2016އިން 12
މާރޗް  2017އަށް) ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވެއެވެ.

 6.56ކޮމިޝަނުން މުވައްޒަފުން ހޯދި މަޤާމްތައް
 2016ވަނަ އަހަރުގައި ( 04ހަތަރު) މުވައްޒަފުން ވަނީ މި ކޮމިޝަނުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިއެވެ .ހުސްވެފައިވާ މި
މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  06ވަނަ ބާބުގެ  98ވަނަ މާއްދާގައި
ވާގޮތުގެމަތިން ،ވަޒިފާ ދީފައިވެއެވެ .މި މަޤާމްތަކާއި ބެހޭ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މަޤާމް

ނަން

ސެކްޝަން/ޑިޕާޓްމަންޓް

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

މުހައްމަދު ނާޞިޙު

-

ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯޑިނޭޓަރ – ގްރޭޑް

ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް

އަސްމާ ހަސަން

އެޑްމިންމިނިސްޓްރޭޝަން

1
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ނަޒްމީލާ އަޙްމަދު

ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފއާރޒް ގްރޭޑް 1

މުހައްމަދު ރަޝީދު

ރިސެޕްޝަނިސްޓް ގްރޭޑް 1

ފާތިމަތު ސައުސަން

ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް
އެޑްމިންމިނިސްޓްރޭޝަން
ލީގަލް އެފެއާޒް މޮނިޓަރިންގ
އެންޑް ލައިސަންސިންގ
ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް
އެޑްމިންމިނިސްޓްރޭޝަން

 6.51ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމްގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވުން
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރިއަށްގެންދާ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޖު ސްކީމުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮމިޝަނުން

ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ކޮމިޝަންގައި

މިކަމަށްޓަކައި

ބޭއްވި

ރަސްމިއްޔާތުގައި،

މި

ސްކީމުގައި

ބައިވެރިވުމުގެގޮތުން ،ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބެވެ.
އަދި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޔާމީން އިދްރީސްއެވެ .ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން
ކުރިއަށް ގެންދާ މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި ،ކުންފުނިތަކާއި ،ޖަމްޢިއްޔާ
ޖަމާޢަތްތަކާއި ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ،އެފަރާތްތަކުގެ
މުސާރައިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މިންވަރެއް ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއްގައި އުނިކޮށް އެގޮތުން އުނިކުރާ ފައިސާ
މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ޖަމާކުރަމުންގޮސް ޙައްޖު ދަތުރަށްވާ ފައިސާ އަދާކޮށް
ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން އެކުލަވައި ހިންގާ ސްކީމްއެކެވެ.
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 15.8ކޮމިޝަންގެ ކޮމިޓީތައް

ޕްރައިސް ރެގިއުލޭޝަން ކޮމިޓީ


 2016ވަނަ އަހަރު ޕީ.އާރު.ސީ ގެ ތިން ބައްދަލްވުން ބޭއްވުނެވެ.

ބިޑް ކޮމިޓީ


 2016ވަނަ އަހަރުގައި ބިޑްކޮމިޓީގެ ( 02ދޭއް) ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

ސީ.އޭ.ސީ /ސީ.އޭ.ސީ ކޮމް


 2016ވަނަ އަހަރު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ (ސީ.އޭ.ސީ) ގެ ބޭއްވިފައިވަނީ ޖުމްލަ 26
ބައްދަލުވުމެވެ .އަދި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ  -ކޮމިޝަނަރުންނާއިއެކު (ސީ.އޭ.ސީކޮމް) ގެ
ބޭއްވިފައިވަނީ ޖުމްލަ  32ބައްދަލުވުމެވެ.



ސީ.އޭ.ސީ އަށް ބައެއް ބަ ދަލު ގެނެސްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ،ކުރީގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިވާ ޑިރެކްޓަރ،
އެޗް.އާރް އެންޑް އެޑްމިންގެ ބަދަލުގައި ޑިރެކްޓަރ ،ލީގަލް އެފެއާރޒް އެ ކޮމިޓީއަށް ހަމަޖެއްސެވީ 14
ޑިސެންބަރު 2016ގައެވެ.



ސީ.އޭ.ސީ.ކޮމްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން،
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ސީ.އޭ.ސީގެ މުޤައްރިރާއި ނާޢިބު މުޤައްރިރު،
މޮނިޓަރިން އެންޑް

އިންޖިނިއަރިންގ އޮފިސަރ

އަދި

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

އޮފިސަރ

ފިޔަވައި ދެން

ސީ.އޭ.ސީގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ސީ.އޭ.ސީ.ކޮމްގައި ބައިވެރި ނުވާގޮތަށް  2އޮގަސްޓް  2016އަދި 4
އޮގަސްޓް 2016ގައި ބޭއްވި  14CACCOM2016ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުން ނިންމެވިއެވެ.


ސީ.އޭ.ސީގެ

ޤާނޫނީ

މެންބަރެއްގެ

ހައިސިއްޔަތުން

ކޮމިޝަނުގެ

ޑިރެކްޓަރ،

ލީގަލް

އެފެއާރޒް

ސީ.އޭ.ސީ.ކޮމްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެލައްވައެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް


 6103ވަނަ އަހަރު އެޗް އާރު ޕެނަލުގެ  00ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ފާން ކްލަބް


 2016ވަނަ އަހަރުގައި ފާން ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ( 8އަށެއް) ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.



މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އިޖުތިމާޢީ ރޫޙު
އާލާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި ކަހަލަ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.
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.16

 2017ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން
 2017ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ބަޖެޓް ސީލިންގއެއްގެ ގޮތުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ) 9,000,000/-ނުވަ މިލިޔަން) ރުފިޔާއެވެ.

ނަމަވެސް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ކޮމިޝަނަށް  2017ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި
ފޮނުވާފައިވަނީ

991989520/-

(ނުވަ މިލިއަން އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ އައްހާސް ފަސްސަތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާގެ

ބަޖެޓެކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ( 249500 -ސައުވީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ.
މިކޮމިޝަނުން  2017ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވާފައިވަނީ
( 995049384ނުވަ މިލިއަން ފަސްލައްކަ ހަތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ އައްޑިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ)ގެ ބަޖެޓެކެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ( 499500 -ސާޅީސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ.

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް މި ރިޕޯޓް ޝާޢިއު ކުރި އިރު
ނިމިފައި ނުވާތީ  2016ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަހުން ފޯނުވަންވަނީ
ނިންމާފައެވެ.

 2016 16.1ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޙާޞިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން
ހާސިލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި
މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ފަހު އިތުރު އެކްޓިވިޓީ އަކަށް ޚަރަދު ކުރާނެ ބަޖެޓެއް ނުހުންނާނޭ
ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 2016 16.2ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޙާޞިލް ކުރެވުނު ކަންކަން
 2016ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން އިދާރީ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް ،ޤާނޫނުން
ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ދަތިވެފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ލިބިފައިނުވާތީއެވެ.
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 2016 .17ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަޤްޞަދު ހާޞިލް ވެފައިވާ މިންވަރު
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް އާއްމުކޮށްފައިވާ  2016 – 2011ގެ ކޮމިޝަންގެ
ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި  2016ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބަޖެޓް
އަދި މުއައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައި ވީނަމަވެސް ،ޤާނޫނުން ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
އެންމެހާ ކަންކަމަށް އިސްކަންދީ ބަޖެޓު ތަންދިން މިންވަރުން އެކަންކަން  2016ވަނަ އަހަރު ވެސް ވަނީ
ހާޞިލްކުރެވިފައެވެ .
 2021 – 2017އަށް ކަނޑައެޅި ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި އަދި
2017ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މި ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.
 2016ވަނަ އަހަރުގައި ބީލަމުގެ އުޞޫލުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ވެސް
ފްރީކުއަންސީ ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން އަހަރީ ފީ ނަގަމުން އައި ބްރޯޑްކާސްޓް
ފްރީކުއަންސީގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ފައިސާދައްކާފައިނުވާ ފްރީކުއަންސީތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނާ ހަވާލު ކޮށްފައި ވުމާއި އެކު މިމަސައްކަތް  2016ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ކުރިއަށް
ގެންގޮސްފައެވެ.
އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް  11އޯގަސްޓް 2016ގައި އަމަލުކުރަން
ފެށުމާއެކު ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ހިމަނައި ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ
އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް 2016ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އެންމެހައި އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މި މަރުހަލާގައި
ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވުނެވެ.
ރާއްޖޭގެ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެނަލޮގުން ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހިޖުރަކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭންއެއް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޔޫނިއަން (އައި.ޓީ.ޔޫ) ގެ އެހީގެ ދަށުން ޑިޖިޓަލް މައިގްރޭޝަން ޕްލޭނެއް
 2014ގައި ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ ޖަޕާނުގެ
ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމަށްވާ އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި
އެނެލޮގުން ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރާއެކު ކުރިއަށް
ގެންދާ ޕް ރޮޖެކްޓްގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ .މިގޮތުން ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ނެޓްވާކް ޤާއިމުކޮށްގެން
ހިންގާ ފަރާތަކީ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ ކަމުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައި ވުމާއެކު ،އެ ނެޓްވާކް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ
ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލާއި ރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މި ނެޓްވާކުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ގަވާއިދުތަކަށް
ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭގައި ފެށިފައި ވެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގަވާއިދުތައް ހަދާ  2012ވަނަ އަހަރު ވަނީ އާއްމުކޮށްފައެވެ .އަދި މި
ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  2016ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ.
 2016ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު  100އަށް ވުރެގިނަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ.
ސ
އަދި 2016ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  5ފަރާތަކަށް މުޅިރާއްޖެއަށް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ވާނީ ކޮމިޝަނުން ލައިސަން ް
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ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ދޫކޮށްފައެވެ.
އަދި  2016ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  34ޓީވީ ޗެނަލް އަދި  13ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ހިންގުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައި
ވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ އަށް ޖުމްލަ  7ޓީވީ އަދި  4ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ހިންގުމަށް މިހާރު ވަނީ
ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ.
ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި އެކަށައަޅާ ޝަރުތުތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އިޙްތިރާމް ކުރާކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ
ލައިސަންސިންގ ،މޮނިޓަރިންގ އަދި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސެކްޝަނުން ދަނީ ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.
އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓު ހުންނަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފު ނުވާގޮތަށްތޯ ކޮމިޝަންގެ
މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަނުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.
 2012ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލުކުރުވުމަށް
 2016ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ .
 2016ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރުކާރާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ މަޝްވަރާތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރުގެ ލަފާ
ހޯދުމާއެކު ސަރުކާރަށް ލަފާ ދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ .ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ލަފާދީފައިވާ ފާހަގަކުރެވޭ
ދާއިރާތަކަކީ

ރާއްޖޭގައި

ބޭނުންކުރާނެ

ބްރޯޑްކާސްޓް

ޓެރެސްޓްރިއަލް

ޓެކްނޮލޮޖީއާއި

އެނަލޮގްއިން

ޑިޖިޓަލް

ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ރާއްޖެ ހިޖުރަކުރާނެ މަޝްރޫޢުއެއް އެކުލަވާލުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރާއެކު ކުރެވުނު ސިލްސިލާ
މަޝްވަރާތަކެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރުގެ ތެރޭގައި މި ކަމަށް
ބޭނުންވާ ޤަވާއިދުތައް އިސްލާހުކުރުން ހިމެނިފައިވާތީ މި މަސައްކަތް ފެށިފައިވެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މެންޑޭޓްގެ އިތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި
މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމިޝަނުން

ތަފާތު

އަންނަނީ

އެކި

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި

ޓްރެއިނިންގްތައް

ރާވާ

ހިންގަމުންނެވެ .މިހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކަކީ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކަށް ނުވާތީ
ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ އެކި އެކި އިދާރާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ،އެފަދަ ފަރާތްތަކާ
ގުޅިގެން ތަފާތު ކާމިޔާބު ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމުކުރަމުންނެވެ.
މިގޮތުން 2016 ،ވަނަ އަހަރުވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާއި ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ
އަދި މާ ލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އެކި ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ،
އިނގިރޭސިވިލާތް ،ޗައިނާ،

ޖަޕާން

ސަރުކާރު

އަދި

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

އާއި

ގުޅުންހުރި

އިންޓަރނޭޝަނަލް

އޯގަނައިޒޭޝަންސް ހިމެނެއެވެ.
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ،ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންއާއި ގުޅޭ
ގޮތުން މައުލޫމާތުދީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާއަތާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންރެތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  2016ވަނަ
އަހަރު އެން.ސީ.އައި.ޓީ އާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކު ގައި
ހިންގާފައިވެއެވެ.
އަދި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް އާއްމު ކޮށްފައިވާ  2016 – 2011ގެ ކޮމިޝަންގެ
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ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި  2016ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގިނަ ޙަރަކާތްތައް ބަޖެޓު ތަންދިން
މިންވަރަކުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .އަދި ބަޖެޓު ލިބިފައިނުވާތީއާއި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ މުއައްޒަފުން
ހޯދުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިނުވާތީ މި ޕްލޭންގެ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއެވެ .ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން
އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަންކަންކުރުމަށް
އިސްކަންދީގެންނެވެ.
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 .18ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ގެންނަށް ޖެހޭ ބަދަލުތައް
ކޮމިޝަންގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އަންނަނިވި ބަދަލުތައް ގެނައުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމަށް ދެކެމެވެ.
ހ.

ކޮމިޝަނުގެ

ޖަލްސާކުރާ

މާލަން

ބޮޑުކޮށް،

މޮނިޓަރިންގ

ސިސްޓަމް

ބެހެއްޓުމަށާއި

އެ

މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ އިތުރުކުރުން.
ށ .ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުވެފައިވާ ގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރތައް ނުވަތަ
ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ ލިޔެ ކޮމިޝަނަކީ "އައި.އެސް.އޯ ސެޓިފައިޑް" މުއައްސަސާއަކަށް
ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ނ .ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ
ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރުން
ރ .ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން މުއައްޒަފުން އިތުރުކުރުން .ޚާއްޞަކޮށް
"ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް"" ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް" އަދި "މޮނިޓަރިންގ" ސެކްޝަނަށް އިތުރު
މުއައްޒަފުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ހުއްދަ އަދި ބަޖެޓު ހޯދުން.
ބ .ކޮމިޝަންގެ އެންމެ އިސް އެއް މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް
ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދާޢިމީ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށް އެކަމަށް ބޭނުންވާ މުއައްޒަފުން ހޯދާ
ތަމްރީނުކުރުން.
ޅ .ކޮމިޝަންގައި 2015ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގައި
ބޭނުންކޮށްފައިވާ ދުވަސްވީ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން މަރާމާތު ނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން
ކޮމިޝަނަށް ޕޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ހޯދުން.
ކ .ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ދިރާސާކުރުމާ މިދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ކުރުމަށް ބަޖެޓް އަދި މުއައްޒަފުން ހޯދުން
ބ .ކޮމިޝަންގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓްގައި ވާގޮތަށް މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން
ހިންގައި އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރި ވުމަށް ބަޖެޓް ހޯދުން.
ޅ .ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭސިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯސް ހިންގުމަށް އިކުއިޕްމަންޓް ސެޓް
ހޯދުމަށް ބަޖެޓު ހޯދުން
އ .ކޮމިޝަންގައި ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ކިޓް ބެހެއްޓުމާއި ،މުވައްޒަފުންނަށް ފަޔަރ ސޭޕްޓީ
ޓްރޭނިންގ ދިނުމަށް ބަޖެޓު ހޯދުން
ވ .ކޮމިޝަނާއި ރަށު ކައުންސިލް ،އަތޮޅުކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި އިތުރަށް ގުޅުން
ބަދަހިކޮށް ،ކޮމިޝަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަށްރަށުން ލިބެން ހުންނާނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.
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ކޮމިޝަނުން މިފަދަ އެމް.އޯ.ޔޫ އެއް ތައްޔާރުކޮށް އެލް.ޖީ.އޭ އާ ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.
މ 2015 .ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން
ދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުން.
ފ .ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ކަންކަން ހުރިގޮތް ބެލުމާއި
އަ ދި މި ދާއިރާއަށް ރަށްރަށުގެ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގެ އެކި
ސަރަހައްދު ތަކަށް ކުރަން ބަޖެޓް ހޯދުން.
ދ .ލައިސަންސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު އަމަލު ކުރާނޭ ގޮތެއް
ކަނޑަ އެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް ސާރވިސްއާ އެކު ވަނީ މަޝްވަރާކޮށް އެފަރާތަށް ކަރުދާހެއް

ހުށަހެޅިފައެވެ .އަދި މިކަން އަވަސްގޮތެއްގައި ތަންފީޒްކުރުން.
ތ .ކޮމިޝަނަކީ ކަރުދާސް އިސްރާފް ނުކުރާ އަދި ފެނާއި ކަރަންޓު ޒިންމާދާރުކާމާއި އެކު މަދުން ބޭނުން
ކުރާ މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުން.
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 2016 .19ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް
ކޮމިޝަންގެ ހިންގުން  28ސެޕްޓެމްބަރ  2015އިން ފެށިގެން ހިންގަމުން ދަނީ ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގޭގެ  3ވަނަ
ފަންގި ފިލާގައެވެ .އަދި ކޮމިޝަންގެ ފެނާއި ކަރަންޓު ވަކި ކުރުމަށް މިއަހަރު ތެރޭގައިވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފަރާސްޓަރަކްޗަރ ،ސްޓެލްކޯ އަދި މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އާއި އެކު މަސައްކަތް
ކުރެވުނެވެ .ކޮމިޝަން ހިންގާ އިމާރާތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަރަންޓް ވަޔަރަކީ ކުރިންސުރެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ
ބައު އެއްޗަކަށްވުމާއެކު ،ކަރަންޓްގެ އެކި މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ .އަދި ފުރާޅުން ފެން ލީކްވުމާއި މި
ނޫންވެސް އިމާރާތުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތި ވެފައިވެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލް ތަކުގެ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕާރމަނަންޓް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓް ލިބުނު
ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީ މެދުވެރިކޮށް
ކުރެވުނު ޓެންޑަރ ބާތިލްކުރަންޖެހިފައިވާތީ އެ ސިސްޓަމް ހޯދިފައި ނުވެއެވެ .މިހާރު ކޮމިޝަންގައި
މޮނިޓަރިންގ ގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުން ކުރާ ވަގުތީ ސިސްޓަމަކީ ޗެނެލްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ގިނަ ވަގުތު ނަގާ
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ.
އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމްކުރާ
ކަންކަން ހިމެނުމުގެ ގޮތުން ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި
ނެތުމުން އެ ފައިސާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީގައި ކޮމިޝަނުން
އެދިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މި މަސައްކަތް ވަނީ ނުނިމިއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެ ޒަމާނުން ފެށިގެން ގެންގުޅޭ ޕޮޓޯކޮޕީ މެޝިން އެކަށީގެންވާ
ދުވަސްތަކަށްވުރެ ގިނައިން ބޭނުންކުރުމުން މަރާމާތު ނުކުރެވޭ ވަރަށް މެޝިން ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ .ވީމާ
ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ގަތުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވަނީ ވެސް 2016ގައެވެ .އަދި ޕޮޓޯކޮޕީ
މެޝިނެއް ނެތުމުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިތަކާއި އަންނަނީ ދިމާވަމުންނެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ޚާއްސަ ތަމްރީން އަދި އެޓޭޗްމަންޓް
ޕްރޮގަރާމްތަށް ރާއްޖޭ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެޓު ލިބިފައި ނުވާތީ ،ކޮމިޝަންގެ
މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް އަދި ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް
ހުރަސްތަކާއި ވަނީ ދިމާވެފައެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަން ބޭނުންވާ އަދި ޤާނޫނު އަދި ގަވާއިދުތައް
ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި މުވައްޒަފުން ބިނާ ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށްވެސް
ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެކެވެ.
މީގެ އިތުރުން ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް
އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެތުމާއި އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބެޖެޓް ލިބިފައި
ނުވުމުން އެކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައެވެ .އަދި  2016ވަނަ އަހަރުވެސް
ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން
ވަނީ ހުއްދަނުލިބިއެވެ.
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ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި  2016ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައިގަނޑު ދަތިތައް ދިމާވެފައި ވަނީ
ކޮމިޝަންގެ  2016 – 2011ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ގައިވާ
މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓު އަދި މުވައްޒަފުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
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ޖަދުވަލުތައް

ޖަދުވަލު  :1ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ބަލާނޭގޮތުގެ މިންގަނޑު
ޖަދުވަލު  :2ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމުގެ އުސޫލު
ޖަދުވަލު  :3ޗައިނާ ސްޓަޑީ ޓުއަރ ރިޕޯޓް
ޖަދުވަލު  :4ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި މިންވަރު އަންގައިދޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓް
ޖަދުވަލު  :5ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަފްސީލު
ޖަދުވަލު  :6ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަފްސީލު
ޖަދުވަލު  :7ކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑުގެ ތަފްސީލު
ޖަދުވަލު  2016 :8ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ބޭރުން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު
ޖަދުވަލު  2016 :9ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު
ޖަދުވަލު  2015 :10ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ޚާއްސަ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު
ޖަދުވަލު :11

 2016ވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ އެހެން އަހަރުތަކުގެ ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު

ޖަދުވަލު 2016 :12ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު
ޖަދުވަލު  :13ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަޑުތަކުގެ ޚުލާސާ
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ޖަދުވަލު  :1ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ބަލާނޭގޮތުގެ މިންގަނޑު

 .1ތަޢާރަފު

މިއީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ގެނެސްދޭ ކޮންޓެންޓްގައި ،ޤާނޫނު ނަމްބަރ:
( 2010/16ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  32ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކަށް ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ،ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް
ހިމެނޭ މިންވަރު ދެނެގަނެ ވަޒަންކުރާނޭ ގޮތުގެ މިންގނޑެކެވެ.

 .2މަޤުސަދު

މި މިންގަނޑު އެކުލަވާލުމުގެ މަޤުޞަދަކީ ،ދިވެހިވަންތަ ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓާއި
ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތައް އެންމެ އެކަށޭނެގޮތެއްގައި ކުރިއަރުވައި އާލާކުރުމަށްޓަކައި،
ދެފުށްފެންނަ ގޮތެއްގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް މިނާނޭ

ގޮތެއް

ކަނޑައަޅައި ހާމަކުރުމެވެ.
 .3ލޯކަލް ކޮންޓެންޓްގެ މާނަ

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ދިވެހިންގެ މިލްކުވެރިކަމާއި ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލްގެ
ދަށުން ދިވެހިން އުފައްދާ ކޮންޓެންޓްއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނުނުގައި ލޯކަލް ކޮންޓެންޓްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ؛
 ލައިސަންސް

ދޫކުރެވޭ

ފަރާތުގެ

ފުރިހަމަ

ކޮންޓްރޯލްގައިވާ

ބަޔަކު

އުފައްދާ

އުފެއްދުންތައް،


ބަޔަކު ލައްވާ ނަމަވެސް ،ލައިސަންސް ދޫކެރެވޭ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް އެފަރާތުގެ
އިރުޝާދުގެ މަތިން ތައްޔާރުކުރެވޭ ތަކެތި،

 ދިވެހިންގެ މުޖްތަމަޢުއަށް ބޭނުން ހިފޭގޮތަށް ،ނުވަތަ ދިވެހި މުޖްތަމަޢުއާ ގުޅޭ
ގޮތަށް ،ދިވެހިންގެ މިލްކުވެރިކަން އޮވެގެން އުފައްދާ ތަކެތި،
 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނުވަތަ ދިވެހި ބަހަށް ،ދިވެހި ޡަޤާފަތަށް ނުވަތަ ދިވެހިންގެ
ޝައުޤުތަކާ ގުޅޭގޮތަށް ދިވެހިން ނުވަތަ ދިވެހިންގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ދިވެހިންނަށް
އުފައްދާ އެއްޗިއްސަށެވެ.

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އުފައްދާފައި ހުންނަ ކޮންޓެންޓަކަށް ދިވެހި ބަހުން އަޑުއަޅައިގެން
އުފައްދާ ކޮންޓެންޓަކީ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭއެވެ.
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ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯގެ ޛަރީޢާއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމެއް ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް

 .4ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް
އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބަލާނެ

އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބަލާނެއެވެ .މީގެތެރޭގައި ޤުރުއާން ޕްރޮގްރާމް ،ބަންގި ،ޕަބްލިކް

ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިތައް

ސަރވިސް އެނައުންސްމަންޓްސް (ޕީ.އެސް.އޭ) ،އިޝްތިހާރާއި ކުޅިވަރުގެ ޕްރޮގްރާމް އަދި
ފިލާރސް ހިމެނެއެވެ.

 .5ލޯކަލް

ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން ( 25%ފަންސަވީސް އިންސައްތަ)

ހިމަނަންޖެހޭ މިންވަރު
 .6ލޯކަލް ކޮންޓެންޓްގެ
ގޮތުގައި ބަލާނެ
ޝަރުތުތައް

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހުންނަންވާނެއެވެ.
6.1

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓްގެ އުފެއްދުމުގައި ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގައި
އަންނިނިވި

ތެރެއިން

ޝަރުތުތަކުގެ

01

ކޮންމެވެސް

ޝަރުތެއް

(އެކެއް)

ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ؛
(ހ)

ސްޓޭޝަން  /ޗެނަލްގެ އުފެއްދުމެއް ކަމުގައިވުން

(ށ)

އެ ކޮންޓެންޓެއްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ނުވަތަ ޑައިރެކްޓަރަކީ ސްޓޭޝަން /
ޗެނަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން

(ނ) އެ ކޮންޓެންޓެއްގެ މިލްކުވެރިފަރާތަކީ ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުން
(ރ) އެ

ކޮންޓެންޓަކީ ދިވެހިން ނުވަތަ ދިވެހިންގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން

އުފައްދާފައިވާ

ކޮންޓެންޓެއް

ޝަރުތުތަކުގެ

ތެރެއިން

ގ ުތ ް
ކަމުގައިވުން؛ ިމ ޮ
ނ،
މަދުވެގެން

01

ައ ް
ނ ިވ
ނ ި
ނ ި
ޝަރުތު

(އެކެއް)

ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ؛
1

އެ ކޮންޓެންޓެއްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ނުވަތަ ޑައިރެކްޓަރަކީ ދިވެއްސެއް
ކަމުގައިވުން

2

އެ

ކޮންޓެންޓެއްގެ

އެކްޓަރުން/

މައި

ސްކްރީން

އެކްޓަރު /

އެކްޓަރުން

ޕްރެސެންޓަރުންނަކީ

/

ވޮއިސް

މަދުވެގެން

50%

(ފަންސާސް އިންސައްތަ) ދިވެހިން ކަމުގައިވުން
3

ޑްރާމާ  /ފިލްމު ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ޕްރޮޑިއުސަރަކީ
ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުން އަދި މައި އެކްޓަރުން /
އެކްޓަރުންނަކީ

50%

ކަމުގައިވުން
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(ފަންސާސް

ސަޕޯޓިންގ

އިންސައްތަ) ދިވެހިން

(ބ)

އެނިމޭޓެޑް

ޕްރޮގްރާމެއް

އަންނަނިވި

ނަމަ

ތެރެއިން

ޝަރުތުތަކުގެ

މަދުވެގެން ( 2ދޭއް) ޝަރުތެއް ފުހިމަ ވާންވާނެއެވެ؛
1

ޑައިރެކްޓަރ

އެނިމޭޝަން

ސުޕަވައިޒަރަކީ

ނުވަތަ

ދިވެއްސެއްކަމުގައިވުން
2

ހެޑް އޮފް މޮޑެލް މޭކިންގ އަކީ ދިވެއްސެއްކަމުގައިވުން

3

ކީ އެނިމޭޓަރަކީ (މައި) ދިވެއްސެއްކަމުގައިވުން

4

ލޭ

ސުޕަރވައިޒިންގ

އައުޓް

އަކީ

އާރޓިސްޓް

ދިވެއްސެއްކަމުގައިވުން
5

ސްޓޯރީ

ސުޕަރވައިޒިންގ

ބޯޑު

އާރޓިސްޓް

އަކީ

ދިވެއްސެއްކަމުގައިވުން
6

6.2

ލޯކަލް

ޕްރޮޑިއުސަރ (އެނިމޭޓަރ) އަކީ ދިވެއްސެއްކަމުގައިވުން

ކޮންޓެންޓެއްކަމުގައި

ބެލެވޭނީ

ކޮންޓެންޓެއްގައި

އެ

އަންނަނިވި

ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ( 01އެކެއް) ޝަރުތެއް ފުރިހަމަ ވުމުންނެވެ؛
(ހ)

ދިވެހިންގެ

މުޖްތަމަޢުއަށް

ބޭނުން

ހިފޭ

ގޮތަށް

ނުވަތަ

ދިވެހިންގެ

މުޖްތަމަޢުއަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް ކަމުގައިވުން
(ށ)

ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ ދިވެހި ބަހަށް ނުވަތަ ދިވެހި ޘަޤާފަތުގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް އުފައްދާފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް ކަމުގައިވުން

(ނ)

ދިވެހިންގެ

ޝައުޤުތަކާ

ގުޅޭގޮތަށް

ދިވެހިންނަށް

އުފައްދާފައިވާ

ކޮންޓެންޓެއް ކަމުގައިވުން
 .7ލޯކަލް

ކޮންޓެންޓް ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި ތާރީޚުން ފެށިގެން 7

އިވަލުއޭޓް ކުރާނެ މުއްދަތު
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ޖަދުވަލު  :2ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމުގެ އުސޫލު

ލ
ރމުގެ އުސޫ ު
ލައިސަންސެއް ބާތިލްކު ު
މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ 1ގައި ލައިސަންސް
ބާތިލްކުރަމަށް އެދޭއިރު ލައިސަންސްދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އަމަލުކުރާނެގޮތާއި އަދި ކޮމިޝަނުން ކަންކަންކުރަންވީގޮތް
ބާޔާންކުރާ އުސޭލެވެ.
(ހ) ލައިސަންސްދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމަށް އެދޭނަމަ އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
 .1ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް (ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ލައިސަންސްގެ މަޢުލޫމާތު އެގޭނެހެން)
އަންގާދޭ

ސިޓީ.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ

ޗެނަލެއްނަމަ

ހިދުމަތް

ހުއްޓާލަން

ގަސްދުކުރާތާރީހާއި

ލައިސަންސްބާތިލްކުރަން ބޭނުންވާ ތާރީހް ސިޓީގައި ސާފުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ.
 .2ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްއާއި ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ޝަރުތުތައް ބަޔާންކުރާ
ލިޔުމުގެ އޮރިޖިނަލް
 .3ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް ކުންފުނި އެއްބަސްވިކަމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބޯޑް ރެޒަލިއުޝަން

(ށ) މި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށެހެޅުމުން ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވިކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
 . 1ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމަށް އެދިފައިވަނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އަހަރުނޫން އަހަރެއްކަމުގައިވަންޏާ ކޮމިޝަންގެ
ނަންބަރ (IUL)427-LCM/1/2015/23 :އިއުލާންގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއަހަރަކަށްވާ އަހަރީ ފީ ލައިސަނސްގެ
ވެރިފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ .މި ފީ ނަގާނީ އެއަހަރުން ފެށިގެން ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް އެދިފައިވާ
ތާރީހާހަމައަށެވެ.
 .2ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އަދި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓް

އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ އެ އަހަރެއްގެ  31މާރޗް
ކަމުގައިވީ ހިނދު މި ތާރީހަށްފަހު ލައިސަންސް ބާތިލްކުރަން އެދިއްޖެނަމަ އެ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ފީ އާއި ޤަވާއިދުގައި
ވާގޮތުގެ މަތީން ދުވާލަކަށް 2000/-ރ ގެ މަގުން ޖޫރިމާނާއަށްވާ ފައިސާ (ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް އެދިފައިވާ
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ސ
ތާރީހާއި ހަމައަށް) ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ .މި ފަދަ ހާލަތެއްގައިވެސް އަހަރީ ފީނަގާނީ އެއަހަރު ފެށިގެން ލައިސަން ް
ބާތިލްކުރުމަށް އެދިފައިވާ ތާރީހާހަމައަށެވެ.
 .3ލައިސަންސް ބާތިލްކުރާއިރު ބާތިލްކުރާ ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޖޫރިމަނާ ފައިސާއެއް ވާނަމަ،
ލައިސަންސްބާތިލް ކުރެވޭނީ އެފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުއެވެ .މި ހާލަތުގައި ލައިސަންސް ބާތިލްކުރާ ތާރީހަކީ އެފައިސާ
ދެއްކި ތާރީހްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
 . 4ހިދުމަތް ދެމުންދާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލެއްނަމަ ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް އެދުމުގެ ކުރިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވައިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މާތިން ހިދްމަތް ހުއްޓާލާކަން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ .މި
ގޮތުން ލައިސަންސް ބާތިލްކުރަން އެދޭއިރު ހިދުމަތް ހުއްޓާލަން ގަސްދުކުރާ ތާރީހާއި ލައިސަންސް ބާތިލްކުރާ
ތާރީހުވެސް އެނގޭނެހެން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ .މި ގޮތަށް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިނުވާނަމަ ލައިސަންސް
ބާތިލްކުރެވޭނީ ޖޫރިމަނާފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ .އަދި ލައިސަންސް ބާތިލްކުރާ ތާރިހަކަށްވާނީ ޖޫރިމަނާ ދެއްކި ތާރީހެވެ.
 . 5ލައިސަންސް އަހަރީފީ ދައްކާނިމުމަށްފަހު ލައިސަންސް ބާތިލްކުރަން އެދޭނަމަ ލައިސަންސް ބާތިލްކުރެވޭނީ އެއަހަރު
ބާކީއަށްވާ ފައިސާ އަބުރާ ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތަކަށް ނުލިބޭ ގޮތަށެވެ.
(ނ) މި ކަންކަން ފުރިހަމަވުމުން ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ބާތިލްކޮށް އެކަން ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތަށް މަދުވެގެން 2
މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ލައިސަންސް ބާތިލްކުރިކަން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އިއުލާނުކޮށް
ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރަންވެސް ވާނެއެވެ.
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ް ޗައިނާ ސްޓަޑީ ޓުއަރ ރިޕޯޓ:3 ުޖަދުވަލ

REPORT
on
Maldives Broadcasting Commission’s

STUDY TOUR to Understand All Aspects of Broadcasting in
CHINA
7th – 11th November 2016

CONTACT
Maldives Broadcasting Commission
Majeedhee Magu,
Male’
Rep of Maldives
Tel: 960 3334333
Fax: 960 3334334
Email: sg@broadcom.org.mv
Website: www.broadcom.org.mv

REPORT ON STUDY TOUR CHINA
The main purpose of the study tour funded and facilitated by the government of
China is to understand how the Chinese broadcasting sector functions and to
observe the best practices in broadcasting regulation. The observations made and
the information gathered would be immensely helpful to develop the broadcast
industry in the Maldives and to strengthen the functioning of the Commission.

Objectives
The main objectives to be achieved from this tour are, to observe the practices
applied in broadcast regulations by studying the Chinese broadcasting industry,
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to discuss issues related to broadcast regulations with broadcast regulators of
China and to seek training opportunities for local broadcaster development from
prominent broadcasters such as China Central Television (CCTV) and China Radio
International (CRI).

Study Tour Delegation
The Commission’s study tour delegation consisted of President Mohamed Shahyb,
Vice President Mohamed Aslam, Commissioners Fathimath Zaina, Aminath
Saraahath Izzath, Hassan Nabaah and Ismail Sofwan. Complaints Coordinator
Hawwa Zahira and Public Relations Coordinator Ahmed Arshad Ali also traveled
to China on this study tour.

Travel Itinerary
The study tour delegation departed from Male’ on 06th November 2016 night and
arrived in Beijing on the evening of 7th November 2016. Following 3 days of
informative visits and meetings with regulatory and monitoring bodies of China,
the study tour delegation returned to Male’ on 11th November 2016.

A detailed description of the visits, meetings and discussions held during
study tour China are as follows:

DAY 1
EVENT 1: ARRIVAL IN BEIJING AND DINNER WITH SAPPRFT SENIOR OFFICIALS
7 November 2016, Monday, 19.00 HRS
Study tour delegation landed in Beijing Capital International Airport late afternoon. After
arriving at the Hotel, delegation attended a dinner hosted in honor of the delagation, by
State Administration for Press, Publication, Radio Film and Television (SAPPRFT). Over
dinner, Commission delegation briefed SAPPRFT senior officials on the purpose of this tour
and discussed ways to foster relations for the development of Maldives broadcasting sector.

DAY 2
EVENT 1: MEETING WITH VICE MINISTER, MR TIAN JIN, STATE ADMINISTRATION FOR
PRESS, PUBLICATION, RADIO, FILM AND TELEVISION
8 November 2016, Tuesday, 09.30 HRS
Following the introduction of both parties, president of Broadcasting Commission, Mr
Mohamed Shahyb, spoke on the Commission’s mandate and its role in the broadcast industry
of Maldives. Mr Shahyb also highlighted the purpose of this study tour and the
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resourcefulness of such a tour to understand how to regulate and monitor the broadcast
sector of Maldives.

OBSERVATIONS
-

The State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television of the
People's Republic of China (SAPPRFT), formerly known as the State Administration of
Radio, Film, and Television (SARFT), is an executive branch under the State Council of
the People's Republic of China.

-

Its main task is the administration and supervision
enterprises engaged in the television, radio, and film industries.

-

It directly controls state-owned enterprises at the national level such as China Central
Television, China National Radio, China Radio International, as well as other movie
and television studios and other non-business organizations.

-

It is also responsible for censoring any materials that offend the sensibilities of the
Chinese government or Chinese cultural standards.

-

Vice Minister Tian Jin said that over the years government of China have contributed
and cooperated in various aspects in development efforts of Maldives.
Vice Minister Tian Jin assured that SAPPRFT would provide assistance to develop the
broadcast sector of Maldives and especially to train local broadcasters.
He further assured that every year they would invite a Maldives news
editor/technical staff to the SAPPRFT organized annual media forum.
Also, for further development of broadcasting sector, Vice Minister instructed the
delegation to send in related proposals to the Chinese Ministry of Commerce.
He further said that both Ministry of Commerce and Chinese Embassy in Maldives
would work together in facilitating the trainings proposed.
Vice Minister highlighted on a Chinese short movie shot in the Maldives, which
helped in the promotion of Maldives tourism in China.
He queried from the delegation on the possibilities of airing Chinese movies and
series in the Maldives.
Commission President said that the Commission fully supports such a venture and
assured that they would play a mediator’s role in building relations between Chinese
cinema and Maldives broadcasters.
The Commission’s mandate and its role in the broadcast industry were highlighted in
the discussions and the purpose of this study tour and its importance for the overall
development of the broadcast industry of the Maldives was also highlighted. The
challenges the Commission faces in functioning properly due to budgetary restraints
and lack of modern technical equipment and resources was informed.
Commission delegation inquired from Vice Minister on training opportunities for
local broadcasters in areas of technical and human resource development.

-

-

-

of state-owned

RECOMMENDATION
-

Maintain close contact with SAPPRFT in following up with the agreed areas of
assistance.
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-

Request assistance in training local broadcasters to develop the country’s broadcast
sector.
Maintain close contact with Ministry of Commerce (China) and Chinese Embassy in
Maldives to submit proposals regarding broadcasting sector development and
broadcaster training.

EVENT 2: VISIT TO CHINA RADIO INTERNATIONAL
8 November 2016, Tuesday, 15.30 HRS
Upon arrival at China Radio International, Commission delegation was greeted by CRI officials
and provided an informative tour of the facility. Delegation met with staff at the facility and
observed the broadcasting work in progress at various studios.
OBSERVATIONS
-

China Radio International (CRI) is the state-owned international radio broadcaster of
China. It was founded on December 3, 1941.
CRI also publishes online dailies called Beijing News and Beijing International.
It has 32 overseas correspondent bureaus and 6 main regional bureaus, and
broadcasts over 2700 hours of programming each day (24 hours in English), including
news, current affairs, and features on politics, the economy, culture, science and
technology.

-

CRI broadcasts in 65 languages.

-

CRI content is broadcasted via the internet and numerous satellites; and its programs
are rebroadcasted by many local FM and AM radio stations worldwide.

-

Commission delegation highlighted the importance of professional training for
technical staff in order to develop the sector, and they expressed their desire to send
local broadcasters to work with CRI technical staff and experts on observer training
and in attachment programs.
The working stations are well equipped to fully function and staff has access to stateof-the art equipment for editing and production purposes.
The delegation met with many of the staff working at CRI South Asia divisions such as
Hindi, Tamil, Bengali, Nepali, Urdu, Sinhalese etc.

-

RECOMMENDATION
-

Request assistance in training local broadcasters to develop the country’s broadcast
sector.
Facilitate local broadcasters to work with CRI technical staff and experts on observer
training and in attachment programs.
Recommend opening a Dhivehi division at CRI to broadcast a variety of content in
Dhivehi language.
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DAY 3
EVENT: VISIT TO FORBIDDEN CITY AND THE GREAT WALL OF CHINA
9 November 2016, Wednesday
Commission delegation first visited one of China’s most famous attractions, namely, the
Forbidden City, in the morning. After that delegation made a trip to see the Great Wall of
China, one of the most famous wonders of the world.

DAY 4
EVENT 1: VISIT TO CHINA LOCAL CONTENT MONITORING CENTRE
10 November 2016, Thursday, 9.30 HRS
Upon arrival at the Monitoring Centre, senior officials at the Centre greeted the Commission
delegation. The delegation was briefed on the Monitoring Centre’s functions and operating
policies, during the visit.
OBSERVATIONS
-

The Centre works under and is directly supervised by State Administration of Press,
Publication, Radio, Film and Television of the People's Republic of China (SAPPRFT).
The Monitoring Centre focuses on monitoring local content broadcasted via over
30,508 channels.
The facility houses 150 screens, mounted on a 5mX50m display area.
All the channels are simultaneously monitored throughout the day.
202 satellites provide the footage necessary for monitoring purposes.
Over 4000 FM Radio frequencies are monitored at the facility.
Complaints could be filed at the Centre throughout the day and 45 monitoring
stations work in shifts and are in operation 24 hours a day.

RECOMMENDATION
-

Request assistance in training Commission staff to develop the in-house monitoring
department.

EVENT 2: VISIT TO CCTV+
10 November 2016, Thursday, 11.00 HRS
Upon arrival at CCTV+, senior officials at the facility greeted the Commission delegation. The
delegation was briefed on the facility’s functions and operating policies. The delegation also
observed the ongoing broadcasting and related works at the facility.
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Following the introduction of both parties, president of Broadcasting Commission, Mr
Mohamed Shahyb, spoke on the Commission’s mandate and its role in the broadcast industry
of Maldives. Mr Shahyb also highlighted the purpose of this study tour and the
resourcefulness of such a tour to understand how to regulate and monitor the broadcast
sector of Maldives. Further he spoke of possible training in Chinese broadcasting facilities for
local broadcasters in order to develop broadcasting sector of Maldives.
A detailed presentation of CCTV+ was made during the meeting held with CCTV+ senior
officials.
OBSERVATIONS
-

-

-

-

-

A subsidiary of China Central Television (CCTV), CCTV+ was established in December,
2010 in order to provide a wide variety of news materials from China and the world
including political, economic, social and breaking news.
In order to better serve customers from around the world, CCTV+ also provides
scripts in English, French, Russian, Arabic and Spanish.
Through cooperation with the Associated Press and Reuters, users of CCTV+ cover
1,600 television channels in more than 70 countries and districts.
Through its online based Global Distribution System (GDS), CCTV+ provides a variety
of news and video footage from China and Chinese perspectives on international
affairs.
CCTV+ informed the delegation that they are working together and have close
affiliations with Maldives public service provider, Public Service Media (PSM).
As the delegation were seeking training opportunities for local broadcasters, CCTV+
explained the training and models of training they conduct throughout the year,
requesting Maldives broadcasters to join 20 days or 1 month training programs at the
facility.
Further CCTV+, requested from Commission delegation to facilitate in building
relations with Maldives broadcasters with regard to create an understanding on
sharing video footage on GDS of CCTV+.
CCTV+ offered invitation to their annual Global Video Media Forum, where
established media organizations and media personnel converge to share experiences,
ideas and innovations to face the ever changing media spectrum.

RECOMMENDATION
-

Request assistance in training local broadcasters to develop the country’s broadcast
sector.
Facilitate local broadcasters to work with CCTV+ technical staff and experts on
observer training and in attachment programs.
Mediate between CCTV+ and local broadcasters in facilitating easy access to Global
Distribution System (GDS).
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EVENT 3: MEETING WITH VICE PRESIDENT OF CCTV
10 November 2016, Thursday, 15.30 HRS
Before meeting with CCTV Vice President, the Commission delegation was taken around the
CCTV facility with broadcasting services ongoing at the studios. The delegation met with
technical staff and enquired on the ongoing work and on technical aspects of the equipment
at the facility.
At the meeting, following the introduction of the delegation CCTV Vice President and senior
officials, Commission president Mr Mohamed Shahyb, briefed on the inception of the
Broadcasting Commission, its mandate and role of Broadcasting Commission in the broadcast
industry of Maldives.

OBSERVATIONS
-

China Central Television (CCTV) is the predominant state television broadcaster of
China.

-

CCTV has a network of 50 channels broadcasting different programs and is accessible
to more than one billion viewers.

-

Most of its programs are a mixture of news, documentary, social education, comedy,
entertainment, and drama.

-

CCTV operates 50 television channels, and provides programming in six different
languages.

-

Speaking at the meeting, CCTV Vice President Mr Jiang Wenbo, said that at present
CCTV focuses on integrating new media with broadcasting and with a vision to create
apps for mobile for easy access to CCTV broadcasting content.

-

He further went on to say that CCTV would be delighted to provide assistance for the
development of broadcasting sector of Maldives.

-

Reiterating his desire to assist in broadcast development, CCTV VP advised to make a
proposal and to submit it to SAPPRFT and advised to write to Chinese Ministry of
Commerce to assist in acquiring technical equipment required to enhance the
functioning of the Commission.

-

Commission delegation inquired from CCTV VP on training opportunities for local
broadcasters in areas of technical and human resource development.
Commission President also requested assistance from CCTV to facilitate local
broadcasters to use satellites for up linking and down linking.
During the meeting Commission President highlighted many of ongoing development
projects in Maldives with Chinese aid and assistance which should have a wide
coverage in the media.

-
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RECOMMENDATION
-

Request assistance in training local broadcasters to develop the country’s broadcast
sector.
Facilitate local broadcasters to work with CCTV technical staff and experts on
observer training and in attachment programs.

-

ON CCTV recommendation, submit proposal to SAPPRFT on broadcast development
and broadcaster training for local broadcasters.

-

ON CCTV recommendation, to write to Chinese Ministry of Commerce to assist in
acquiring technical equipment required to enhance the functioning of the
Commission.
Request to CCTV to open their bureau in Male’ to make coverage of ongoing Chinese
assisted development projects in Maldives.

-

Follow up
Below is a list of actions to be taken and follow ups to do in order to facilitate
programs and training opportunities that the Commission managed to secure
through productive meetings and discussions with Chinese broadcast regulatory
authorities and broadcasters that will ensure the overall development of
Maldives’ broadcast industry and strengthen technical capacity of broadcasters.
-

Submit proposals to Chinese Ministry of Commerce and SAPPRFT through
Chinese Embassy in Maldives on broadcast development and broadcaster
training for local broadcasters at CCTV, CCTV+ and CRI.

-

Submit proposals to Chinese Ministry of Commerce through Chinese Embassy
in Maldives, to assist in acquiring technical equipment required to enhance
the functioning of the Commission.

-

Request assistance from SAPPRFT in training Commission staff at China Local
Content Monitoring Centre, to develop the Commission’s in-house monitoring
department.

This list will be followed up regularly to assess the progress on training
opportunities mentioned above.
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Note of Gratitude
This study tour was organized with a lot of hard work and input of well wishers
and other notable figures.
First and foremost the Commission expresses its gratitude to the government of
China and the Chinese Embassy in Maldives, for the official invitation extended to
the Commission to make this tour, for organizing a tour of this magnitude and for
being a wonderful host to the Commission delegation during the delegation’s stay
in Beijing.
The Commission commends the work by the Chinese Embassy in Maldives, in
organizing and arranging this tour. The Commission gratefully acknowledges the
support and assistance of Chinese Ambassador to the Maldives, H.E. Mr Wang
Fukang and staff at the Embassy in facilitating and the excellent arrangements of
this tour.
Also, the Commission applauds the input of Secretary General Mohamed Nasih,
Director, Planning and Projects, Aishath Shaaheen, Strategic Communications
Officer Aminath Nuha in making this tour a possibility.

__________________________________________
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ޖަދުވަލު  :4ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި މިންވަރު އަންގައިދޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި މިންވަރު އަންގައިދޭ ދިރާސާ
ރިޕޯޓް

(އޭޕްރިލް  2011އިން ސެޕްޓެންބަރު  2016އަށް)

 4އޮކްޓޫބަރ 2016

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި މިންވަރު އަންގައިދޭ ދިރާސާ
ރިޕޯޓް
(އޭޕްރިލް  2011އިން ސެޕްޓެންބަރު  2016އަށް)
ތަޢާރުފް
އ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކޮށް ެ
ފަރާތްތަކަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތަކާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި މި ނޫންވެސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި
ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަމްބަރ ( 03/6101ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން
ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ލާޒިމްކޮށްފައެވެ.
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް މިހާތަނަށް  47ލައިސަންސް ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ .އެއީ  34ޓީވީ ޗެނަލާއި 13
ރޭޑިއޯ ޗެނަލްގެ ލައިސަންސްއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ކޭބަލް ޓީވީ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށް
 117ލައިސަންސް ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް
ދޫކޮށްފައިވާ  5ފަރާތެއްވެސް ހިމެނެއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  16އަދި  11ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެހާ ޝަކުވާތަކާއި
ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރކޮށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު
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އަޅަން ޖެހެއެވެ .އެހެންކަމުން ކޮމިޝަނުން މި ފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ
ނިޒާމެއް ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ .އެ ގޮތުން މިހާތަނަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން  135ޝަކުވާ ލިބިފައިވާއިރު ،މީގެ
ތެރެއިން  601ޝަކުވާ އަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާއެވެ .އަދި  602ޝަކުވާއަކީ ލައިސަންސްގެ
މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޚިދުމަތާއި އަދި އެހެނިހެން މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި  11ޝަކުވާ ވެސް
ލިބިފައިވެއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓުގެ ޒިންމާދާރުކަން މިނޭނޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިންގަނޑަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓިސް އާ އެއްގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާތޯ ބެލުމެވެ .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ މަތީން  64ޖޫން 6106ގައި އެކުލަވާލި އިރު ،އޭގައި  3ހަމައެއްގެ  65މިންގަނޑެއް
ހިމެނިފައިވެއެވެ .މި ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް ތާވަލް  0ގައި މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަށް ޚުލާސާކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
މި ދިރާސާގައި ހިމެނިފައި ވާނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަން ތަކުން ޚިލާފުވި
ކަމަށް ކޮ މިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރާއި އެ ހަމަތަކާ
ޚިލާފުވެފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.
ތިރީގައި މި ވަނީ ،ކޮމިޝަން އުފެދުނީއްސުރެ  6103ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުން ބަލައި
ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވި މިންވަރު ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ
ޗާޓުތަކެކެވެ.

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރު އަހަރުތަކުގެ ތަރުތީބުން

2012
6

1

1

1

1

1

1

1

C1.2 C2.1 C2.2 C2.4 C3.1 C4.5 C4.6 C5.1 C5.3 C5.4
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަނޑު
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ޚިލާފުވި އަދަދު

4
3

6
5
4
3
2
1
0
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12
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6
4

4
1

1

6

4

4

2

1

1

ޚިލާފުވި އަދަދު

8

2
0

C1.3 C1.7 C2.1 C2.2 C2.3 C3.1 C4.5 C5.1 C5.2 C5.4
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަނޑު

2014
9
10
6
1

1

4
2
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C5.4

C5.1

C3.1
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ޚިލާފުވި އަދަދު

8

ޖަނަވަރީ  -ސެޕްޓެންބަރު 2016
22

25

15
10
2

2

2

C2.3

C2.2

1

1

2

C2.1

C1.2

C1.1

ޚިލާފުވި އަދަދު

20

5
0

C3.1

C2.4

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަނޑު

ނޯޓު2015 :ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ  44ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުނުއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެންޓާގުޅޭ 5
ގ
މފައިވާ މައްސަލަތަކު ެ
ގން ނިން ާ
ނމަވެސް އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެންޓާ ގުޅި ެ
ޝަކުވާއެއް ހިމެނިފައިވެއެވެަ .
ތެރޭގައި ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެ ،ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ނެތެއެވެ .އެހެން ކަމުން 2015ވަނަ
މނިފައި ނެތީއެވެ.
އަހަރަށް ނިސްބަތްވާ ޗާޓެއް ހި ެ
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ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޖުމްލަގޮތެއްގައި ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރު

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރު

2016 - 2012

C1.
1
C1.
2
C1.
3
C1.
7
C2.
1
C2.
2
C2.
3

6%

1% 1% 6% 2% 2% 4% 1%

1% 6%

11%

3%

3%
29%

24%

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކުން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރު

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި ސްޓޭޝަންތައް
2016-2012
2% 2%

ރާއްޖެ ޓީވީ

14%

41%
ވީ.ޓީ.ވީ

24%

ދި.އެފްއެމް
ޕްލަސް
ދި ޓީވީ

17%
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ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން
އ
 .1ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން  29އިން ސައްތައަކީ މީހުންގެ އަބުރާ ި
ގުޅުންހުރި މައްސަލައެވެ.
 .2ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  6ޗެނެލަކުން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައި ވާކަމާއި ،އެންމެ ގިނައިން ކޯޑާ
ޚިލާފުވެފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީ އެވެ .އެއީ ކޯޑާ ޚިލާފުވި ޖުމްލަ ނިސްބަތުގެ  41އިން ސައްތައެވެ.
 .3ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބަލާއިރު ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކުން އެކި ފަހަރު
މަތީން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގައި ހިމެނޭ  28މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން  15މިންގަޑަކާއި ޚިލާފުވެފައިވެއެވެ.
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ތާވަލް  .1ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަޑުތަކުގެ ޚުލާސާ
މިންގަޑުގެ ޚުލާސާ

ހަމަ

#

އިސްލާމް ދީނާއި ޤާނޫނަށް

 C1.1އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ރައްކައުތެރިކުރުން

ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން

 C1.2ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނެއްގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން
 C1.3މާރާމާރީ ފަދަ ކަންކަމަކީ ރަގަޅުކަންކަން ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮނުވުން
 C1.4މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮނުވުން
 C1.5ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި އޭގެ ވިޔަފާރިއަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް
ނުފޮނުވުން
 C1.6އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން
 C1.7އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދީންގެ ކަރަމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ނުވަތަ ކުޑަކުދީން
މެރުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ނުފޮނުވުން

އިޖްތިމާޢީ އަޚްލާޤު ހިފެހެއްޓުން

 C2.1އާއްމުގޮތެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ އަދަބު އަހުލާގީ މިންގަޑު ހިފެހެއްޓުން
 C2.2އިޖްތިމާއީ މިންގަޑަށް ނުފެތޭ ބަސްމަގު އަދި އިޝާރާތް ބޭނުން ނުކުރުން
 C2.3އޮރިޔާން ކާޑުގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން
 C2.4ކޮންޓެންޓް ގިންތި ކޮށްގެން ފޮނުވުން

އަބުރުވެރިކަމާއި ޒާތީ ދިރިއުޅުން

 C3.1މީހުންގެ އަބުރު ގެއްލޭގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން

ރައްކާތެރިކުރުން

 C3.2ޖިންސީ ގޯނާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައިންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު
ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ކާކުކަން ހާމަ ނުކުރުން
 C3.3ފަރުދުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު ހުއްދަނެތި ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ
ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން
 C3.4ކާރިސާތައް ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ފޮނުވުން

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް
ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން

 C4.1ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި ވަކި މީހެއްގެ ދީނާއި ޤައުމިއްޔަތަށް ކުޑައިމީސްވާ
ގޮތަށް ނުފޮނުވުން
 C4.2ޖިންސީ ތަފާތު ނުކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކުގެ ގައިޑްލައިންއަށް
ރިއާޔަތްކުރުން
 C4.3ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކުޑައިމީސް ވިޔަނުދިނުން
 C4.4ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުޑައިމީސް ވިޔަނުދިނުން
 C4.5ކުޑަކުދީންގެ ކަރާމާތާއި ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިވާ ގޮތަށް ފޮނުވުން
 C4.6ފަރުދުންގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ނުފޮނުވުން

ތެދު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި

 C5.1ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވެ ހަމަހަމަ ކަމާ އެކު ތެދު މައުލޫމާތު ފޮނުވުން

އިންސާފުވެރިވުން

 C5.2މައުލޫމާތު ދޭ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކައިގެ މަފްއޫމު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް
ފޮނުވުން
 C5.3ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ ލަސް ނުކޮށް އެކަން ހާމަކޮށް
ރަގަޅުކުރުން
 C5.4ކަމެއް ސާބިތު ނުވާ ހާލަތެއްގައި އެކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު
މުއުތަބަރު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މަސްދަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުން
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#

ހަމަ

މިންގަޑުގެ ޚުލާސާ

 C5.5އިންޓަވިއު ކުރާއިރު އިންޓަވިއު ކުރާ ބޭނުން ބަޔާންކޮށްދިނުން
ޢާއްމުންގެ ޝައުގުވެރިކަމުގެ
ދާއިރާ

 C6.1ޢާއްމުންގެ ޝައުގުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ތަފާތު ވިސްނުންތަކަށް
ފުރުޞަތު ދިނުން
 C6.2އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މިންގަޑާ އެގޮތަށް އިޝްތިހާރު ފޮނުވުން
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ޖަދުވަލު  :5ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަފްސީލު

ތފްސީލް
ލއިސަންސްތަކުގެ ަ
ޓންގއާ ަ
ބރޯޑްކާސް ި
އވާ ް
ށފަ ި
2012ވަނަ އަހަރު ދޫކޮ ް
ލައިސަން

#

ކުންފުނި

1

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

2

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

3

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

4

މީޑިޔާ ފައުންޑޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޗެނަލް

ސްގެ

ސަރަހައްދު

ލައިސަންސް ނަންބަރު

ބާވަތް

5

6

7

8

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއް
ޖޭގެ އަޑު
ދިވެހި އެފް
އެމް

އެމްވީ ޓީވީ

އެމް

އެޓޯލް ވޭވް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

އެޓޯލް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10

ވޭވް ނެޓްވޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ރޭޑިއޯ

ޓީވީ

ރޭޑިއޯ

95.2

ރޭޑިއޯ

އެޓޯލް އިންވެސްޓްމަންޓް (މޯލްޑިވްސް)

ރޭޑިއޯ

ދި އެފް

ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9

84

މޯލްޑިވްސް

ރާއްޖެ ޓީވީ

މީޑިއާ އަންލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

11

ޓެލެވިޜަން

ޓީވީ

ޓީވީ

ރޭޑިއޯ

އެޓޯލް ޓީވީ

ޓީވީ

ޗެނަލް 9

ޓީވީ

އެޗް.އެފް.
އެމް 92.6

ސަން ޓީވީ

މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މާލެ

ރޭޑިއޯ

ސަރަހައްދަ
ށް

ޓީވީ

ނ
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މުޅި
ރާއްޖެއަށް

427LCM/PSB(TV)/2012/
01
427LCM/PSB(RO)/2012/
02
427LCM/PSB(RO)/2012/
04
427LCM/CML(TV)/201
2/05
427LCM/CML(RO)/201
2/06
427LCM/CML(TV)/201
2/07
427LCM/CML(RO)/201
2/08
427LCM/CML(TV)/201
2/09
427LCM/CML(TV)/201
2/10
427LCM/CML(RO)/201
2/11
427LCM/CML(TV)/201
2/12

12

13

14

15

16

ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް

ސަންގު

ލިމިޓެޑް

ޓެލެވިޒަން

އެސް .އެންޓަރޓެއިންޓްމެންޓް ކޮމްޕެނީ

ޗެނަލް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެސް

ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް

ރޭޑިއޯ އެފް

ލިމިޓެޑް

އެ މް

އައިލެންޑް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

އައިސް

އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޓީވީ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ދި ޕްލަސް

ޓީވީ

ޓީވީ

ރޭޑިއޯ

ޓީވީ

ޓީވީ

93.6

17

އަސްނާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކެޕިޓަލް

ރޭޑިއޯ

ރޭޑިއޯ

18

19

20

އައިލެންޑް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

އަލް

އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކުރާން

ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް

ޗެނަލް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ވަން

ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް

ސަން އެފް

ލިމިޓެޑް

އެމް

ޓީވީ

ޓީވީ

ރޭޑިއޯ

ނައިންޓީ

21

ފާރއެވޭ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސެވަން

ރޭޑިއޯ

މިނިވަން

22

23

24

85

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

ވީ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް

އެފް.އެމް

އިންޓޯން މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް

އަލްކައުނު

ޓީވީ

ވީ ޓީވީ

ޓީވީ

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް

ރޭޑިއޯ
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މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެ
މުޅި
ރާއްޖެ
މުޅި
ރާއްޖެ

427LCM/CML(TV)/201
2/14
427LCM/CML(TV)/201
2/15
427LCM/CML(RO)/201
2/16
427LCM/CML(TV)/201
2/17
427LCM/CML(TV)/201
2/19
427LCM/CML(RO)/201
2/21
427LCM/CML(TV)/201
2/22
427LCM/CML(TV)/201
2/23
427LCM/CML(RO)/201
2/24
427LCM/CML(RO)/201
2/25
427LCM/CML(RO)/201
2/26
427LCM/CML(TV)/201
2/28
427LCM/CML(TV)/201
2/29

25

26

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ދި ޓީވީ

ޓީވީ

ދި
އެކްސްޓް

ޓީވީ

ރާ

27

ޒީބްރާ ކްރޮސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޔެލް ޓީވީ

ޓީވީ

28

މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޗެނަލް 13

ޓީވީ

މުޅި
ރާއްޖެ
މުޅި
ރާއްޖެ
މުޅި
ރާއްޖެ
މުޅި
ރާއްޖެ

427LCM/CML(TV)/201
2/30
427LCM/CML(TV)/201
2/32
427LCM/CML(TV)/201
2/31
427LCM/CML(TV)/201
2/33

2015ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާ ލައިސަންސްތަކުގެ ތަފްސީލް
427-

1

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

2

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

3

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

މަޖްލިސް

ޓީވީ

ޖ
މުޅިރާއް ެ

ޓީވީ

ޖ
މުޅިރާއް ެ

LCM/PSB(TV)/2015/
01

މޯލްޑިވްސް
ޓީވީ

42702

ޕީ.އެސް.އެ
މް.

LCM/PSB(TV)/2015/
427-

ޓީވީ

ޖ
މުޅިރާއް ެ

ނިއުސް

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

4

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

ސަރިންދާ

ރޭޑިއޯ

ޖ
މުޅިރާއް ެ

5

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

މުންނާރު

ޓީވީ

ޖ
މުޅިރާއް ެ

6

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

ޓީވީ

ޖ
މުޅިރާއް ެ

7

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

ދީނުގެ އަޑު

ރޭޑިއޯ

ޖ
މުޅިރާއް ެ

8

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

ޔެސް

ޓީވީ

ޖ
މުޅިރާއް ެ

LCM/PSB(TV)/2015/
04
427LCM/PSB(TV)/2015/
05

ޓީވީއެމް
އެޗްޑީ

427LCM/PSB(TV)/2015/
06
427LCM/PSB(RO)/2015/
07
427LCM/PSB(TV)/2015/
08

86

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

9

10

11

12

ޑްރީމް ނެޓްވާރކް ސޮލިއުޝަންސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޑްރީމް ނެޓްވާރކް ސޮލިއުޝަންސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

13

އާރކް އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

14

އަކޯޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

15

ރެއިޒްކްރޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

427ގޯޕްލަސް

ޓީވީ

ޖ
މުޅިރާއް ެ

ގޯކާސްޓް

ރޭޑިއޯ

ޖ
މުޅިރާއް ެ

5/09
427-

ދި މިއުޒިކް

ދިވެހި
ޗެނަލް

ޓީވީ

ޓީވީ

އެކްސްޓް

ޓީވީ

ރާ

16

ލިމިޓެޑް

17

ބީޗް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

18

އައިކޮމް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނިއުސް
ޓީވީ

ޓީވީ

ޗެނަލް 10

ޓީވީ

ބީޗް ޓީވީ

ޓީވީ

ވީޑިއޯ 24
ސެވްން

ޓީވީ

19

ޖޯޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ވައި ޓީވީ

ޓީވީ

20

ޖޭޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޖޭޓީވީ

ޓީވީ
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LCM/CML(RO)/201
5/10

ސަންގު
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މުޅި
ރާއްޖެއަށް

މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް
މުޅި
ރާއްޖެއަށް

427LCM/CML(TV)/201
5/15
427LCM/CML(TV)/201
5/13
427LCM/CML(TV)/201
5/14
427LCM/CML(TV)/201
5/18
427LCM/CML(TV)/201
5/19
427LCM/CML(TV)/201
5/11
427LCM/CML(TV)/201
5/16
427LCM/CML(TV)/201
5/12
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ޖަދުވަލު  :6ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަފްސީލު

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތަފްސީލް
އިސް ފަރާތް

ސަރަހައްދު

#

އަޙްމަދު ރިޔާޝް

ލ.ފޮނަދޫ

އަލީ މުހައްމަދުފުޅު

ނ.މަގޫދޫ

3

ވޯލް ނަޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓިޑް

ނިޔާޒް މުހައްމަދު

ރ.މަޑުއްވަރީ

4

ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު މަންސޫރު

ށ .މާއުނގޫދޫ

5

ފުވައްމުލަކު ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

ޏ.ފުވައްމުލަކު

6

އަލަކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަހުމަދު މުހައްދު

ޅ.ކުރެންދޫ

7

ހިޓް ވިނަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޙަސަން އަފީފް

ބ.ތުޅާދޫ

މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ގއ.ވިލިގިލި

9

ފިޔޯރީ ކުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

މުޙައްމަދު ޒާހިރު

ގދ.ފިޔޯރީ

10

ތަނބުރުމާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަބްދުﷲ ސައީދު

ހއ.ދިއްދޫ

11

އެންޓިކް ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އާދަމް ސަޢީދު

މ.ނާލާފުށި

12

ދެވަރުގޮފި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަލީ ވަހީދު

ހދ.ނޮޅިވަރަން

13

ޖޭ -ހޯލްޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޫސާ ޖަމީލް

ނ.މަނަދޫ

14

ޖަންބެ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު

ހއ.އިހަވަންދޫ

15

ނެރު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް

މޫސާ ޖަމީލް

މ.މުލި

އިބްރާހީމް ޝަޤީޤް

ބ.ގޮއިދޫ

17

ނެޓްސް ކީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އާސިފް ޔޫސުފް

ށ.ފޭދޫ

18

ސްކައިލައިފް ކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުހައްމަދު ފާއިޒް

ހއ .ހޯރަފުށި

19

ސަންލިލީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު އަލީ

ހދ .ނޮޅިވަރަން

ޢަބްދުﷲ ނަސީރު

ބ .އޭދަފުށި

އަޙްމަދު ނާޒިމް

ފ .ނިލަންދޫ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ޅ .ނައިފަރު
ބ.ދަރަވަންދޫ

1
2

8

16

20

ކުންފުނި
މެދު އަވަށު ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް
ސޮސައިޓީ
އަލި ދޭހިޔާ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް އިނޮވޭޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ސްޕައިރަލް ކޭބަލް ވިޝަން ނެޓްވާރކް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

21

އެން.ޖޭ.އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

22

އެޓްއޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

23

ސްޕާ އާމްސް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތާއިފް މުޙައްމަދު

24

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހުސައިން މާހިދު

ސ.ހުޅުދޫ

25

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހުސައިން މާހިދު

ގދ.ގައްދޫ

88
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26
27
28
29

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ކޮމަން އިންވެސްޓް މަންޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
ފެމެލީ އިންވެސްޓް މަންޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް
ކޮރަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް

ހުސައިން މާހިދު

ގދ.ފަރެސް މާތޮޑާ

ޢަބްދުއްﷲ ޒިޔާދު

ރ.އިންނަމާދޫ

ޙަމްދާން ޢަބްދުލް
ޢަޒީޒު

ގދ.މަޑަވެލި

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

ގއ.މާމެންދޫ

30

އައިޑިއަލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ފައިސަލް

ނ.ލަންދޫ

31

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހުސައިން މާހިދު

ސ.މީދޫ

32

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އާތިފާ ޢަލީ

މުޅިރާއްޖެއަށް

33

ދިއްގަރު ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

މޫސާ ނަސީރު

ދިއްގަރު

34

ބިޒްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މޫސާ

ހއ .ހޯރަފުށި

35

ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އާދަމް އިބްރާހީމް

ރ.އުނގޫފާރު

36

ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އާދަމް އިބްރާހީމް

ރ .ހުޅުދުއްފާރު

37

ވޭވްލެންތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޔޫނުސް އިބްރާހީމް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

38

ނޯތްޒޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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ރ.މާކުރަތު

96

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު އާމިރު

ބަނޑޮސްއައިލެންޑް

97

ސްޕީޑްލޭން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޙުސައިން ޙަސަން

ކ.ހުރާ

98

އެޗް.ޑީ ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު އާމިރު

ހދ.ނޮޅިވަރަމްފަރު

99

ނިއު ސިލްވަރ ބީޗް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ބ.ތުޅާދޫ

100

ޢަބްދުއްސައްތާރު
މުޙައްމަދު

ހދ.މަކުނުދޫ

101

އެކްސަރޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު

ހދ.މަކުނުދޫ

102

ޑެލްޓާރ ޓެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު

ނ.މިލަދޫ

91
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103

އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

104

އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޝާހިދު މުޙައްމަދު

ގަސްފިނޮޅު އައިލެންޑް
ރިސޯޓް/ކ.ގަސްފިނޮޅު

އަޙްމަހް ސަޢީދު
މުޙައްމަދު

ކްލަބްމެޑް ކަނިފިނޮޅު/ކ.ކަނިފިނޮޅު

105

ސްމިމް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިބްރާހީމް ޙިލްމީ

ގދ.ނަޑެއްލާ

106

އޯޝަން ގާރޑަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޙުސައިން މާޙިދު

ގދ .ވާދޫ

107

ފަންބޮނޑި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

ޙުސައިން މާޙިދު

ތ.ވިލުފުށި

108

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޙުސައިން މާޙިދު

ކ.ކާށިދޫ

109

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިލްޒާމް މުހައްމަދު

ތ.ވިލުފުށި

110

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ސަޢީދު

އއ.ފެރިދޫ

111

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު އާދަމް

ހޮލިޑޭއިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް
(ކަނޑޫމާފުށި)

112

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

ޙުސައިން މާޙިދު

މުޅިރާއްޖެއަށް

113

ވެސާޖިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޙުސައިން މާޙިދު

މުޅިރާއްޖެއަށް

114

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހުސައިން މާހިދު

ކ.މާފުށި

115

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަހުމަދު ޝުޖާއު

116

ޕިކްސެލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަބްދުﷲ ޢަލީ

ބަނިޔަން ޓްރީ މޯލްޑިވްސް (ވައްބިންފަރު)
ނ.މާފަރު

117

އިޒައިރަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު

ހދ.ނޭކުރެންދޫ

118

އަލިރޯނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު

އަލިރޯނު ކޭބަލް

119

އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު

އޮޅުވެލި ބީޗް ސްޕާ އެންޑް ރިސޯޓް

120

އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު

ދަ ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި މޯލްޑިވްސް

121

އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު

ސަން އަކުއާ ވިލު ރީފް މޯލްޑިވްސް
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ު ކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑުގެ ތަފްސީލ:7 ުޖަދުވަލ

#

Nationality

Channel

1 Mohamed Afrah

Maldivian

Avas Online

427-LCM-ACR-382

2 Moosa Rasheed

Maldivian

Avas Online

427-LCM-ACR-383

3 Ahmed Naaif

Maldivian

Avas Online

427-LCM-ACR-384

4 Ismail Afrah

Maldivian

-

427-LCM-ACR-385

5 Aidha Abdul Hakeem

Maldivian

Channel 13

427-LCM-ACR-386

6 Ziad Abdulla

Maldivian

Channel 13

427-LCM-ACR-387

7 Ahmed Wajeef

Maldivian

Channel 13

427-LCM-ACR-388

Maldivian

Vmedia

427-LCM-ACR-389

Maldivian

Vmedia

427-LCM-ACR-390

10 Hussain Rasheed Yoosuf

Maldivian

Vmedia

427-LCM-ACR-391

11 Amna Imad

Maldivian

Vmedia

427-LCM-ACR-392

12 Ilyas Abdulla

Maldivian

Vmedia

427-LCM-ACR-393

13 Aminath Irasha Abdulla

Maldivian

Vmedia

427-LCM-ACR-394

14 Mohamed Siraj

Maldivian

Vmedia

427-LCM-ACR-395

15 Mohamed Humaam Ali

Maldivian

Vmedia

427-LCM-ACR-396

16 Hussain Ibrahim

Maldivian

Vmedia

427-LCM-ACR-397

17 Hussain Waseem

Maldivian

Vmedia

427-LCM-ACR-398

8

Name

Abdul Ghafoor Abdul
Wahhab

9 Khadheeja Anasth

Serial No.
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18 Ismail Shah

Maldivian

Vmedia

427-LCM-ACR-399

19 Mohamed Samah

Maldivian

Vmedia

427-LCM-ACR-400

20 Ibrahim Zaki

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-401

21 Mohamed Shahym

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-402

22 Rilwan Moosa

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-403

23 Mohamed Razeen Rafeeu

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-404

24 Mohamed Firdous Bagir

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-405

25 Mohamed Faisal Zakariyya

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-406

26 Ali Saamin

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-407

27 Abdulla Hafeez

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-408

28 Mohamed Shafeeu

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-409

29 Ahmed Shareef

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-410

30 Fathimath Azeema

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-411

31 Mohamed Amir Ahmed

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-412

32 Minha Faiz Rashaad

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-413

33 Ahmed Jaishan

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-414

34 Yoosuf Sofwan Rasheed

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-415
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35 Fazleena Hussain

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-416

36 Rugiyya Mohamed Moosa

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-417

37 Hussain Habeeb

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-418

38 Muaaviyathu Anvaru

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-419

39 Zarifa Ahmed

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-420

40 Hoodhu Saamee

Maldivian

Channel 13

427-LCM-ACR-425

41 Aishath Shimna

Maldivian

Channel 13

427-LCM-ACR-426

42 Ahmed Hamdhoon

Maldivian

Haveeru

427-LCM-ACR-430

43 Mariyam Saliya Mohamed

Maldivian

Haveeru

427-LCM-ACR-431

44 Aminath Shifleen

Maldivian

Haveeru

427-LCM-ACR-432

45 Fazeena Ahmed

Maldivian

Haveeru

427-LCM-ACR-433

46 Asima Nizar

Maldivian

Haveeru

427-LCM-ACR-434

47 Niumathulla Idrees

Maldivian

Haveeru

427-LCM-ACR-435

48 Ahmed Abdulla Saeed

Maldivian

Haveeru

427-LCM-ACR-436

49 Abdulla Jameel Ahmed

Maldivian

Haveeru

427-LCM-ACR-437

50 Ismail Naseer

Maldivian

Haveeru

427-LCM-ACR-438

51 Moosa Latheef

Maldivian

Haveeru

427-LCM-ACR-439

52 Nishan Ali

Maldivian

Haveeru

427-LCM-ACR-440
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53 Mohamed Sharhaan Waheed

Maldivian

Haveeru

427-LCM-ACR-441

54 Mohamed Hamdhoon

Maldivian

Haveeru

427-LCM-ACR-442

55 Hussain Shayaah

Maldivian

Haveeru

427-LCM-ACR-443

56 Mohamed Fazeen

Maldivian

Raajje TV

427-LCM-ACR-459

57 Ahmed Sajid

Maldivian

Raajje TV

427-LCM-ACR-460

58 Rizna Zareer

Maldivian

Raajje TV

427-LCM-ACR-461

59 Abdulla Mohamed

Maldivian

Raajje TV

427-LCM-ACR-462

60 Adam Zareer

Maldivian

Raajje TV

427-LCM-ACR-463

61 Mohamed Wisam

Maldivian

Raajje TV

427-LCM-ACR-464

62 Azmoon Ahmed Didi

Maldivian

Raajje TV

427-LCM-ACR-465

63 Ali Yoosuf

Maldivian

Raajje TV

427-LCM-ACR-466

64 Ahmed Mamdhooh

Maldivian

Raajje TV

427-LCM-ACR-467

65 Mohamed Anil

Maldivian

Raajje TV

427-LCM-ACR-468

66 Gamaruddeen Fahumee

Maldivian

Raajje TV

427-LCM-ACR-469

67 Ahmed Sanid Saeed

Maldivian

Raajje TV

427-LCM-ACR-470

68 Ahmed Nadheem

Maldivian

Raajje TV

427-LCM-ACR-471

69 Murshid Abdul Hakeem

Maldivian

Raajje TV

427-LCM-ACR-472
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70 Meekail Ahmed Naseem

Maldivian

Raajje TV

427-LCM-ACR-473

71 Hussain Fariyaad

Maldivian

Raajje TV

427-LCM-ACR-474

72 Mohamed Hussain

Maldivian

Raajje TV

427-LCM-ACR-475

73 Abdulla Munawwaru

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-490

74 Nasrulla Shiyam

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-491

75 Ibrahim Maahil Mohamed

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-492

76 Ahmed Rifath

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-493

77 Mohamed Afrah

Maldivian

Channel 13

427-LCM-ACR-494

78 Mohamed Yaaminu

Maldivian

Channel 13

427-LCM-ACR-495

79 Shaheedha Abdulla

Maldivian

Channel 13

427-LCM-ACR-503

80 Hassan Mohamed

Maldivian

Maldives
Independent

427-LCM-ACR-500

81 Mohamed Saif Fathih

Maldivian

Maldives
Independent

427-LCM-ACR-501

82 Aminath Shafaa

Maldivian

Maldives
Independent

427-LCM-ACR-502

83 Ahmed Hamdhoon

Maldivian

Mihaaru

427-LCM-ACR-508

84 Mohamed Hamdhoon

Maldivian

Mihaaru

427-LCM-ACR-509

85 Abdulla Jameel Ahmed

Maldivian

Mihaaru

427-LCM-ACR-510

86 Asima Nizar

Maldivian

Mihaaru

427-LCM-ACR-511

87 Ali Nafiz

Maldivian

Mihaaru

427-LCM-ACR-512

88 Fazeena Ahmed

Maldivian

Mihaaru

427-LCM-ACR-513
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89 Mariyam Saliya Mohamed

Maldivian

Mihaaru

427-LCM-ACR-514

90 Mohamed Yaameen

Maldivian

Mihaaru

427-LCM-ACR-515

91 Ismail Naseer

Maldivian

Mihaaru

427-LCM-ACR-516

92 Nishan Ali

Maldivian

Mihaaru

427-LCM-ACR-517

93 Muizz Ibrahim

Maldivian

Mihaaru

427-LCM-ACR-518

94 Niumathulla Idrees

Maldivian

Mihaaru

427-LCM-ACR-519

95 Asiyath Mohamed Saeed

Maldivian

Mihaaru

427-LCM-ACR-521

96 Azzam Ali Fulhu

Maldivian

Mihaaru

427-LCM-ACR-522

97 Fathimath Saeed

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-524

98 Fayaz Moosa

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-525

99 Mohamed Afrah

Maldivian

Sun Media

427-LCM-ACR-526
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ރަޖިސްޓްރީ
ނަންބަރު

ޝަކުވާ
ލިބުނު

ހުލާސާ ޝަކުވާގެ

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

ތާރީޚް

ތާރީޚް
މިނިވަން ރޭޑިއޯއިން
 03ފެބުރުއަރީ  2016ގެ
ހެނދުނު  09:23ގެ
ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިވަން ރޭޑިއޯ
އިން ރާއްޖޭގެ އިލްމުވެރިންގެ

CAC01/2016

03
ފެބްރުއަރީ
2016

އަގުވެއްޓޭގޮތަށް ހަޤީގަތާ ޚިލާފު
ވާހަކަ ދައްކައި ،ޚަބަރު
ގެނެސްދިނުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް
ބުރަވެ ޝަރުއީ ދާއިރާއާއި
ސަރުކާރު ބަދުނާމުވާގޮތަށް ވާހަކަ
ގެނެސްދީ އަދި ދޮގު ޚަބަރު
ފަތުރާކަމަށް ބުނެ

 03ފެބްރުއަރީ 2016ވަނަ
ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00
އިން ފެށިގެން ފޮނުވި
ޕްރޮގްރާމްގެ ކޮންޓެންޓް
ގެނެސްދީފައިވަނީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ

 12އޭޕްރިލް 2016

މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން
ނެތްކަމަށް ކަނޑަޅައި ،މި
މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ރާއްޖެޓީވީއިން 06
ފެބުރުވަރީ  2016ގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލައާ
ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓްގައި

ރާއްޖެ ޓީވީން 6
ފެބްރުއަރީ 2016ވަނަ ދުވަހުގެ
ރޭގެ 8ގެ ޚަބަރުތެރޭގައި ރައީސް
CAC02/2016

07
ފެބްރުއަރީ
2016

ޔާމީން ވެރިކަމަށް އައީ ސިހުރު
ހަދައިގެން ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް،
ސާބިތުނުވާ ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދޮގު
ޚަބަރާއި މަންޒަރު
ގެނެސްދީފައިވާކަމަށް ބުނެ
ރާއްޖެ ޓީވީއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި
ދިނުމަށް އެދި

އިސްލާމީ އަގީދާއަށް ފުށުއަރާ
ބައެއް ކޮންޓެންޓް ހުރިކަމަށް
ފެންނާތީ މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ
ހަމައިގެ ( )1އާ ހިލާފު
ކަމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ 3ގެ ދަށުން މާފަށް
އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި
އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި
ބަޔާން  18އެޕްރީލް
2016ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ
ކުރިން ރޭގަނޑު 08:00
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 12އޭޕްރިލް 2016

އާއި 08:30އާ ދެމެދު
ރާއްޖެ ޓީވީ އިން
ޢާންމުކުރުމަށް ރާއްޖެ
ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
ކަނޑައަޅައި ،އަދި އިސްލާމީ
އަގީދާއަށް ފުށުއަރާ ފަދަ
ކޮންޓެންޓެއް މީގެ ފަހުން
ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ 2ގެ ދަށުން އިންޒާރު
ދިނުމަށާއި؛ އަދި
ރާއްޖެޓީވީއިން 06
ފެބުރުވަރީ  2016ގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލައާ
ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓްގައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް
ގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި
ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު
އެފަރާތުގެ ބަހެއް
ގެނެސްދީފައި ނުވާކަމަށް
ފެނުނު ހިނދު މިއީ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފަސް
ވަނަ ހަމައިގެ ( )1އާ
ޚިލާފުވާ ކަމެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،ހަބަރާއި
ކަރަންޓް އެފެއަރޒް
ގެނެސްދިނުމުގައި ،ވަކި
ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއް ނެތި
ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ގެނެސް
ދިނުމަށް އިސްކަންދީ ތެދު
މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ 1ގެ ދަށުން ރާއްޖެ
ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް މި
މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ
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 2016ވަނަ އަހަ ު

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމީއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ
ތަޙުޤީގަށް ލިބިފައިވާ
މަޢުލޫމާތަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،
ޙަވާލާދީފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީން
 01މޭ 2016ވަނަ ދުވަހުގެ
ރޭ 09:30ގައި ގެނެސްދިން
"ފަލަ ސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގެ
މުޅި ކޮންޓެންޓްއަށް ބަލާއިރު

CAC-

 02މެއި

03/2016

2016

ރާއްޖެޓީވީން  01މެއި

އެ ކޮންޓެންޓް ޑިލޭ ލައިގެން

 2016ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވާކަމަށް

ރޭގަނޑު  09:30މިނެޓްގައި

އެ ސްޓޭޝަނުން ބުނެފައި

ގެނެސްދިން "ފަލަ ސުރުހީ"

ވީނަމަވެސް ،ދައުލަތުގެ

ޕްރޮގްރާމަކީ ހުރިހާ މާނައެއްގައި

އިސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު

ނިސްބަތްކޮށް

އަސާސީއާ ތައާރުޟުވާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ

ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށް ބުނެ ތަފްސީލު

ކޮންޓެންޓްގެ ސަބަބުން އެ

ހިމަނައި ނާޒުކު އަވަސް

ފަރާތްތަކުގެ އަބުރާއި

މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި

އިއްޒަތަށް އުނިކަން އަންނާނޭ

ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި

ކަމަށް ފެނުނު ހިނދު ،މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ
ހަމައިގެ (( )1މީހުންގެ
އަބުރުވެރިކަމާއި ޒާތީ
ދިރިއުޅުން ރައްކާތެރިކުރުން)
އާ ޚިލާފް ކޮންޓެންޓެއް
ކަމަށް ކަނޑައަޅައި؛
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
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ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ 3ގެ ދަށުން މާފަށް
އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި،
އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި
ބަޔާން 03 ،އޯގަސްޓް
2016ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ
ކުރިން ،ރޭގަނޑު 08:00
އާއި 08:30އާ ދެމެދު
ރާއްޖެ ޓީވީ އިން
ޢާންމުކުރުމަށް ރާއްޖެ
ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
ކަނޑައަޅައި ،ހަމަ އެހެންމެ،
ކޮމިޝަނުން  28އެޕްރީލް
2016ގައި ނިންމި ނަންބަރު:
SPCOM-2/2016
މައްސަލަ ނިންމުމުގައި،
އެފަރާތަކުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ކޮންޓެންޓަކަށް އެފަރާތަކުން
ޒިންމާވާން ޖެހޭ ކަމަށް
ބަޔާންކޮށް ،ސްޓޭޝަންގެ
ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ
ގޮތަށް ،ޑިލޭއަކާ އެކު ނޫނީ
"ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމް
ދެން ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ 1ގެ ދަށުން ،ރާއްޖެ
ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އަންގައި ،ޑިލޭއެއް
ލައިގެން "ފަލަސުރުހީ"
ޕްރޮގްރާމް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
އިންތިޒާމް ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ހަމަޖެއްސެން ނެތް ކަމުގައި
ވާނަމަ "ފަލަސުރުހީ"
ޕްރޮގްރާމް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން
މިހިނދުން މިހިނދަށް
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ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ހުއްޓާލުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ 4ގެ ދަށުން ރާއްޖެ
ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އަންގާފައި
ވަނިކޮށް ރާއްޖެ ޓީވީން
 2016މޭ  01ވަނަ
ދުވަހުގެ ރޭ 09:30ގައި
ގެނެސްދިން "ފަލަ ސުރުހީ"
ޕްރޮގްރާމް ޑިލޭއަކާ އެކު
ފޮނުވުމުންވެސް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ
ހަމައިގެ ( )1ޚިލާފު
ކޮންޓެންޓް އޮންއެއަރ
ވެފައިވާތީ 28 ،އެޕްރީލް
2016ގައި ކޮމިޝަނުން
އަންގާފައިވާ އެންގުމުގެ
މަޤްސަދު ހާސިލްވާގޮތަށް
ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި
"ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމް
ރާއްޖެ ޓީވީން
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި
ނުވާކަމަށް ފެނުނު ހިނދު،
މިފަދަ ކަމެއް ދެން
ތަކުރާރުވެއްޖެ ނަމަ
"ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމް
ހުއްޓާލުމަށް އެންގޭނެ ކަމުގެ
އިންޒާރު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ 2ގެ ދަށުން ރާއްޖެ
ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް ދިނުމަށް މި
މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމީއެވެ.
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ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 1މޭ  2016ވަނަ
ދުވަހުގެ ރޭ  9:00އިން 10:00
އަށް ލައިވްކޮށް ޗެނަލް 13އިން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި "ނިވްސް ޓޯކް"
ޕްރޮގްރާމުގައި ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލިހުގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ
މެމްބަރު ހަސަން މުފީދު އަބްދުލް
CAC-

 03މެއި

04/2016

2016

ގާދިރު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މުހައްމަދު ނަޝީދާ ބެހޭގޮތުން
ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގިވާހަކަ
ދައްކާފައިވުމާއެކު ރައްޔިތުންގެ

 17މޭ 2016ގައި
ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން
މައްސަލަ އަނބުރާ
ގެންގޮސްފައިވާތީ،

 29މެއި 2016

އެމައްސަލަ ނުބެލުމަށް ވަނީ
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ދެކުނު
ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ
ރިފާއު ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީއާ
ގުޅޭގޮތުން ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު
ވާހަކަ ދައްކާފައިކަމަށް ބުނެ
 30އެޕްރީލް  2016ވަނަ

 17މޭ 2016ގައި

ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:42ގައި ދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން
CAC-

 03މެއި

އެފް.އެމް ޕްލަސް އިން ވަނީ

މައްސަލަ އަނބުރާ

05/2016

2016

އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ކިސްކުރާ

ގެންގޮސްފައިވާތީ،

މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފްޓޯއެއް

އެމައްސަލަ ނުބެލުމަށް ވަނީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ

ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައެވެ.

CAC-

 03މެއި

06/2016

2016

CAC-

 03މެއި

07/2016

2016

 29މެއި 2016

 30އެޕްރީލް  2016ވަނަ
ދުވަހުގެ ހަވީރު  16:30އިން
 17:50އަށް ދި އެފް އެމް
ޕްލަސް އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
"އޯލް ޓައިމް ހިޓްސް"
ޕްރޮގްރާމްގައި އަންހެނަކާއި
ފިރިހެނަކު އެކަކު އަނެކެއްގެ
އަނގަ ބޯލާ މަންޒަރު
ދައްކުވައިދޭ އިނގިރޭސި ލަވައެއް

 17މޭ 2016ގައި
ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން
މައްސަލަ އަނބުރާ
ގެންގޮސްފައިވާތީ،

 29މެއި 2016

އެމައްސަލަ ނުބެލުމަށް ވަނީ
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައެވެ.

ބަރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް
ބުނެ
ޓީވީއެމް އިން 19
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އެޕްރީލް  2016ވަނަ ދުވަހުގެ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން

ރޭ ދެއްކި "ގެދޮރުވެރިކުރުން"

މައްސަލަ އަނބުރާ

މިނަމުގައި ބޭއްވި

ގެންގޮސްފައިވާތީ،

ރަސްމިއްޔާތުގައި

އެމައްސަލަ ނުބެލުމަށް ވަނީ
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ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 29މެއި 2016

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ

ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައެވެ.

ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ދެއްކެވި
ވާހަކަފުޅުގައި މާތްﷲ އަށް
ޝިރުކުކުރެވޭ ޒާތުގެ އަދި
އިސްލާމީ އަސްލުތަކާ ހިލާފަށް
ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ
 29އެޕްރީލް  2016ވަނަ
ދުވަހުގެ ހަވީރު  16:30އިން
 17:50އަށް ދި އެފް އެމް
ޕްލަސް އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
CAC-

 03މެއި

08/2016

2016

CAC-

 03މެއި

09/2016

2016

CAC-

 03މެއި

10/2016

2016

ޕްރޮގްރާމެއްކަމުގައިވާ "އޯލް
ޓައިމް ހިޓްސް" ޕްރޮގްރާމްގައި
ގަޑިން  17:06ހާއިރު ދެއްކި
ހިންދީ ލަވައެއްގައި އަންހެނެއްގެ
އުރަމަތީގެ އެއްބައި ފެންނަ

 17މޭ 2016ގައި
ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން
މައްސަލަ އަނބުރާ
ގެންގޮސްފައިވާތީ،

 29މެއި 2016

އެމައްސަލަ ނުބެލުމަށް ވަނީ
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައެވެ.

މަންޒަރު ބަރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ
ކަމަށް ބުނެ
 19އެޕްރީލް  2016ވަނަ
ދުވަހުގެ ރޭ ޗެނަލް  13އިން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
"ގެދޮރުވެރިކުރުން" މިނަމުގައި
ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ
ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ދެއްކެވި
ވާހަކަފުޅުގައި މާތްﷲ އަށް
ޝިރުކުކުރެވޭ ޒާތުގެ އަދި

 17މޭ 2016ގައި
ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން
މައްސަލަ އަނބުރާ
ގެންގޮސްފައިވާތީ،

 29މެއި 2016

އެމައްސަލަ ނުބެލުމަށް ވަނީ
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައެވެ.

އިސްލާމީ އަސްލުތަކާ ހިލާފަށް
ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ
 30އެޕްރީލް  2016ވަނަ
ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:34
ހާއިރު ދި އެފްއެމް ޕްލަސް އިން
ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި ހިންދީ
ލަވައެއްގައި އިސްލާމްދީނުގައި
އަންހެނާގެ އައުރަކަމުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ،އަންހެނެއްގެ
މޭމަތީގެ ބައެއް ދާއްކާފައިކަމަށް

 17މޭ 2016ގައި
ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން
މައްސަލަ އަނބުރާ
ގެންގޮސްފައިވާތީ،

 29މެއި 2016

އެމައްސަލަ ނުބެލުމަށް ވަނީ
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައެވެ.

ބުނެ
ށ .ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް

ށ .ކަނޑިތީމު

CAC-

 08މެއި

އިދާރާއިން ށ .ކަނޑިތީމުގައި

ކައުންސިލް އިދާރާގެ

11/2016

2016

ލައިސަންސް ނެތި ކޭބަލް ޓީވީ

ފަރާތުން ކޭބަލް ޓީވީ

ހިދުމަތް ދެމުން ގެންދާކަމަށް

ޚިދުމަތް ދެއްވަމުން
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 11މެއި 2016

ގެންދަވާނަމަ އެ ޚިދުމަތަކީ

ބުނެ

ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް
ދެއްވަމުން ގެންދާ
ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ވާނޭތީ ،އެ
ޚިދުމަތް ދިނުން ވަގުތުން
ހުއްޓާލުމަށް ތަކުރާރުކޮށް
އަންގައިފައި  11މޭ
2016ގައި ސިޓީ ފޮނުވާފައި
އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް އަންގާފައި.
 30އެޕްރީލް 2016
ވަނަ ދުވަހުގެ 13:42
ހާއިރު ދި.އެފް.އެމް
ޕްލަސްއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ކޮންޓެންޓްގައި ،އަންހެނަކާއި
ފިރިހެނަކު ކިސް ކުރާ
މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ
ފޮޓޯއެއް ދައްކާފައިވާތީ މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ
ހަމައިގެ ( )3އާ ޚިލާފު
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް
 30އެޕްރީލް  2016ވަނަ
ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:42ގައި ދި
CAC-

 15މެއި

އެފް.އެމް ޕްލަސް އިން ވަނީ

12/2016

2016

އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ކިސްކުރާ
މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފްޓޯއެއް
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ

ކަނޑައަޅައި ،މިފަދަ
މަންޒަރެއް
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ 3ގެ ދަށުން މާފަށް
އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި
އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި
ބަޔާން  05ޖުލައި 2016
ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ކުރިން
ރޭގަނޑު  08:00އާއި
 08:30އާ ދެމެދު
ދި.އެފް.އެމް ޕްލަސް އިން
ޢާންމުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި
މިފަދަ ކޮންޓެންޓެއް މީގެ
ފަހުން
ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް

106

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 28ޖޫން 2016

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ 2ގެ ދަށުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އިންޒާރު ދިނުމަށް މި
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންމަބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

 30އެޕްރީލް 2016
ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު
 16:30އިން  17:50އަށް
ދި އެފް އެމް ޕްލަސް އިން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރިްި
ކޮންޓެންޓްގައި ،އަންހެނަކާއި
ފިރިހެނަކު ކިސް ކުރާ
މަންޒަރު ގެނެސްދީފައިވާތީ،
މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
 30އެޕްރީލް  2016ވަނަ

CAC-

 15މެއި

13/2016

2016

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 2

ދުވަހުގެ ހަވީރު  16:30އިން

ވަނަ ހަމައިގެ ( )3އާ ޚިލާފު

 17:50އަށް ދި އެފް އެމް

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް

ޕްލަސް އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

ކަނޑައަޅައި ،މިފަދަ

"އޯލް ޓައިމް ހިޓްސް"

މަންޒަރެއް

ޕްރޮގްރާމްގައި އަންހެނަކާއި

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ،

ފިރިހެނަކު އެކަކު އަނެކެއްގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

އަނގަ ބޯލާ މަންޒަރު

ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ

ދައްކުވައިދޭ އިނގިރޭސި ލަވައެއް

(ހ)ގެ 3ގެ ދަށުން މާފަށް

ބަރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް

އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި

ބުނެ

އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި
ބަޔާން  05ޖުލައި 2016ވާ
އަންގާރަ ދުވަހުގެ ކުރިން
ރޭގަނޑު  08:00އާއި
08:30އާ ދެމެދު ދި.އެފް.އެމް
ޕްލަސް އިން ޢާންމުކުރުމަށް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އެންގުމަށާއި އަދި މިފަދަ
ކޮންޓެންޓެއް މީގެ ފަހުން
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 28ޖޫން 2016

ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ 2ގެ ދަށުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އިންޒާރު ދިނުމަށް މި
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
 19އެޕްރީލް 2016
ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 09:00
ން  10:00އަށް ޓީވީއެމް
އިން ގެނެސްދިން ލައިވް
ޕްރޮގްރާމް
"ގެދޮރުވެރިކުރުން"
ރަސްމިއްޔާތުގައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް
 19އެޕްރީލް  2016ވަނަ
ދުވަހުގެ ރޭ ޓީވީއެމް އިން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
"ގެދޮރުވެރިކުރުން"
CAC-

 15މެއި

ރަސްމިއްޔާތުގައި

14/2016

2016

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ
ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ދެއްކެވި
ވާހަކަފުޅުގައި މާތްﷲ އަށް
ޝިރުކުކުރެވޭ ޒާތުގެ ވާހަކަ
ދައްކަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ

ގައްޔޫމް ދެއްކެވި
ވާހަކަފުޅުގައި
"އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ﷲ ގެ
ދެވަނަ ދަރިންނެއް ނޫން.
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެހެން
ޤައުމުތަކުގައިވެސް ތިބި ފަދަ
އިންސާނުން ".މި އިބާރާތް
މިގޮތަށް އެމަނިކުފާނު
ވިދާޅުވެފައިވަނީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާހިލީ
ކަންކަމާބެހި ދިވެހިރާއްޖެ
ތަރައްޤީވެ ކުރިއެރުމަށް
ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން
ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރަމުންދާ ޔަހޫދީންނާއި،
ނަޞާރާއިންނަށް ރައްދު
ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި،
އެ ދެބައި މީހުންގެ ތެރެއިން
ޔަހޫދީން ބުނަނީ އުޒައިރުގެ
ފާނަކީ ﷲގެ ދަރިކަލެއް
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 24މެއި 2016

ކަމާއި އަދި ނަސާރާއިން
ބުނަނީ ،އަލް މަޞީޙު
(އީސާގެފާނު) އަކީ ﷲގެ
ދަރިކަލެއް ކަމަށާއި މިވާހަކަ
މިގޮތަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ
އައްތައުބާ ސޫރަތުގެ 30
ވަނަ އާޔަތުގައި މާތްﷲ
ވަހީކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި،
އަދި ޔަހޫދީންނާއި
ނަސާރާއިން އެކުވެގެން
ބުނެފައިވަނީ " ތިމަންމެންނީ
ﷲގެ ދަރިންނެވެ .އަދި
ތިމަންމެންނީ ﷲ
ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ
މީހުންނެވެ ".މިވާހަކަ
މިގޮތަށް އަލްމާއިދަތު
ސޫރަތުގެ  18ވަނަ
އާޔަތުގައި މާތްﷲ ވަޙީ
ކުރައްވާފައި ވާކަން
ބަޔާންކޮށް ،އިސްވެ ބަޔާންވެ
ދިޔަ ދެ އާޔަތުގެ އަލީގައި
ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން،
ޔަހޫދީންނާއި
ނަޞާރާއިންނަށް ރައްދު
ދެއްވުމުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ
ވާހަކަފުޅަކީ ،އިސްލާމްދީނުގެ
އަސްލަކާ ޚިލާފު
ވާހަކަފުޅެއްނޫން ކަމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއާރޒުން ދެއްވި
ޜައުޔުގައި ބުނެފައިވާތީ ،އެ
ރަޢުޔު އަށް ރިއާޔަތްކޮށް،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް
ގައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ހިމެނޭ މައްސަލައާ ގުޅޭ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ވަނީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ އެއްވެސް
ހަމަޔަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް
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ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް
ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް
ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

 29އެޕްރީލް 2016
ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު
 16:30އިން  17:50އަށް
ދި އެފް އެމް ޕްލަސް އިން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ކޮންޓެންޓްގައި ،ހިންދީ
ލަވައެއްގެ ތެރެއިން
 29އެޕްރީލް  2016ވަނަ

CAC-

 15މެއި

15/2016

2016

އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ

ދުވަހުގެ ހަވީރު  16:30އިން

އެއްބައި ފެންނަ މަންޒަރެއް

 17:50އަށް ދި އެފް އެމް

ގެނެސްދީފައިވާތީ ،މިއީ

ޕްލަސްއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް

ޕްރޮގްރާމެއްކަމުގައިވާ "އޯލް

އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ

ޓައިމް ހިޓްސް" ޕްރޮގްރާމްގައި

ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު

ގަޑިން  17:06ހާއިރު ދެއްކި

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް

ހިންދީ ލަވައެއްގައި އަންހެނެއްގެ

ކަނޑައަޅައި ،މިފަދަ

އުރަމަތީގެ އެއްބައި ފެންނަ

މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

މަންޒަރު ބަރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި

ކަމަށް ބުނެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
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 28ޖޫން 2016

ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އަންގައި ،ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް
މި މައްސަލަ ބެލި
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންމަބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމީއެވެ.
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 19އެޕްރީލް 2016
ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 09:00
ން  10:00އަށް ޗެނަލް13
އިން ގެނެސްދިން ލައިވް
ޕްރޮގްރާމް
"ގެދޮރުވެރިކުރުން"
ރަސްމިއްޔާތުގައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް
ގައްޔޫމް ދެއްކެވި
ވާހަކަފުޅުގައި
"އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ﷲ ގެ
ދެވަނަ ދަރިންނެއް ނޫން.
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެހެން
ޤައުމުތަކުގައިވެސް ތިބި ފަދަ
 19އެޕްރީލް  2016ވަނަ
ދުވަހުގެ ރޭ ޗެނަލް  13އިން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
"ގެދޮރުވެރިކުރުން"
CAC-

 15މެއި

ރަސްމިއްޔާތުގައި

16/2016

2016

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ
ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ދެއްކެވި
ވާހަކަފުޅުގައި މާތްﷲ އަށް
ޝިރުކުކުރެވޭ ޒާތުގެ ވާހަކަ
ދައްކަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ

އިންސާނުން ".މި އިބާރާތް
މިގޮތަށް އެމަނިކުފާނު
ވިދާޅުވެފައިވަނީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާހިލީ
ކަންކަމާބެހި ދިވެހިރާއްޖެ
ތަރައްޤީވެ ކުރިއެރުމަށް
ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން
ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރަމުންދާ ޔަހޫދީންނާއި،
ނަޞާރާއިންނަށް ރައްދު
ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި،
އެ ދެބައި މީހުންގެ ތެރެއިން
ޔަހޫދީން ބުނަނީ އުޒައިރުގެ
ފާނަކީ ﷲގެ ދަރިކަލެއް
ކަމާއި އަދި ނަސާރާއިން
ބުނަނީ ،އަލް މަޞީޙު
(އީސާގެފާނު) އަކީ ﷲގެ
ދަރިކަލެއް ކަމަށާއި މިވާހަކަ
މިގޮތަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ
އައްތައުބާ ސޫރަތުގެ 30
ވަނަ އާޔަތުގައި މާތްﷲ
ވަހީކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި،
އަދި ޔަހޫދީންނާއި
ނަސާރާއިން އެކުވެގެން
ބުނެފައިވަނީ " ތިމަންމެންނީ
ﷲގެ ދަރިންނެވެ .އަދި
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ތިމަންމެންނީ ﷲ
ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ
މީހުންނެވެ ".މިވާހަކަ
މިގޮތަށް އަލްމާއިދަތު
ސޫރަތުގެ  18ވަނަ
އާޔަތުގައި މާތްﷲ ވަޙީ
ކުރައްވާފައި ވާކަން
ބަޔާންކޮށް ،އިސްވެ ބަޔާންވެ
ދިޔަ ދެ އާޔަތުގެ އަލީގައި
ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން،
ޔަހޫދީންނާއި
ނަޞާރާއިންނަށް ރައްދު
ދެއްވުމުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ
ވާހަކަފުޅަކީ ،އިސްލާމްދީނުގެ
އަސްލަކާ ޚިލާފު
ވާހަކަފުޅެއްނޫން ކަމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
އެފެއާރޒުން ދެއްވި
ޜައުޔުގައި ބުނެފައިވާތީ ،އެ
ރަޢުޔު އަށް ރިއާޔަތްކޮށް،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް
ގައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ހިމެނޭ މައްސަލައާ ގުޅޭ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ވަނީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ އެއްވެސް
ހަމަޔަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް
ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް
ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
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ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 30އެޕްރީލް 2016
ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު
 12:34ހާއިރު ދި އެފްއެމް
ޕްލަސް އިން ބްރޯޑްކާސްޓް
ކުރި ކޮންޓެންޓްގައި ،ހިންދީ
ލަވައެއްގެ ތެރެއިން
އަންހެނެއްގެ މޭމަތީގެ ބައެއް
ފެންނަ މަންޒަރެއް
ގެނެސްދީފައިވާތީ ،މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ
ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މިފަދަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
 30އެޕްރީލް  2016ވަނަ
CAC-

 15މެއި

17/2016

2016

ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ

ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:34

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހާއިރު ދި އެފްއެމް ޕްލަސް އިން

ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި ހިންދީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ލަވައެއްގައި އަންހެނެއްގެ

މިންގަނޑުތަކާ

މޭމަތީގެ ބައެއް ދާއްކާފައިކަމަށް

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން

ބުނެ

ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
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ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 28ޖޫން 2016

ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އަންގައި ،ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް
މި މައްސަލަ ބެލި
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމީއެވެ.
 1މޭ  2016ވަނަ
ދުވަހުގެ ރޭ  9:00އިން
 10:00އަށް ޗެނަލް
13އިން ލައިވްކޮށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި "ނިވްސް
ޓޯކް" ޕްރޮގްރާމުގައި
ޗެނަލް  13އިން  1މޭ

CAC-

 15މެއި

18/2016

2016

ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓްގައި،

 2016ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ

އިން  10:00އަށް ލައިވްކޮށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި "ނިވްސް ޓޯކް"

މުހައްމަދު ނަޝީދާ

ޕްރޮގްރާމުގައި ރައްޔިތުންގެ

ބެހޭގޮތުން ތުހުމަތުތަކެއް

މަޖިލިހުގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ

ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،ކަމެއް

މެމްބަރު ހަސަން މުފީދު އަބްދުލް

ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް

ގާދިރު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހާމަކުރުމަށް ޝަރުއީ

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމަށް

މުހައްމަދު ނަޝީދާ ބެހޭގޮތުން

ރިއާޔަތްކޮށް މިފަދަ

ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަ

އިބާރާތްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ

ދައްކާފައިވުމާއެކު ރައްޔިތުންގެ

ކަމަށް ފެނުނު ހިނދު ،އެ

މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ދެކުނު

ކޮންޓެންޓްގައި ގެނެސްދިން

ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ

ވާހަކަތައް

ރިފާއު ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީއާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް

ގުޅޭގޮތުން ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު

އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ

ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ

މިންވަރަށް ހުރި ކަމަށް
ބެލެން ނެތްކަމަށް
ކަނޑަޅައި ،މި މައްސަލަ ބެލި
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ
ނިންމީއެވެ.
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 2016ވަނަ އަހަ ު

 24މެއި 2016

ކޮމިޝަންގެ
މޮނިޓަރިންގ ނިޒާމަށް ދިމާވި
ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ
ސަބަބުން ކޮންޓެންޓް
ލިބެންނެތުމާއި ،އަދި ޗެނަލް
 13އިން ފޮނުވާފައިވާ
ކޮންޓެންޓްގައި އަޑު ނެތްކަން
ފާހަގަކުރެވި އަދި
އެކުންފުނީގެ ސިޓީގައި ވެސް
އެކޮންޓެންޓްގައި
އަޑުނެތްކަމަށް
ވިދާޅުވެފައިވާތީ،
ރ .ދުވާފަރުގައި ބޭއްވި

CAC-

 15މެއި

19/2016

2016

ޙަވާލާދީފައިވާ މައްސަލައާ

ރައީސް ޔާމިނުގެ 2018

ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް މިހާރު

ކެމްޕޭން މަހާސިންތާ ނިންމުމުގެ

ލިބެން ނެތުމުން،

ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ

ހުށަހަޅާފައިވާ ޙަވާލާދީފައިވާ

މަޖިލިހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ

މައްސަލަ ކުރިއަށް

މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހު،

ގެންދެވެން ނެތްކަމަށް

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

މުހައްމަދު ނަޝީދު އަށާއި

އެންގުމަށާއި،އަދި،

އެމް.ޑީ.ޕީއާ ޗެއަރ ޕާރސަން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

އަލީ ވަހީދާއި ގުޅޭގޮތުން ސާބިތު

ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ

ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަ

(ބ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ އަދި 7

މަޤްސަދު ހާސިލުވާގޮތަށް

މޭ  2016ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ

ޗެނަލް 13އިން ކޮންޓެންޓް

 9:00އިން  11:30އަށް

ރައްކާ ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް

ޗެނަލް  13އިން

ތަޙްޤީޤަށް ހާމަވެފައިވާތީ،

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ

މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

މައްސަލަ ބަލައިދެއްވުން އެދި

ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޢާންމު
ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން
ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވުން ކަމަށް
ކަނޑައަޅައި،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ 4ގެ ދަށުން ،އެކަން
ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް
މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އަންގާ
ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް
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ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

ކޮމިޝަންގެ
މޮނިޓަރިންގ ނިޒާމަށް ދިމާވި
ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ
ސަބަބުން ކޮންޓެންޓް
ލިބެންނެތުމާއި ،އަދި ޗެނަލް
 13އިން ފޮނުވާފައިވާ
ކޮންޓެންޓްގައި އަޑު ނެތްކަން
ރ .ދުވާފަރުގައި ބޭއްވި
ރައީސް ޔާމިނުގެ 2018
ކެމްޕޭން މަހާސިންތާ ނިންމުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލިހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ
މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހު،
ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
CAC-

 24މެއި

20/2016

2016

މުހައްމަދު ނަޝީދު އަށާއި
އެމް.ޑީ.ޕީއާ ޗެއަރ ޕާރސަން
އަލީ ވަހީދާއި ގުޅޭގޮތުން ސާބިތު
ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަ
ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ އަދި 7
މޭ  2016ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
 9:00އިން  11:30އަށް
ޗެނަލް  13އިން
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ
މައްސަލަ ބަލައިދެއްވުން އެދި

ފާހަގަކުރެވި އަދި
އެކުންފުނީގެ ސިޓީގައި ވެސް
އެކޮންޓެންޓްގައި
އަޑުނެތްކަމަށް

ވިދާޅުވެފައިވާތީަ ،ޙ ާވ ާ
ދ ަފ ިއ ާވ
ލ ީ
ަމ ްއ ަ
ސ ަލ ާއ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް
މިހާރު ލިބެން ނެތުމުން،
ހުށަހަޅާފައިވާ ޙަވާލާދީފައިވާ

މައްސަލަ ކުރިއަށް
ގެންދެވެން ނެތްކަމަށް
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
އެންގުމަށާއި،އަދި،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ
(ބ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މަޤްސަދު ހާސިލުވާގޮތަށް
ޗެނަލް 13އިން ކޮންޓެންޓް
ރައްކާ ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް
ތަޙްޤީޤަށް ހާމަވެފައިވާތީ،
މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޢާންމު
ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން
ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވުން ކަމަށް
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ކަނޑައަޅައި،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ 4ގެ ދަށުން ،އެކަން
ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް
މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އަންގާ
ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް
ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
މަތީގައިވާ ކަންކަމަށް
ބަލައި ނަޒަރުކުރުމުން ،ހޯމް
މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ
މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު
ޗެނަލް  13އިން 2016

ސިއްދީގު ކުރެއްވި ޓުވީޓާއި

މޭ  19ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ

ގުޅިގެން  19މޭ 2016ވަނަ

14:00އިން  14:30އަށް

ދުވަހުގެ  14:00އިން

ގެނެސްދިން ޙަބަރުގައި

 14:30އަށް ޗެނަލް 13

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ

އިން ގެނެސްދިން ޚަބަރު

CAC-

 24މެއި

އެމް.ޑީ.ޕީ އާ ގުޅޭގޮތުން ސާބިތު

ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓްގައި،

21/2016

2016

ނުހިފޭ ހަގީގަތާ ޚިލާފް

ގެނެސްދީފައިވާ ވާހަކަތައް

ވާހަކަތަކެއް ވަނީ ދައްކާފައި

ދައްކާފައިވަނީ

ކަމަށް ބުނެ ،ޚަބަރު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް

"ޓްރާންސްކްރިޕްޓް" ތަފްސީލު

އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ

ހިމަނައި މައްސަލަ ބަލައިދީ

މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން

ފިޔަވަޅު އަލައިދިނުން އެދި

ނެތްކަމަށް ކަނޑަޅައި ،މި

 15ޖޫން 2016

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ދި .ޓީވީ ން  18މެއި

މިއީ

 2016ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް

 12:00އިން 1:00އަށް

އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި " ޝޯ ބިޒް"

ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު

CAC-

 24މެއި

ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން 12:25

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް

22/2016

2016

ގައި ދެއްކި އިނގިރޭސި

ކަނޑައަޅައި ،މިފަދަ

ލަވައެއްގައި ،ގިނަ

މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

އަންހެނުންތަކެއްގެ އުރަމަތީގެ

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި

ބައެއް ފެންނަ މަންޒަރު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް

ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ
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ބަޔާންކޮށް،

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މައްސަލަބަލައިދެއްވުން އެދި

ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އަންގައި ،ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް
މި މައްސަލަ ބެލި
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމީއެވެ.
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މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ
ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،ހަވާލާދީފައިވާ
ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް
ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ
ނަންބަރުCAC-15/2016:
އަދި  CAC-17/2016މި
 2މައްސަލައިގެ
ނިންމުމުގައި ،ޕްރޮގްރާމް
ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް ދި
ޕްލަސް އަށް  28ޖޫން
ދި.އެފް.އެމް ޕްލަސް އިން
 18މެއި  2016ވަނަ ދުވަހުގެ
މެންދުރު  12:00އިން
1:00އަށް "ޝޯ ބިޒް"
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ޕްރޮގްރާމްގައި
CAC-

 24މެއި

ގަޑިން  12:25ގައި ދެއްކި

23/2016

2016

އިނގިރޭސި ލަވައެއްގައި ،ގިނަ
އަންހެނުންތަކެއްގެ އުރަމަތީގެ
ބައެއް ފެންނަ މަންޒަރު
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް
ބަޔާންކޮށް،
މައްސަލަބަލައިދެއްވުން އެދި

2016ގައި
ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން
ކަމަށް ވާތީ ،މިފަދަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
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ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
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 23އޯގަސްޓް 2016

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 28
ޖޫން 2016ގައި އަންގާފައިވާ
އެންގުމާ އެއްގޮތަށް
އަމަލުކުރުމަށް
ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މި
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ
ދި.އެފް.އެމް ޕްލަސް އިން

ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު

 19މެއި  2016ވަނަ ދުވަހުގެ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް

މެންދުރު  12:00އިން

ކަނޑައަޅައި ،ހަވާލާދީފައިވާ

1:00އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް

"ޝޯބިޒް" ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން

ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ

 12:15ގައި ދެއްކި ބައެއް

ނަންބަރުCAC-15/2016:

ފޮޓޯތަކުގައި ،އަންހެނެއްގެ

އަދި  CAC-17/2016މި

އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ

 2މައްސަލައިގެ

CAC-

 24މެއި

މަންޒަރު

ނިންމުމުގައި ،ޕްރޮގްރާމް

24/2016

2016

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި

ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް ދި

އަދި 12:18ގައި ފިރިހެނަކު

ޕްލަސް އަށް  28ޖޫން

އަންހެނެއްގެ ކޮލަށް ދޮންދޭ

2016ގައި

މަންޒަރު

ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

ކަމަށް ވާތީ ،މިފަދަ

12:49ގައި އަންހެނެއްގެ

މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި

ލަވައެއް ބްރޯޑްކާސްޓް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް

ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ
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 2016ވަނަ އަހަ ު

 23އޯގަސްޓް 2016

މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 28
ޖޫން 2016ގައި އަންގާފައިވާ
އެންގުމާ އެއްގޮތަށް
އަމަލުކުރުމަށް
ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މި
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
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ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ
ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،ހަވާލާދީފައިވާ
ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް
ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ
ނަންބަރުCAC-15/2016:
އަދި  CAC-17/2016މި
 2މައްސަލައިގެ
ނިންމުމުގައި ،ޕްރޮގްރާމް
ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް ދި
ޕްލަސް އަށް  28ޖޫން
2016ގައި
ދި.އެފް.އެމް ޕްލަސް އިން
 19މެއި  2016ވަނަ ދުވަހުގެ
މެންދުރު  12:00އިން
1:00އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
CAC-

 24މެއި

"ޝޯބިޒް" ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ

25/2016

2016

ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމާއެކު
ދައްކާ ވިޑިއޯގައި އަންހެނެއްގެ
އުރަމަތީގެ އެއްބައި ފެންނަ
ފޮޓޯއެއް ބްރޯޑްކާސްޓް
ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް

ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން
ކަމަށް ވާތީ ،މިފަދަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
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ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 28
ޖޫން 2016ގައި އަންގާފައިވާ
އެންގުމާ އެއްގޮތަށް
އަމަލުކުރުމަށް
ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މި
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ
ދި .ޓީވީ ން  19މެއި
 2016ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު
 12:00އިން 1:00އަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި "ޝޯބިޒް"
ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން 12:15
ގައި ދެއްކި ބައެއް ފޮޓޯތަކުގައި،
އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ ބައެއް
CAC-

 24މެއި

26/2016

2016

ފެންނަ މަންޒަރު
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި
އަދި 12:18ގައި ފިރިހެނަކު
އަންހެނެއްގެ ކޮލަށް ދޮންދޭ
މަންޒަރު
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،
12:49ގައި އަންހެނެއްގެ
އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ
ލަވައެއް ބްރޯޑްކާސްޓް
ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް،

ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މިފަދަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
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ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އަންގައި ،ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް
މި މައްސަލަ ބެލި
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމީއެވެ.
މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ
ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު
ދިޓީވީ އިން  15މެއި
 2016ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު
 12:00އިން 1:00އަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި "ޝޯ ބިޒް"
CAC-

 24މެއި

ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން 12:27

27/2016

2016

ގައި ދެއްކި ލަވައެއްގައި،
އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ ބައެއް
ފެންނަ މަންޒަރު
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް
ބަޔާންކޮށް،

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މިފަދަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އަންގައި ،ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް
މި މައްސަލަ ބެލި
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމީއެވެ.
މިއީ
ދި.އެފް.އެމް ޕްލަސް އިން
 15މެއި  2016ވަނަ ދުވަހުގެ
މެންދުރު  12:00އިން
1:00އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
CAC-

 24މެއި

28/2016

2016

"ޝޯ ބިޒް" ޕްރޮގްރާމްގައި
ގަޑިން  12:27ގައި ދެއްކި
ލަވައެއްގައި ،އަންހެނެއްގެ
އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ
މަންޒަރު
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް
ބަޔާންކޮށް،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ
ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،ހަވާލާދީފައިވާ
ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް
ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ
ނަންބަރުCAC-15/2016:
އަދި  CAC-17/2016މި
 2މައްސަލައިގެ
ނިންމުމުގައި ،ޕްރޮގްރާމް
ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް ދި
ޕްލަސް އަށް  28ޖޫން
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2016ގައި
ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން
ކަމަށް ވާތީ ،މިފަދަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 28
ޖޫން 2016ގައި އަންގާފައިވާ
އެންގުމާ އެއްގޮތަށް
އަމަލުކުރުމަށް
ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މި
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މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ
ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މިފަދަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ
ދި .ޓީވީ ން  21މެއި

CAC-

 24މެއި

29/2016

2016

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 2016ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު

ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން

 12:00އިން 12:50އަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި "ބްރެއިން

މިންގަނޑުތަކާ

ރަޝް" ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން

 12:32ގައި އަންހެނެއްގެ

ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް

އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ

ދަރަޖަކުރުމަށް

މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ލަވައެއް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްްްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އަންގައި ،ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް
މި މައްސަލަ ބެލި
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމީއެވެ.
މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ
ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،ހަވާލާދީފައިވާ
ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް
ދި.އެފް.އެމް ޕްލަސް އިން

ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ

 21މެއި  2016ވަނަ ދުވަހުގެ

ނަންބަރުCAC-15/2016:

މެންދުރު  12:00އިން

އަދި  CAC-17/2016މި

12:50އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

 2މައްސަލައިގެ

CAC-

 24މެއި

"ބްރެއިން ރަޝް" ޕްރޮގްރާމްގައި

ނިންމުމުގައި ،ޕްރޮގްރާމް

30/2016

2016

ގަޑިން  12:32ގައި

ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް ދި

އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ ބައެއް

ޕްލަސް އަށް  28ޖޫން

ފެންނަ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ

2016ގައި

ލަވައެއް

ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ

ކަމަށް ވާތީ ،މިފަދަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ

129

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 23އޯގަސްޓް 2016

މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 28
ޖޫން 2016ގައި އަންގާފައިވާ
އެންގުމާ އެއްގޮތަށް
އަމަލުކުރުމަށް
ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މި
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
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މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ
ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މިފަދަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކާ
ދި .ޓީވީ ން  16މެއި
 2016ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު
 12:00އިން 1:00އަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި "ޝޯ ބިޒް"
ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން 12:17
CAC-

 24މެއި

ގައި ދެއްކި ލަވައެއްގައި

31/2016

2016

އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ ބައެއް
ފެންނަ މަންޒަރު
ބްރޯޑްކާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި،
އަދި 12:37ގައި އަންހެނެއްގެ
އުރަމަތީ ބައެއް ފެންނަ ފޮޓޯއެއް
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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އަންގައި ،ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް
މި މައްސަލަ ބެލި
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމީއެވެ.

މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ
ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،ހަވާލާދީފައިވާ
 12:17ހާއިރު ދެއްކި
ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް
ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ
ދި.އެފް.އެމް ޕްލަސް އިން
 16މެއި  2016ވަނަ ދުވަހުގެ
މެންދުރު  12:00އިން
1:00އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
"ޝޯ ބިޒް" ޕްރޮގްރާމްގައި
CAC-

 24މެއި

32/2016

2016

ގަޑިން  12:17ގައި ދެއްކި
ލަވައެއްގައި އަންހެނެއްގެ
އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ
މަންޒަރު ބްރޯޑްކާސްކޮށްފައިވާ
ކަމަށާއި ،އަދި 12:37ގައި
އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީ ބައެއް
ފެންނަ ފޮޓޯއެއް
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ

ނަންބަރުCAC-15/2016:
އަދި  CAC-17/2016މި
 2މައްސަލައިގެ
ނިންމުމުގައި ،ޕްރޮގްރާމް
ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް ދި
ޕްލަސް އަށް  28ޖޫން
2016ގައި
ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން
ކަމަށް ވާތީ ،މިފަދަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
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ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 28
ޖޫން 2016ގައި އަންގާފައިވާ
އެންގުމާ އެއްގޮތަށް
އަމަލުކުރުމަށް
ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މި
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
ދި .ޓީވީ ން  21މެއި
 2016ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު
 11:00އިން 12:00އަށް
CAC-

 24މެއި

33/2016

2016

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި "ފްރައިޑޭ
ސްޕެޝަލް" ޕްރޮގްރާމްގައި
އަންހެނުންތަކެއްގެ އުރަމަތީގެ
ބައެއް ފެންނަ މަންޒަރު
ދައްކުވައިދޭ އިނގިރޭސި ލަވެއް
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ

އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ
ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މިފަދަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކާ

133

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 23އޯގަސްޓް 2016

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އަންގައި ،ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް
މި މައްސަލަ ބެލި
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމީއެވެ.
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މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ
ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،ހަވާލާދީފައިވާ
ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް
ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ
ނަންބަރުCAC-15/2016:
އަދި  CAC-17/2016މި
 2މައްސަލައިގެ
ނިންމުމުގައި ،ޕްރޮގްރާމް
ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް ދި
ޕްލަސް އަށް  28ޖޫން
2016ގައި
ދި .އެފް .އެމް ޕްލަސް
އިން  21މެއި  2016ވަނަ
ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00އިން
1:00އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
CAC-

 24މެއި

"ފްރައިޑޭ ސްޕެޝަލް"

34/2016

2016

ޕްރޮގްރާމްގައި އަންހެނުންތަކެއްގެ
އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ
މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ އިނގިރޭސި
ލަވެއް
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ

ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން
ކަމަށް ވާތީ ،މިފަދަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
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 23އޯގަސްޓް 2016

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 28
ޖޫން 2016ގައި އަންގާފައިވާ
އެންގުމާ އެއްގޮތަށް
އަމަލުކުރުމަށް
ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މި
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
މިއީ
ދި .އެފް .އެމް ޕްލަސް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް

އިން  21މެއި  2016ވަނަ

އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ

ދުވަހުގެ ހަވީރު  4:30އިން

ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު

 5:50އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް

"އޯލް ޓައިމް ހިޓްސް"

ކަނޑައަޅައި ،ހަވާލާދީފައިވާ

ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން 4:45ގައި

ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް

ފިރިހެނަކު އަންހެނެއްގެ ނިތަށް

ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ

ދޮންދޭ މަންޒަރު ފެންނަ ލަވައެއް

ނަންބަރުCAC-15/2016:

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކަމަށާއި ގަޑިން

އަދި  CAC-17/2016މި

5:08ގައި އަންހެނަކު

 2މައްސަލައިގެ

CAC-

 24މެއި

ފިރިހެނެއްގެ ކޮލަށް ދޮންދޭ

ނިންމުމުގައި ،ޕްރޮގްރާމް

35/2016

2016

މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ލަވައެއް

ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް ދި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކަމަށާއި

ޕްލަސް އަށް  28ޖޫން

5:29ގައި އަންހެނެއްގެ

2016ގައި

އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ

ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން

މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ އިނގިރޭސި

ކަމަށް ވާތީ ،މިފަދަ

ލަވެއް

މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް އަދި

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި

މި ލަވަތަކުގައި އަންހެނަކާއި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ފިރިހެނަކު ގައިގޯޅިވެ އުޅޭ

ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ

މަންޒަރު ފެންނަކަން

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ބަޔާންކޮށް،

ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ
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މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 28
ޖޫން 2016ގައި އަންގާފައިވާ
އެންގުމާ އެއްގޮތަށް
އަމަލުކުރުމަށް
ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މި
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
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ދި ޕްލަސް އިން 15
މެއި  2016ވަނަ ދުވަހުގެ
ރޭ  11:00އިން 11:35
އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
"އުރީދޫ ނިއު ޑޭ"
ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން
 11:28ހާއިރު ދެއްކި
ލަވައެއްގައި އަންހެނެއްގެ
އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ
މަންޒަރު
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ ،މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ
ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް
ދި .އެފް .އެމް ޕްލަސް

CAC-

 24މެއި

36/2016

2016

ކަނޑައަޅައި ،ހަވާލާދީފައިވާ

އިން  15މެއި  2016ވަނަ

ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް

ދުވަހުގެ ރޭ  11:00އިން

ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ

 11:35އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

ނަންބަރުCAC-15/2016:

"އުރީދޫ ނިއު ޑޭ" ޕްރޮގްރާމްގައި

އަދި  CAC-17/2016މި

ގަޑިން 11:28ގައި ދެއްކި

 2މައްސަލައިގެ

ލަވައެއްގައި އަންހެނެއްގެ

ނިންމުމުގައި ،ޕްރޮގްރާމް

އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ

ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް ދި

މަންޒަރު

ޕްލަސް އަށް  28ޖޫން

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް

2016ގައި

ބަޔާންކޮށް،

ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން
ކަމަށް ވާތީ ،މިފަދަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
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ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 23އޯގަސްޓް 2016

ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 28
ޖޫން 2016ގައި އަންގާފައިވާ
އެންގުމާ އެއްގޮތަށް
އަމަލުކުރުމަށް
ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މި
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
 18މޭ  2016ވަނަ
ދުވަހުގެ މެންދުރު 11:00
ދި .އެފް .އެމް ޕްލަސް

އިން 12:00އަށް

އިން  18މެއި  2016ވަނަ

ދި.އެފް.އެމް ޕްލަސް އިން

ދުވަހުގެ  11:00އިން 12:00

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި "އުރީދޫ

އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި "އުރީދޫ

ނިއުޑޭ' ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން

CAC-

 24މެއި

ނިއު ޑޭ" ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން

11:43ގައި

37/2016

2016

11:43ގައި ދެއްކި ލަވައެއްގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ނުވާތީ،

އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ ބައެއް

މި މައްސަލައަކީ އަސްލެއް

ފެންނަ މަންޒަރު

ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް

ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާތީ،

ބަޔާންކޮށް،

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
ބެލެން ނެތް ވާހަކަ ޝަކުވާ
ހުށަހެޅިފަރާތަށް އަންގާފައި.
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ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 31މެއި 2016

 18މޭ  2016ވަނަ
ދުވަހުގެ މެންދުރު 11:00
ދި .ޓީވީ އިން  18މެއި

އިން 12:00އަށް ދި.ޓީވީ

 2016ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00

އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

އިން  12:00އަށް

"އުރީދޫ ނިއުޑޭ'

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި "އުރީދޫ ނިއު

ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން

CAC-

 24މެއި

ޑޭ" ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން

11:43ގައި

38/2016

2016

11:43ގައި ދެއްކި ލަވައެއްގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ނުވާތީ،

އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ ބައެއް

މި މައްސަލައަކީ އަސްލެއް

ފެންނަ މަންޒަރު

ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް

ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާތީ،

ބަޔާންކޮށް،

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

CAC-

 07ޖޫން

39/2016

2016

 31މެއި 2016

ބެލެން ނެތް ވާހަކަ ޝަކުވާ
ހުށަހެޅިފަރާތަށް އަންގާފައި.
 21ޖެނުއަރީ 2016

140

މި ކޮމިޝަނުން

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  9:00އިން

ގެންގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި

 12:00އަށް ޗެނަލް  13އިން

ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި "އުންމީދީ "16

ނިޒާމުގެ 2ވަނަ ނަންބަރުގެ

ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު

(ހ)ގައި "ރާއްޖޭގައި

ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ

ބްރޯޑްކާސްޓް ނުވަތަ

މަޖިލިހުގެ ލ.ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާ ބެހޭ

މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

އެއްވެސް މައްސަލައަކާ

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު

ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް

ނަޝީދަކީ ދުވަހަކުވެސް މި

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ގައުމު ނުދެކޭ ފަދަ

ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް

ޔަހޫދީއެއްކަމަށް ވިދާޅުވި

ހުށަހަޅާ ނަމަ ،އެ

މަންޒަރާއި އަޑު ލައިވްކޮށް

މައްސަލައެއް ހިނގާ ތާރީހުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި

ފެށިގެން ގިނަވެގެން 04

ރައީސް ނަޝީދަކީ

ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެކަން

ޔަހޫދީއެއްކަމަށް ޝަރުއީ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ" މިހެން

އެއްވެސް ކޯޓަކުން މިހާތަނަށް

ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި

ކަނޑައަޅާފައިކަމަށް ބުނެ އަދި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް

ޤަވާއިދުގެ 9ވަނަ މާއްދާގެ

އެފެއަރޒުންވެސް އެގޮތަށް

(ކ)ގައި

ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށް ރައީސް

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ނަޝީދުގެ އަބުރާ ބެހިފައިވާ

ހިދުމަތުގެ ލައިސަންސް

މަންޒަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލިބިފައިވާ ކޮންމެ

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފަށް

ފަރާތަކުންވެސް ،އެތަނަކުން

ކުރިކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް މި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

މައްސަލަ ބަލާ ފިޔަވަޅު

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،

އަޅުއްވައި ދެއްވުން އެދި

އިޝްތިހާރުތަކުގެ މާސްޓަރ

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 16ޖޫން 2016

ރެކޯޑިންގއާއި އޮންއެއަރ
ލޮގް ،އެ އެއްޗެއް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެން ( 2ދޭއް)
މަސްދުވަސް ވަންދެން
ބަހައްޓަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ވަކި
ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ
އިޝްތިހާރަކާ ގުޅޭގޮތުން
މައްސަލައެއް ކުރިމަތި
ވެއްޖެނަމަ ކޮމިޝަނުގެ
އެދުމުގެ މަތިން އެ
ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ މާސްޓަރ
ރެކޯޑިންގ އާއި އޮންއެއަރ
ލޮގް ،މައްސަލަ
ހައްލުވަންދެއް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުން
ބަހައްޓަންވާނެއެވެ" މިހެން
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާފައިވާ
ތާރީޚްއަކީ ،ޙަވާލާދީފައިވާ
"ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި
ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ
ނިޒާމު" އަދި
"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދު"ގެ ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ
މާއްދާތަކުގައިވާ މުއްދަތު
ފަހަނައަޅައިގޮސްފައިވާ
ތާރީޚަކަށް ވެފައި ،އެ
ކޮންޓެންޓް މިހާރު ލިބެން
ރ ުތ ް
ޔ ަފ ާ
ނެތުމުންި ،ތ ަ
ނ

ދ ަފ ިއވާ
ޅ ްއ ިވ ަޙ ާވ ާ
ށ ެހ ު
ުހ ަ
ލ ީ
މައްސަލަ ކުރިއަށް
ގެންދެވެން ނެތްވާހަކަ
ދަންނަވައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި
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ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

މި ކޮމިޝަނުން
ގެންގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި
ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ
ނިޒާމުގެ 2ވަނަ ނަންބަރުގެ
 8ފެބުރުވަރީ  2016ވަނަ

CAC-

 07ޖޫން

40/2016

2016

(ހ)ގައި "ރާއްޖޭގައި

ދުވަހުގެ ހަވީރު  4:00އިން

ބްރޯޑްކާސްޓް ނުވަތަ

6:00އަށް ޗެނަލް 13އިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާ ބެހޭ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ނ.

އެއްވެސް މައްސަލައަކާ

ކުޑަފަރީގައި ބޭއްވި އެރަށު

ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް

ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ

ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް

ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ

ހުށަހަޅާ ނަމަ ،އެ

މަޖިލިހުގެ ދ .މީދޫ ދާއިރާގެ

މައްސަލައެއް ހިނގާ ތާރީހުން

މެންބަރު އަދި އެމް.ޑީ.އޭގެ ލީޑަރު

ފެށިގެން ގިނަވެގެން 04

އަޙްމަދު ސިޔާމު މުޙައްމަދު

ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެކަން

ވާހަކަ ދެއްކެވުމުގައި

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ" މިހެން

މުޖުތަމައުގައި އާއްމުގޮތެއްގައި

ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި

ބޭނުން ކުރެވޭ އަދަބު އަހުލާގީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓިފައި

ޤަވާއިދުގެ 9ވަނަ މާއްދާގެ

ނުވާކަން ބަޔާންކޮށް ،މި ފަދަ

(ކ)ގައި

އަޑު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކީ

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމޖުގެ ކޯޑް އޮފް

ހިދުމަތުގެ ލައިސަންސް

ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފުކަމެއްކަން

ލިބިފައިވާ ކޮންމެ

ފާހަގަކޮށް ،އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ

ފަރާތަކުންވެސް ،އެތަނަކުން

ދައްކަވަމުން ސިޔާމް އެމްޑީޕީއަކީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ޝައިތާނީ ޕާޓީއެއްކަމަށް

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،

ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ،

އިޝްތިހާރުތަކުގެ މާސްޓަރ

އެމްޑީޕީއަކީ ޝައިތާނީ

ރެކޯޑިންގއާއި އޮންއެއަރ

ޕާޓީއެއްކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް

ލޮގް ،އެ އެއްޗެއް

ކޯޓަކުން އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ދުވަހުން

ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމުގައިވާ

ފެށިގެން ( 2ދޭއް)

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުންވެސް

މަސްދުވަސް ވަންދެން

ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް

ސިޔާމް ދެއްކެވީ ހަގީގަތާ ހިލާފު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ވަކި

ދޮގު ވާހަކައެއްކަން ބަޔާންކޮށް

ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ

މައްސަލަ ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅާ

އިޝްތިހާރަކާ ގުޅޭގޮތުން

ދެއްވުން އެދި

މައްސަލައެއް ކުރިމަތި
ވެއްޖެނަމަ ކޮމިޝަނުގެ
އެދުމުގެ މަތިން އެ
ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ މާސްޓަރ
ރެކޯޑިންގ އާއި އޮންއެއަރ
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 16ޖޫން 2016

ލޮގް ،މައްސަލަ
ހައްލުވަންދެއް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުން
ބަހައްޓަންވާނެއެވެ" މިހެން
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާފައިވާ
ތާރީޚްއަކީ ،ޙަވާލާދީފައިވާ
"ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި
ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ
ނިޒާމު" އަދި
"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދު"ގެ ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ
މާއްދާތަކުގައިވާ މުއްދަތު
ފަހަނައަޅައިގޮސްފައިވާ
ތާރީޚަކަށް ވެފައި ،އެ
ކޮންޓެންޓް މިހާރު ލިބެން
ނެތުމުން ،ތިޔަ ފަރާތުން
ހުށަހެޅުއްވި ޙަވާލާދީފައިވާ
މައްސަލަ ކުރިއަށް
ގެންދެވެން ނެތްވާހަކަ
ދަންނަވައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި
ޗެނަލް  13އިން 28

CAC-

 07ޖޫން

41/2016

2016
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 28މެއި  2016ވަނަ

މެއި  2016ވަނަ ދުވަހުގެ

ދުވަހުގެ  13:00އިން

 13:00އިން  13:49އަށް

 13:49އަށް ޗެނަލް 13

ގެނެސްދިން "ބީ ޓައުން"

އިން ބްރޯޑްކާސްކުރި "ބީ

ޕްރޮގްރާމުގައި ގަޑިން 13:05

ޓައުން" ކޮންޓެންޓްގައި

ގައި ގެނެސްދިން ހިންދީ

 13:25 ،13:05އަދި

ލަވައެއްގައި އާއްމު ބަހުރުވައިން

 13:32ހާއިރު އަންހެނެއްގެ

ދަންނަވައިން ދަންނަވަނީނަމަ

އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ

އަންހެނެއްގެ ދެ ކިރު ދޭތެރޭ

މަންޒަރު ގެނެސްދީފައިވާތީ،

ފެންނަ މަންޒަރު

މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 2

އަދި 13:25ގައި ދެއްކި ހިންދީ

ވަނަ ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު

ލަވައެއްގައިވެސް ހަމަ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް

އަންހެނެއްގެ ދެ ކިރު ދޭތެރޭ

ކަނޑައަޅައި ،މިފަދަ

ފެންނަ މަންޒަރު އަދި

މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

13:32ގައި ގެނެސްދިން

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި

ރިޕޯޓުގައި ހަމަ އަންހެނެއްގެ ދެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކިރު ދޭތެރޭ ފެންނަ މަންޒަރު

ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 09އޯގަސްޓް 2016

ބްރޯޑްކާސްޓކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް މީޑިއާ ރިންގް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން މީޑިއާ
ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އަންގައި ،ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް
މި މައްސަލަ ބެލި
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންމަބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމީއެވެ.
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މި ކޮމިޝަނުން
ގެންގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި
ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ
ނިޒާމުގެ 2ވަނަ ނަންބަރުގެ
 8ފެބުރުވަރީ  2016ވަނަ

CAC-

 07ޖޫން

42/2016

2016

(ހ)ގައި "ރާއްޖޭގައި

ދުވަހުގެ ހަވީރު  4:00އިން

ބްރޯޑްކާސްޓް ނުވަތަ

6:00އަށް ޓީވީއެމް އިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާ ބެހޭ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ނ.

އެއްވެސް މައްސަލައަކާ

ކުޑަފަރީގައި ބޭއްވި އެރަށު

ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް

ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ

ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް

ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ

ހުށަހަޅާ ނަމަ ،އެ

މަޖިލިހުގެ ދ .މީދޫ ދާއިރާގެ

މައްސަލައެއް ހިނގާ ތާރީހުން

މެންބަރު އަދި އެމް.ޑީ.އޭގެ ލީޑަރު

ފެށިގެން ގިނަވެގެން 04

އަޙްމަދު ސިޔާމު މުޙައްމަދު

ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެކަން

ވާހަކަ ދެއްކެވުމުގައި

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ" މިހެން

މުޖުތަމައުގައި އާއްމުގޮތެއްގައި

ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި

ބޭނުން ކުރެވޭ އަދަބު އަހުލާގީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓިފައި

ޤަވާއިދުގެ 9ވަނަ މާއްދާގެ

ނުވާކަން ބަޔާންކޮށް ،މި ފަދަ

(ކ)ގައި

އަޑު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކީ

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމޖުގެ ކޯޑް އޮފް

ހިދުމަތުގެ ލައިސަންސް

ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފުކަމެއްކަން

ލިބިފައިވާ ކޮންމެ

ފާހަގަކޮށް ،އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ

ފަރާތަކުންވެސް ،އެތަނަކުން

ދައްކަވަމުން ސިޔާމް އެމްޑީޕީއަކީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ޝައިތާނީ ޕާޓީއެއްކަމަށް

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،

ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ،

އިޝްތިހާރުތަކުގެ މާސްޓަރ

އެމްޑީޕީއަކީ ޝައިތާނީ

ރެކޯޑިންގއާއި އޮންއެއަރ

ޕާޓީއެއްކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް

ލޮގް ،އެ އެއްޗެއް

ކޯޓަކުން އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ދުވަހުން

ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމުގައިވާ

ފެށިގެން ( 2ދޭއް)

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުންވެސް

މަސްދުވަސް ވަންދެން

ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް

ސިޔާމް ދެއްކެވީ ހަގީގަތާ ހިލާފު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ވަކި

ދޮގު ވާހަކައެއްކަން ބަޔާންކޮށް

ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ

މައްސަލަ ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅާ

އިޝްތިހާރަކާ ގުޅޭގޮތުން

ދެއްވުން އެދި

މައްސަލައެއް ކުރިމަތި
ވެއްޖެނަމަ ކޮމިޝަނުގެ
އެދުމުގެ މަތިން އެ
ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ މާސްޓަރ
ރެކޯޑިންގ އާއި އޮންއެއަރ
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ލޮގް ،މައްސަލަ
ހައްލުވަންދެއް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުން
ބަހައްޓަންވާނެއެވެ" މިހެން
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާފައިވާ
ތާރީޚްއަކީ ،ޙަވާލާދީފައިވާ
"ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި
ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ
ނިޒާމު" އަދި
"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދު"ގެ ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ
މާއްދާތަކުގައިވާ މުއްދަތު
ފަހަނައަޅައިގޮސްފައިވާ
ތާރީޚަކަށް ވެފައި ،އެ
ކޮންޓެންޓް މިހާރު ލިބެން
ނެތުމުން ،ތިޔަ ފަރާތުން
ހުށަހެޅުއްވި ޙަވާލާދީފައިވާ
މައްސަލަ ކުރިއަށް
ގެންދެވެން ނެތްވާހަކަ
ދަންނަވައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި
 20މެއި 2016ވަނަ

CAC-

 07ޖޫން

43/2016

2016
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ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި "ފަހި 913

ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި "ފަހި

ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ

 913ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް

ރައްމިއްޔާތު" ޗެނަލް 13އިން

ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު"

ލައިވްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

ޗެނަލް 13އިން ލައިވްކޮށް

ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއީސް ޔާމިނު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން

ކޮންޓެންޓްގައި ރައްޔިތުންގެ

"އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ގާތް އަހު

މަޖްލިހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ

ސިޔާމަށް ދަންނަވާލަން

މެމްބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ބޭޏުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށާއި ،އެ

އެނގެއޭ ހަމަ ހުރިހާ

ރަސްމިއްޔާތުގައި

ބޭފުޅުންވެސް ،ހާއްސަކޮށް ހުރިހާ

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ފިރިހެން ބޭފުޅުން ބެންކޮކަށް

ޢަބްދުﷲ ޔާމިނު ދެއްކެވި

ވަޑައިގަންނަވާ ހަމަގައިމުވެސް

ވާހަކަފުޅަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،

އަންހެން ބޭފުޅުން ހޯއްދަވަނީ

ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް

ހިލޭއެއްނޫން އެހެންވީމަ ހިލޭ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް

އަންހެނުންނެއްނޫން އެއީ

އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ

ސިޔާމް" ރާއީސް ޔާމިނު ދެއްކެވި

ކަމަށް ބެލެން ނެތްކަމަށް
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 2016ވަނަ އަހަ ު

 19ޖުލައި 2016

ވާހަކައަކީ ހަށިވިއްކުމަށް ހިތްވަރު

ކަނޑަޅައި ،މި މައްސަލަ ބެލި

ލިބޭ ފަދަ ވާހަކައެއްކަމަށް އެ

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި

އަޑު އިވުމުން ޝަކުވާ

ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ

ހުށަހެޅިފަރާތަށް އެފަދަ

އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ

ކަންކަންކުރުމަށް ހިތްވަރު

ނިންމީއެވެ.

ލިބިގެންދިޔަކަން ބަޔާންކޯށް
ގާނޫނު ނަންބަރު 2014/9
ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ  620ވަނަ
ބާބުގެ ހަށިވިއްކުމުގެ ބައިގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކުގެ
ބައިގައި  621ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()2ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ހަށި
ވިއްކުމުގެ އަމަލެއް ނުވަތަ
އަމަލުތަކެއް ހިންގުމަށް ހިތްވަރު
ދިނުމާއި އެކަން
ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި
އެނޫންގޮތަކަށްވެސް އެކަމަށް
މަގުފަހިކޮށްދިނުން" މިހެން
ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ބަލާ
ފިޔަވަޅު އަޅާދެއްވުން އެދި
ޓީވީއެމްއިން  23މެއި

CAC-

 07ޖޫން

44/2016

2016
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ޓީވީއެމްއިން  23މެއި

2016ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު

2016ވަނަ ދުވަހުގެ

 12:30އިން ހަވީރު 5:00އަށް

މެންދުރު  12:30އިން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ

ހަވީރު 5:00އަށް

ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ހއ.

ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓްގައި،

ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އެރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ

އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް

ލައިވްކޮށް

ގައްޔޫމް ދެއްކެވި

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެ

ވާހަކަފުޅުގައި "އިޖުތިމާއީ

ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު

މައްސަލަތަކަށް ،އޭގެ

ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީނު

ޙައްލެއް އަންނާނީ،

ވިދާޅުވީ "އަޅުގަނޑުމެން
ގަބޫލުކުރާގޮތުގައިާ ،
ރ ްއޖ ޭ ަގ ިއ

ރައްޔިތުން އިޖުތިމާއީ
މައްސަލަތަކުން

ުއ ެފ ިދ ަފ ިއ މިހިރަ ހުރިހާ
އިޖުތިމާއި މައްސަލަތަކަށް އޭގެ

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން".

ހައްލެއް އަންނާނީ ރައްޔިތުންގެ

ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ

އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކުން

މިސާލު ބަހެއްގެ ގޮތުން

ހަނދާންނެތޭވަރުގެ އަފިހުމެއް

ކަމަށް އެނގެން

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ،އެ

އޮތުމުންނާއި ،އޭގެ

އަފިހުނަކީ ރައްޔިތުން

ތަފްސީލެއްގެ ގޮތުން "...އެ

ހަނދާންނެތޭވަރުގެ އަފިހުނެއް

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 19ޖުލައި 2016
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ބާރުވެރިވުން ،ޒުވާނުން

އަފިހުނަކީ ރައްޔިތުން

ބާރުވެރިވުން ،ޒުވާނުން

ބާރުވެރިވުން .ޒުވާނުން

ބޭކާރުގޮތުގައި ވަގުތު ނަގާނުލާ،

ބާރުވެރިވުން .ޒުވާނުން

ޒުވާނުންނަކީ ގައުމު ކުރިއަށް

ބޭކާރުގޮތުގައި

ގެންދަން ޒުވާނުންގެ އާއިލާއަށް

ވަގުތުނަގާނުލައި،

ބޭނުންވާ ލާރި ހޯދަން ޒުވާނުންގެ

ޒުވާނުންނަކީ ގައުމު ކުރިއަށް

ހަޔާތް ބާއްޖަވެރިކުރަން

ގެންދަން ،ޒުވާނުންގެ

މަސައްކަތްކުރާ އާމުދަނީ ހޯދާ

އާއިލާއަށް ބޭނުންވާ ލާރި

ބަޔަކަށް ހަދާނެ ފުރުސަތުތަކެއް

ހޯދަން ،ޒުވާނުންގެ ހަޔާތް

ރާއްޖޭގައި އުފައްދައި ދެވިގެން.

ބާއްޖަވެރިކުރަން

އެހެންވީމަ ،ޒުވާނުން

މަސައްކަތްކުރާ ،އާމްދަނީ

ބާރިވެރިކުރުވަން ކުރާ

ހޯދާ ބަޔަކަށް ހަދާނެ

މަސައްކަތަކީ މި ދެންނެވި

ފުރުޞަތުތަކެއް ރާއްޖޭގައި

އަފިހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ

އުފައްދައިދެވިގެން "...ކަމަށް

ތެރޭގައި ބެހުން" .ގައުމެއްގެ

އެނގެން އޮތުމުން،

ތަރައްގީއާ ގުޅުވައިގެން

ޙަވާލާދީފައިވާ އެ ކޮންޓެންޓް

އަފިހުންގެ ވާހަކަ ރައީސް ޔާމީނު

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ވަނީ

ދެއްކި ވާހަކަ ޓީވީއިން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކީ ޓީވީބެލި

އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ

މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަފިހުން

މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން

ބޭނުންކުރުމަށް

ނެތްކަމަށް ކަނޑަޅައި ،މި

ހިތްވަރުލިބުނުކަމެއްކަން

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ

ބަޔާންކޮށް މައްސަލަބެލުމަށްފަހު

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި

ޓީވީއެމްއަށް ފިޔަވަޅު

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން

އަޅައިދެއްވުން އެދި

މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

މިއީ 24 ،މޭ 2016ގައި
ކޮމިޝަނުން ނިންމި CAC-
 18/2016އިން ހުށަހެޅި ޗެނަލް
 13އިން  1މޭ  2016ވަނަ
ދުވަހުގެ ރޭ  9:00އިން 10:00
އަށް ލައިވްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

CAC-

 07ޖޫން

45/2016

2016

 24މޭ 2016ގައި

"ނިވްސް ޓޯކް" ޕްރޮގްރާމުގައި

ކޮމިޝަނުން ބަލާ ނިންމި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މިލަންދޫ

ނަންބަރުCAC- :

ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން މުފީދު

 18/2016މައްސަލަ ނިންމި

އަބްދުލް ގާދިރު ރައީސް ނަޝީދު

ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 7،6،5،4

އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު

އަދި  8ވަނަ ސަފްހާގައި

ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ކޯޓުތައް

ތިޔަ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި

އެއްކޮށް އަނދާ ހުލިކޮށްލި ކަމަށް

ފޯމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ

ވިދާޅުވި މައްސަލަ ބަލައި

މައްސަލަ ހިމެނޭ

ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ނަމަވެސް

ކޮންޓެންޓްގައި

މައްސަލަ ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް

ވަނީ ހަސަން މުފީދު އަބްދުލް

އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ޚިލާފްވާ

ގާދިރު ދެއްކެވި އެހެން

މާއްދާއެއް ނެތްކަމަށް

ވާހަކަތަކަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް

ފާހަގަކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށާއި،

މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ބަޔާންކޮށް ،މިހާރު މި ހުށަހަޅާ

ނަންބަރުCAC-45/2016:

މައްސަލައަކީ ރައީސް ނަޝީދު

މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި

އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު

ބަލާދިނުމަށް އެދިފައިވާ

ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ކޯޓުތައް

ކޮންޓެންޓަކީ ޙަވާލާދީފައިވާ

އެއްކޮށް އަނދާ ހުލިކޮށްލިކަމަށް

ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު:

ހަސަން މުފީދު އަބްދުލް ގާދިރު

 CAC-18/2016އިން

ވިދާޅުވި މައްސަލަކަމަށް

 24މޭ 2016ގައި

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް

ނިންމާފައިވާ ޝަކުވާއަކަށް

ސާފުނިވާތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ

ވާތީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު

މައްސަލަ އަލުން ބަލާނެ

ނަޝީދާ ބެހޭގޮތުން ސާބިތު

ޖާގައެއްނެތް ކަމުގައި މި

ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަ

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ

ދައްކާފައިކަމަށް ބުނެ އަދި

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި

ހަސަން މުފީދު އަބްދުލް ގާދިރު

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

ރައީސް ނަޝީދުގެ އަބުރާ

ނިންމީއެވެ.

ބެހުނުއިރު އެ މަންޒަރު އަޑާއެކު
ޗެނަލް 13އިން
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ ،މި
މައްސަލަ ވަކި މައްސަލަ
އެއްގެގޮތުގައި ބަލައިދެއްވުން އެދި
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ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 19ޖުލައި 2016

 20މެއި 2016ވަނަ
ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި "ފަހި 913
ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ
ރައްމިއްޔާތު" ޓީވީއެމް އިން
ލައިވްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއީސް ޔާމިނު
ވާހކަފުޅު ދައްކަވަމުން
"އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ގާތް އަހު
ސިޔާމަށް ދަންނަވާލަން

CAC-

 07ޖޫން

46/2016

2016

 20މެއި 2016ވަނަ

ބޭޏުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި "ފަހި

އެނގެއޭ ހަމަ ހުރިހާ

 913ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް

ބޭފުޅުންވެސް ،ހާއްސަކޮށް ހުރިހާ

ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު"

ފިރިހެން ބޭފުޅުން ބެންކޮކަށް

ޓީވީއެމް އިން ލައިވްކޮށް

ވަޑައިގަންނަވާ ހަމަގައިމުވެސް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

އަންހެން ބޭފުޅުން ހޯއްދަވަނީ

ކޮންޓެންޓްގައި ރައްޔިތުންގެ

ހިލޭއެއްނޫން އެހެންވީމަ ހިލޭ

މަޖްލިހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ

އަންހެނުންނެއްނޫން އެއީ

މެމްބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ސިޔާމް" ރާއީސް ޔާމިނު ދެއްކެވި

ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށާއި ،އެ

ވާހަކައަކީ ހަށިވިއްކުމަށް ހިތްވަރު

ރަސްމިއްޔާތުގައި

ލިބޭ ފަދަ ވާހަކައެއްކަމަށް އެ

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަޑު އިވުމުން ޝަކުވާ

ޢަބްދުﷲ ޔާމިނު ދެއްކެވި

ހުށަހެޅިފަރާތަށް އެފަދަ

ވާހަކަފުޅަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،

ކަންކަންކުރުމަށް ހިތްވަރު

ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް

ލިބިގެންދިޔަކަން ބަޔާންކޯށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް

ގާނޫނު ނަންބަރު 2014/9

އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ

ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ  620ވަނަ

ކަމަށް ބެލެން ނެތްކަމަށް

ބާބުގެ ހަށިވިއްކުމުގެ ބައިގައި

ކަނޑަޅައި ،މި މައްސަލަ ބެލި

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކުގެ

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި

ބައިގައި  621ވަނަ މާއްދާގެ

ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ

(ހ)ގެ ()2ވަނަ ނަންބަރުގައި

އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ހަށި

ނިންމީއެވެ.

ވިއްކުމުގެ އަމަލެއް ނުވަތަ
އަމަލުތަކެއް ހިންގުމަށް ހިތްވަރު
ދިނުމާއި އެކަން
ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި
އެނޫންގޮތަކަށްވެސް އެކަމަށް
މަގުފަހިކޮށްދިނުން" މިހެން
ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ބަލާ
ފިޔަވަޅު އަޅާދެއްވުން އެދި

150

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 19ޖުލައި 2016

ޗެނަލް  13އިން 23

CAC-

 07ޖޫން

47/2016

2016

151

ޗެނަލް 13އިން 23

މެއި 2016ވަނަ ދުވަހުގެ

މެއި 2016ވަނަ ދުވަހުގެ

މެންދުރު  12:30އިން ހަވީރު

މެންދުރު  12:30އިން

5:00އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ހަވީރު 5:00އަށް

އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް

ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓްގައި،

ގައްޔޫމް ހއ .ހޯރަފުއްޓަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގައި ބޭއްވި

އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް

ޖަލްސާ ލައިވްކޮށް

ގައްޔޫމް ދެއްކެވި

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެ

ވާހަކަފުޅުގައި "އިޖުތިމާއީ

ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު

މައްސަލަތަކަށް ،އޭގެ

ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީނު

ޙައްލެއް އަންނާނީ،

ވިދާޅުވީ "އަޅުގަނޑުމެން

ރައްޔިތުން އިޖުތިމާއީ

ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ،ރާއްޖޭގައި

މައްސަލަތަކުން

އުފެދިފައި މިހިރަ ހުރިހާ

ހަނދާންނެތޭވަރުގެ އަފިހުނެއް

އިޖުތިމާއި މައްސަލަތަކަށް އޭގެ

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން".

ހައްލެއް އަންނާނީ ރައްޔިތުންގެ

ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ

އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކުން

މިސާލު ބަހެއްގެ ގޮތުން

ހަނދާންނެތޭވަރުގެ އަފިހުމެއް

ކަމަށް އެނގެން

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ،އެ

އޮތުމުންނާއި ،އޭގެ

އަފިހުނަކީ ރައްޔިތުން

ތަފްސީލެއްގެ ގޮތުން "...އެ

ބާރުވެރިވުން ،ޒުވާނުން

އަފިހުނަކީ ރައްޔިތުން

ބާރުވެރިވުން ،ޒުވާނުން

ބާރުވެރިވުން .ޒުވާނުން

ބޭކާރުގޮތުގައި ވަގުތު ނަގާނުލާ،

ބާރުވެރިވުން .ޒުވާނުން

ޒުވާނުންނަކީ ގައުމު ކުރިއަށް

ބޭކާރުގޮތުގައި

ގެންދަން ޒުވާނުންގެ އާއިލާއަށް

ވަގުތުނަގާނުލައި،

ބޭނުންވާ ލާރި ހޯދަން ޒުވާނުންގެ

ޒުވާނުންނަކީ ގައުމު ކުރިއަށް

ހަޔާތް ބާއްޖަވެރިކުރަން

ގެންދަން ،ޒުވާނުންގެ

މަސައްކަތްކުރާ އާމުދަނީ ހޯދާ

އާއިލާއަށް ބޭނުންވާ ލާރި

ބަޔަކަށް ހަދާނެ ފުރުސަތުތަކެއް

ހޯދަން ،ޒުވާނުންގެ ހަޔާތް

ރާއްޖޭގައި އުފައްދައި ދެވިގެން.

ބާއްޖަވެރިކުރަން

އެހެންވީމަ ،ޒުވާނުން

މަސައްކަތްކުރާ ،އާމްދަނީ

ބާރިވެރިކުރުވަން ކުރާ

ހޯދާ ބަޔަކަށް ހަދާނެ

މަސައްކަތަކީ މި ދެންނެވި

ފުރުޞަތުތަކެއް ރާއްޖޭގައި

އަފިހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ

އުފައްދައިދެވިގެން "...ކަމަށް

ތެރޭގައި ބެހުން" .ގައުމެއްގެ

އެނގެން އޮތުމުން،

ތަރައްގީއާ ގުޅުވައިގެން

ޙަވާލާދީފައިވާ އެ ކޮންޓެންޓް

އަފިހުންގެ ވާހަކަ ރައީސް ޔާމީނު

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ވަނީ

ދެއްކި ވާހަކަ ޓީވީއިން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކީ ޓީވީބެލި

އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ

މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަފިހުން

މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން

ބޭނުންކުރުމަށް

ނެތްކަމަށް ކަނޑަޅައި ،މި

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 19ޖުލައި 2016

ހިތްވަރުލިބުނުކަމެއްކަން

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ

ބަޔާންކޮށް މައްސަލަބެލުމަށްފަހު

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި

ޗެނަލް  13އަށް ފިޔަވަޅު

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން

އަޅައިދެއްވުން އެދި

މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

 31މޭ  2016ވަނަ

 31މޭ  2016ވަނަ

ދުވަހުގެ  13:00އިން 14:00

ދުވަހުގެ  13:00އިން

އަށް ޓީވީއެމް އިން

 14:00އަށް ޓީވީއެމް އިން

ބްރޯޑްކާސްޓުކުރި "މެންދުރުފަސް" ބްރޯޑްކާސްޓުކުރި
ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން

"މެންދުރުފަސް"

13:49ހާއިރު ވަނީ ދުންފަތުގެ

ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން

އިސްތިއުމާލު ކުރުމުން ލިބޭ

13:49ހާއިރު ގެނެސްދިން

ގެއްލުންތައް ބަޔާންކުރާ ލަވައެއް

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު

ގެނެސްދީފައިވާކަމަށާއި އެ

ކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް

ލަވައިގައި ގެނެސްދިން

ބަޔާންކުރާ ލަވަ ހިމެނޭ

CAC-

 07ޖޫން

މަންޒަރުތަކުގެ ތެރޭގައި

ކޮންޓެންޓްގައި ،ޓީވީ

48/2016

2016

ސިނގިރޭޓު ބޭނުންކުރާ

ސްކްރީނަށް ދުންފަތުގެ

މަންޒަރާއި ގުޑުގުޑާއިން

އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ލިބޭ

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ

ގެއްލުން ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް

މަންޒަރާއި ދުންފަތުގެ

އަރުވާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން

އިސްތިއުމާލުކުރުމަށް ގުޑުގުޑާ

އަޑު އިވުމުން

ތައްޔާރުކުރާ މަންޒަރު

މަހުރޫމުވެފައިވާ މީހުންނަށް

ކޮންމެސްވަރަކަށް

މިލަވައިން ދޭންބޭނުންވާ

ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ މި ލަވަ

މެސެޖް ނުލިބޭނެ ކަމަށް

އަޑާއިއެކު ބެލުމުން ކަންފަތުން

ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވީ

އަޑުއިވޭ މީހުންނަށް މި ލަވައިގައި

ނަމަވެސް އެ ކޮންޓެންޓް

ހިމެނޭ މަންޒަރު ގެނެސްދޭ

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް

152

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު
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މަގުސަދަކީ ދުންފަތުގެ

އޮފް ޕްރެކްޓިސް" އާ ޚިލާފް

އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ލިބޭ

ވެފައިވާ ކަމަށް ބަލާނެ

ގެއްލުން ބަޔާންކޮށް އެކަމަށް

ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް

އާންމުން

ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ

ހޭލުންތެރިކުރުވުންކަމުގައި

ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި

ވިސްނޭނެ ކަމާއިމެދު ޝައްކެއް

ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ

ނެތްކަން ބަޔާންކޮށް ނަމަވެސް

އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ

އަޑު އިވުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ

ނިންމީއެވެ.

މީހުން ޓީވީ ބަލާކަމީ ގަބޫލުކުރަން
ޖެހޭ ހަގީގަތެއްކަމަށްވާއިރު
އެމީހުންނަށް ދުންފަތުގެ
އިސްތިއުމާލުކުރުމަށް
ހިތްވަރުލިބުން ނޫންކަމެއް
ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޓީވީ
ސްކްރީނަށް ދުންފަތުގެ
އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ލިބޭ
ގެއްލުން ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް
އަރުވާފައި ނުވާކަމަ ބުނެ
މައްސަލަ ބަލައި ދެއްވުން އެދި
ޗެނަލް  13އިން 29

ޗެނަލް  13އިން 29

މެއި  2016ވަނަ ދުވަހުގެ

މެއި  2016ވަނަ ދުވަހުގެ

 13:00އިން  13:52އަށް

 13:00އިން  13:52އަށް

ގެނެސްދިން "ބީ ޓައުން"

ގެނެސްދިން "ބީ ޓައުން"

ޕްރޮގްރާމުގައި ގަޑިން 13:11

ޕްރޮގްރާމުގައި ގަޑިން

ގައި ދެއްކި މަންޒަރެއްގައި އާއްމު

 13:32ހާއިރު އަދި ގަޑިން

ބަހުރުވައިން ދަންނަވައިން

13:50ހާއިރު ގެނެސްދިން

ދަންނަވަނީނަމަ އަންހެނެއްގެ ކިރު

ކޮންޓެންޓްގައި

ވަޅު ފެންނަ މަންޒަރު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފް

CAC-

 07ޖޫން

އަދި 13:12ގައި ކިރުވަޅާއެކު

ކޮންޓެންޓެއް ނެތް ކަމުގައި

49/2016

2016

ކިރުގެ ބަޔެއް ފެންނަ މަންޒަރު

ވީނަމަވެސް ،ގަޑިން 13:11

އަދި ގަޑިން 13:14ގައި

ހާއިރު ދެއްކި މަންޒަރެއްގައި

ގެނެސްދިން ރިޕޯޓެއްގައި

އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ

އިންޑިއާގެ ފަންނާނެއްކަމުގައިވާ

ބައެއް ފެންނަ މަންޒަރު،

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ކިރު ފެންނަ

 13:12ހާއިރު

ފޮޓޯތަކެއް

އަންހެނުންތަކެއްގެ އުރަމަތީގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ

ބައެއް ފެންނަ މަންޒަރު،

އަދި ގަޑިން 13:32ގައި

13:14ހާއިރު ގެނެސްދިން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ވީޑިއޯއެއްގައި

ރިޕޯޓެއްގައި އަންހެނެއްގެ

އަންހެނަކު ފިރިހެނެއްގެ ކޮލަށް

އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ

ދޮންދޭ މަންޒަރު ،ގަޑިން

ފޮޓޯއެއް ،ގަޑިން
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13:40ގައި އަންހެނެއްގެ ދެ

13:40ހާއިރު އަންހެނެއްގެ

ކިރު ދޭތެރެ ފެންނަ ފޮޓޯއެއް

އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ

އަދި ގަޑިން 13:47ގައި ދެއްކި

ފޮޓޯއެއް ،އަދި ގަޑިން

ހިންދީ ލަވައެއްގައި

13:47ހާއިރު ދެއްކި ހިންދީ

އަންހެނެއްގެ ދެ ކިރު ދޭތެރެ

ލަވައެއްގައި އަންހެނެއްގެ

ފެންނަމަށާއި ގަޑިން 13:51ގައި

އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ވީޑިއޯއެއްގައި

މަންޒަރު ގެނެސްދީފައިވާތީ،

ފިރިހެނަކާއި އަންހެނަކު އެކަކު

މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

އަނެކެއްގެ މޫނަށް ދޮންދޭ

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 2

މަންޒަރު ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ

ވަނަ ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މިފަދަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތީން ކޮންޓެންޓް
ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް
މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
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ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން މީޑިއާ
ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އަންގައި ،ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް
މި މައްސަލަ ބެލި
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމީއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްގެ  4ޖުލައި 2016
ސިޓީގައި ،މައްސަލައާ
ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓް
އާކައިވް ކޮށްފައިވާ ހާޑް
ޑިސްކްގެ ބައެއް ކޮރަޕްޓްވެ
ހަލާކުވެފައިވާތީ17 ،
އޭޕްރީލް 2016ގެ އާކައިވް
މެޓީރިއަލް ރިކަވަރ
ކުރެވިފައި ނުވާތީ
CAC-

 08ޖޫން

50/2016

2016

ހިންދީ ފިލްމު (ފޭން)
ދިއެކްސްޓްރާއިން ހުއްދަ ނެތި
ދެއްކިކަމަށް ބުނެ

ކޮމިޝަނުން ހޯދުމަށް
އެދިފައިވާ ތާރީޚްގެ
ކޮންޓެންޓް ނެތްކަމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން
ބުނެފައިވާތީ އާއި މައްސަލައާ
ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް މިހާރު
ލިބެން ނެތުމުން،
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ކުރިއަށް ގެންދެވެން
ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް އެންގުމަށާއި ،އަދި،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ
(ބ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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މަޤްސަދު ހާސިލުވާގޮތަށް
ދިއެކްސްޓްރާ އިން
ކޮންޓެންޓް އަދި އޮންއެއަރ
ލޮގް ރައްކާކޮށްފައިނުވާ
ކަމަށް އަމިއްލަ އިއުތިރާފުން
ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ،
މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޢާންމު
ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން
ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވުން ކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،އަދި މިއީ
ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އާންމު
ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން
ޝަރުތަކާ ދި އެކްސްޓްރާއިން
ޚިލާފްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު
ކަމަށްވާތީ،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ 4ގެ ދަށުން ،އެކަން
ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމުގެ
ގޮތުން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ
(ބ)ގައި ބުނާ ފަދައިން
ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި
އިޝްތިހަރުތަކުގެ މާސްޓަރ
ރެކޯޑިންގއާއި އޮންއެއަރ
ލޮގް ،އެ އެއްޗެއް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެން މަދުވެގެން 2
(ދޭއް) މަސްދުވަސް ވަންދެން
ބެހެއްޓޭނޭ އިންތިޒާމު
ހަމަޖެއްސުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އަންގަން ކޮމިޝަންގެ
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމީއެވެ.
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ކޮމިޝަނުން
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ
ފަރާތަކަށް ނުވާތީ މިހާރު
ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތް
ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
ނަންބަރު2010/16 :ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ލައިސަންސް ނެގުމަށްފަހު
މިހިދުމަތް ކުރިއަށް
ގެންދިޔުމަށް މިކޮމިޝަނުން
ވާނީ މި ފަރާތަށް
ހދ .ނޭކުރެންދޫގައި
ކޭބަލް ޓީވީ ހިދުމަތް ދެމުން
CAC-

 23ޖޫން

51/2016

2016

ގެންދަނީ އެއާރޓެލް މެދުވެރިކޮށް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހދ.
ނޭކުރެންދޫ /އަސުރުމާގޭގައި
ކަމަށް ބުނެ

ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގާ،
ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި
ރިބްރޯޑްކާސްޓްގެ ޚިދުމަތް
ދެވޭނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕަބްލިކް
ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤަރާރަކުން އުފައްދަވާ
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ވަކި
ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އުފައްދާ
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަކަށް
ކަމަށާ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް
ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ
ގަވައިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެ މަތީން
ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް
އަންގައި މައްސަލަ
ނިންމާފައި
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ޗެނަލް  13އިން ޕީޕީއެމް
އާއި އެމްޑީއޭ ގުޅިގެން ބޭއްވި
ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން
ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ދ .މީދޫ
ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި
އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު
ސިޔާމް މުހައްމަދު "އަޅުގަނޑު
CAC-

 23ޖޫން

52/2016

2016

CAC-

 23ޖޫން

53/2016

2016

CAC-

 23ޖޫން

54/2016

2016

އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ
މެންބަރުންނަށް މިއަދު ދަންނަވާނީ
މާތް ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްފައިވެސް
ބުނެފާނަން އެމްޑީޕީގެ މައިގަނޑު
ވިސްނުމަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެރަރިސްޓް ކުރުން .އާދެ އެއީ
ޓެރަރިސްޓް އޮގަނައިޒޭޝަނެއް"
މިހެން ވިދާޅުވެ އެމްޑީޕީއާ
ގުޅޭގޮތުން ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު
ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި
ކޮންޓެންޓްގެ ތާރީޚަކީ،
"ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި
ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ
ނިޒާމު" އަދި
"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދު"ގެ ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ
މާއްދާތަކުގައިވާ މުއްދަތު
ފަހަނައަޅައިގޮސްފައިވާ
ތާރީޚަކަށް ވެފައި ،އެ

 12ޖުލައި 2016

ކޮންޓެންޓް މިހާރު ލިބެން
ނެތުމުން ،ޙަވާލާދީފައިވާ
މައްސަލަ ކުރިއަށް
ގެންދެވެން ނެތް ވާހަކަ
ދެންނެވުމަށް މައްސަލަ ބެލި
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން ނިންމެވި.
މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި
ކޮންޓެންޓްގެ ތާރީޚަކީ،
"ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި

ޓީވީއެމް އިން މޯލްޑިވިއަން

ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ

އައިޑަލްގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭ ޝޯ

ނިޒާމު" އަދި

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާއިރު އެ

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޝޯގައި އިންޑިއާގެ

ޤަވާއިދު"ގެ ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ

ލަވަކިޔުންތެރިއެއް ކަމުގައިވާ

މާއްދާތަކުގައިވާ މުއްދަތު

އަބިޖީތު ސްޓޭޖް މައްޗަށް

ފަހަނައަޅައިގޮސްފައިވާ

އެރިއިރު އިސްލާމް ދީން ނޫން

ތާރީޚަކަށް ވެފައި ،އެ

އެހެން ދީންތަކުގައި ދީނީ

ކޮންޓެންޓް މިހާރު ލިބެން

އަޅުކަންތައް ކުރާ ތަންތަނަށް

ނެތުމުން ،ޙަވާލާދީފައިވާ

ވަދެ ނުކުމެ އެޅޭއިރު އަމަލު

މައްސަލަ ކުރިއަށް

ކުރަމުންދާ ގޮތަކަށް

ގެންދެވެން ނެތް ވާހަކަ

ހަރަކާތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ

ދެންނެވުމަށް މައްސަލަ ބެލި

 12ޖުލައި 2016

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން ނިންމެވި.
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ޓީވީއެމް އިން

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޔޫރޯ

ޝަކުވާ ފޯމުގެ މައްސަލައިގެ

 2016ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް

ތަފްސީލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމުގެ

ގޮތަށް  10ޖޫން 2016

ގޮތުން ގެނެސްދިން ލަވައިގައި

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަޑިން

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 12ޖުލައި 2016

އަންހެނުންތަކެއް ނަށަމުން

11:54ގައި

ދިޔައިރު ،އަންހެނުންގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ނުވާތީ،

އުރަމަތީގެ ބޮޑު ބައެއް ފެންނަ

މި މައްސަލައަކީ އަސްލެއް

މަންޒަރު ތަކުރާރުކޮށް

ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް

ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ
ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެން
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމެވި.
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
ޝަކުވާ ފޯމުގެ މައްސަލައިގެ

ޔެސް އިން

CAC-

 23ޖޫން

55/2016

2016

CAC-

 27ޖޫން

56/2016

2016

ތަފްސީލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޔޫރޯ

ގޮތަށް  10ޖޫން 2016

 2016ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަޑިން

ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމުގެ

11:54ގައި

ގޮތުން ގެނެސްދިން ލަވައިގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ނުވާތީ،

އަންހެނުންތަކެއް ނަށަމުން

މި މައްސަލައަކީ އަސްލެއް

ދިޔައިރު ،އަންހެނުންގެ

ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް

އުރަމަތީގެ ބޮޑު ބައެއް ފެންނަ

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ

މަންޒަރު ތަކުރާރުކޮށް

ޖަލްސާގައި

ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

 12ޖުލައި 2016

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމެވި.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) ގައި "ލައިސަންސަށް
އެދޭ ފަރާތަކީ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ
ކިނބިދޫ ޒުވާނުންގެ ގުޅުން

ކޮންޓެންޓް

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އިން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހައްގު

އެއަރޓެލް ބޭބުންކޮށްގެން

ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން"

ޗެނަލްތައް ދޫކުރުމާއި،

މިހެން

ނަމާދުވަގުތަށް މެދުނުކެނޑުން،

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

ޗެނަލްތައް ނުސާފުވުން އަދި

ކިނބިދޫ ޒުވާނުންގެ ގުޅުން

ސެންސަރުނުކުރާކަމަށް ބުނެ

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއިން ތ.

ހުށަހަޅާފައިވާވުން

ކިނބިދޫގައި ޗެނަލްތައް
ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް
މެދުވެރިކޮށްކަމަށްވާނަމަ،
ކިނބިދޫ ޒުވާނުންގެ ގުޅުން
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
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ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 10އޯގަސްޓް 2016

ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް
ޗެނަލްތައް ހިމެނުމަކީ އެހެން
ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް
ހުއްދައަކާ ނުލާ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން
ކަމަށްވާތީ ،ކިނބިދޫ
ޒުވާނުންގެ ގުޅުން ކޯޕަރޭޓިވް
ސޮސައިޓީގެ ނެޓްވާރކް
މެދުވެރިކޮށް މި ޗެނަލްތައް
ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް
ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި،
އަދި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ހައްގު ލިބިފައިނެތް
ޗެނަލްތައް
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން
ދާކަމުގައިވާނަމަ
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ
ގަވާއިދު ނަންބަރު
()R-20/2012ގެ ޖަދުވަލު
 2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް -
 2000/ރ އިން ކިނބިދޫ
ޒުވާނުންގެ ގުޅުން ކޯޕަރޭޓިވް
ސޮސައިޓީ ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
ވާހަކަވެސް އެ ފަރާތަށް
އަންގައި ،މި މައްސަލަ
މިގޮތަށް ނިންމާފައި.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) ގައި "ލައިސަންސަށް
ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް
CAC-

 04ޖުލައި

57/2016

2016

އެދޭ ފަރާތަކީ

ލިމިޓެޑް  /ށ .މާޢުނގޫދޫގައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ

އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށް

ކޮންޓެންޓް

ޗެނަލްތައް ދޫކުރުމާއި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހައްގު

ލައިސަންސް ލިބިފައިނުވާ ގިނަ

ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން"

ޗެނަލްތަކެއް ރިބްރޯޑްކާސްޓް

މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

ކުރާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުން

ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން
ށ.މާއުނގޫދޫގައި ޗެނަލްތައް
ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް
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ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 08އޯގަސްޓް 2016

މެދުވެރިކޮށްކަމަށްވާނަމަ،
އެފަރާތުގެ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް
ޗެނަލްތައް ހިމެނުމަކީ އެހެން
ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް
ހުއްދައަކާ ނުލާ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން
ކަމަށްވާތީ ،ލަސްޓްރަމް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް މި
ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ
ޗެނަލްތައް ދެއްކުން
ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ
އަންގައި އަދި ލަސްޓްރަމް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
ފަރާތުން
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހައްގު
ލިބިފައިނެތް ޗެނަލްތައް
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން
ދާކަމުގައިވާނަމަ
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ
ގަވާއިދު ނަންބަރު
()R-20/2012ގެ ޖަދުވަލު
 2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް -
 2000/ރ އިން
ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް
އެ ފަރާތަށް އަންގައި ،މި
މައްސަލަ މިގޮތަށް
ނިންމާފައި.
މީޑިއާނެޓްގެ
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް
މީޑިއާ ނެޓޫން  12ޖުލައި
CAC-

 13ޖުލައި

58/2016

2016

ޗެނަލްތަކުން އާންމު

2016ވަނަ ދުވަހުގެ  11:00ން

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި

12:00އަށް ދެއްކި "ފެޝަން

ޚިލާފަށް ނިވާކަންކުޑަ

ޓީވީ" ގައި އަންހެނާގެ އުރަމަތިން ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ
ބައެއް ފެންނަން ހުރި ކަމަށް

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް

ބުނެ

ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ
ލިބެމުންދާތީ ،ޗެނަލްތައް
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް
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ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 10އޯގަސްޓް 2016

ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި ،އެފަދަ
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި
ޝަކުވާ ފޯމުގެ
މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް
ޓީ.ވީ.އެމް އިން  15ޖޫން
ޓީ.ވީ.އެމް އިން  15ޖޫން
2016ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 23:00
CAC-

 13ޖުލައި

59/2016

2016

ން 00:00އަށް ގެނެސްދިން
"އެހަންދާން ކަވަރސް" ޝޯގައި
ލަވަކީ ބައެއް އަންހެންކުދިންގެ
އުރަމަތިން ބައެއް ފެންނަން
ހުރިކަމަށް ބުނެ

2016ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
 23:00ން 00:00އަށް
ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވަ
ތާރީޚާއި ގަޑީގައި އެފަދަ
ކޮންޓެންޓެއް

 03އޯގަސްޓް 2016

ދައްކާފައިނުވާތީ ،މި
މައްސަލައަކީ އަސްލެއް ނެތް
މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލަ
ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެން
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމެވި.
މީޑިއާނެޓްގެ
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް
ޗެނަލްތަކުން އާންމު
އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި
ޚިލާފަށް ނިވާކަންކުޑަ

މީޑިއާނެޓުން  12ޖުލައި

ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ

2016ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް

CAC-

 13ޖުލައި

45"23ގައި "ފެޝަން ޓީވީން"

ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ

60/2016

2016

ދެއްކި ކޮންޓެންޓްގައި އަންހެނާގެ

ލިބެމުންދާތީ ،ޗެނަލްތައް

އުރަމަތިގެ ބޮޑު ބައެއް ފެންނަން

ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް

ހުރިކަމަށް ބުނެ

ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި ،އެފަދަ
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
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މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި

ޝަކުވާ ފޯމުގެ
މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް
އައިސް ޓީވީން  10ޖުލައި
CAC-

 13ޖުލައި

61/2016

2016

CAC-

 13ޖުލައި

62/2016

2016

2016ގައި ދެއްކި ޔޫރޯ ފައިނަލް
މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯގެ ފައިގެ
ފަލަމަސްގަނޑު މާކައިރިން
ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ

އައިސް ޓީވީން  10ޖުލައި
2016ގައި ކޮންޓެންޓެއް
ދައްކާފައިނުވާތީ ،މި
މައްސަލައަކީ އަސްލެއް ނެތް

 03އޯގަސްޓް 2016

މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލަ
ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެން
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމެވި.
މީޑިއާނެޓްގެ
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް
ޗެނަލްތަކުން އާންމު
އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި
ޚިލާފަށް ނިވާކަންކުޑަ
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ

މިޑިއާ ނެޓްގެ ޓީ.ސީ.އެލް

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް

ޗެނަލް އިން  12ޖުލައި

ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ

2016ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ

ލިބެމުންދާތީ ،ޗެނަލްތައް

23:31ގައި ދެއްކި ޕްރޮގްރާމްގައި

ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް

އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ ބައެއް

ސަމާލުވެ

ފެންނަ މަންޒަރު ދާކާފައިވާކަމަށް

ސެންސަރުކުރުމަށާއި ،އެފަދަ

ބުނެ

މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި
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ރާއްޖެ ޓީވީގެ  14ޖުލައި
2016ވަނަ ދުވަހުގެ  13:45ން
 14:00އަށް ގެނެސްދިން
ޚަބަރުގެ ތިރީ ބާއަށް އުންގޫފާރު
ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖައުފަރު ދާވޫދު
ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު
ހިންގާފައިވާކަމަށް ދޭހަވާފަދަ

CAC-

 14ޖުލައި

63/2016

2016

CAC-

 14ޖުލައި

23:48ގައި ސްޕޯޓްސް ޗެނަލުން

64/2016

2016

މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ

ގޮތަކަށް އަރުވާފައިވާ ޚަބަރުގައި
އެފަރާތުގެ އިންޒަތާއި އަބުރު
ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ފަދަ
އިބާރާތުން ޚަބަރު
އަރުވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ސީރިއަށް
އަވަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި
ބަލައިދެއްވުންއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލަ

ޝަކުވާ ފޯމުގެ
މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް
ރާއްޖެ ޓީވީގެ  14ޖުލައި
2016ވަނަ ދުވަހުގެ 13:45
ން  14:00އަށް
ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓްގައި
ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާފަދަ
ލިޔުމެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި

 03އޯގަސްޓް 2016

ނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ
އަސްލެއް ނެތް
މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލަ
ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެން
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމެވި.
މީޑިއާނެޓްގެ
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް
ޗެނަލްތަކުން އާންމު
އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި
ޚިލާފަށް ނިވާކަންކުޑަ
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ

މީޑިއާނެޓުން  13ޖުލައި
2016ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ

ސެރީނާ ވިލިއަމްސްގެ ޖަގިޔާ
ފެންނަން ހުރިކަމަށް ބުނެ

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް
ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ
ލިބެމުންދާތީ ،ޗެނަލްތައް
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް
ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި ،އެފަދަ
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި
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ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 10އޯގަސްޓް 2016

މީޑިއާނެޓްގެ
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް
ޗެނަލްތަކުން އާންމު
އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި
ޚިލާފަށް ނިވާކަންކުޑަ
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ
މީޑިއާނެޓްގެ އައިޓީވީ
ޗެނަލުން  13ޖުލައި 2016ގެ
CAC-

 14ޖުލައި

65/2016

2016

CAC-

 14ޖުލައި

66/2016

2016

22:03ގައި ޔޫކޭގެ އަލަށް ހޮވުނު
ޕްރައިމިނިސްޓަރ ތެރީސާ މޭގެ
އުރަމަތިން އެއްބައި ފެންނަން
ހުރިކަމަށް ބުނެ

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް
ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ
ލިބެމުންދާތީ ،ޗެނަލްތައް
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް

 10އޯގަސްޓް 2016

ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި ،އެފަދަ
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި
މީޑިއާނެޓްގެ
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް
ޗެނަލްތަކުން އާންމު
އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި
ޚިލާފަށް ނިވާކަންކުޑަ
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ
މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް

މީޑިއާނެޓްގެ އެމް.ޓީ.ވީ

ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ

އިންޑިއާ ޗެނަލް އިން  13ޖުލައި

ލިބެމުންދާތީ ،ޗެނަލްތައް

2016ގެ 23:36ގައި އަންހެނާގެ

ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް

އުރަމަތިން ބައެއް ފެންނަން

ސަމާލުވެ

ހުރިކަމަށް ބުނެ

ސެންސަރުކުރުމަށާއި ،އެފަދަ
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި
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ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 10އޯގަސްޓް 2016

މީޑިއާނެޓްގެ
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް
ޗެނަލްތަކުން އާންމު
އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި
ޚިލާފަށް ނިވާކަންކުޑަ
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ
މީޑިއާނެޓްގެ އެމް
ޓިއުންސް ޗެނަލް އިން 14
CAC-

 14ޖުލައި

ޖުލައި 2016ގެ 00:35ގައި

67/2016

2016

އަންހެނާ ބިކިނީ ލައިގެންހުރެ

CAC-

 14ޖުލައި

68/2016

2016

އުރަމަތީ އެއްބައި ފެންނަން
ހުރިކަމަށް ބުނެ

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް
ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ
ލިބެމުންދާތީ ،ޗެނަލްތައް
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް

 10އޯގަސްޓް 2016

ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި ،އެފަދަ
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި
މީޑިއާނެޓްގެ
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް
ޗެނަލްތަކުން އާންމު
އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި
ޚިލާފަށް ނިވާކަންކުޑަ
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ
މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް

މީޑިއާނެޓްގެ ދަ ވޮއިސް

ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ

 10ޗެނަލް އިން  13ޖުލައި

ލިބެމުންދާތީ ،ޗެނަލްތައް

2016ގެ 00:23:46ގައި ލަވަކީ

ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް

އަންހެންކުއްޖާގެ އުރަމަތި

ސަމާލުވެ

ފެންނަން ހުރިކަމަށް ބުނެ

ސެންސަރުކުރުމަށާއި ،އެފަދަ
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި
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ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 10އޯގަސްޓް 2016

މީޑިއާނެޓްގެ
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް
ޗެނަލްތަކުން އާންމު
އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި
ޚިލާފަށް ނިވާކަންކުޑަ
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ
މީޑިއާނެޓްގެ ސްޓަރ
ވޯލްޑް ޗެނަލް އިން  13ޖުލައި
CAC-

 14ޖުލައި

69/2016

2016

CAC-

 14ޖުލައި

70/2016

2016

2016ގެ 23:49ގައި ދެއްކި
ޕްރޮގްރާމްގައި އަންހެނާގެ
އުރަމަތި ފެންނަން ހުރިކަމަށް
ބުނެ

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް
ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ
ލިބެމުންދާތީ ،ޗެނަލްތައް
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް

 10އޯގަސްޓް 2016

ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި ،އެފަދަ
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި
މީޑިއާނެޓްގެ
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް
ޗެނަލްތަކުން އާންމު
އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި
ޚިލާފަށް ނިވާކަންކުޑަ
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ

މީޑިއާނެޓްގެ ސޮނީ ޗެނަލް
އިން  14ޖުލައި 2016ގެ
08:14ގައި ދެއްކި ޕްރޮގްރާމްގައި
އަންހެނާގެ އުރަމަތި ފެންނަން
ހުރިކަމަށާއި ކިސް ކުރިކަމަށް
ބުނެ

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް
ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ
ލިބެމުންދާތީ ،ޗެނަލްތައް
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް
ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި ،އެފަދަ
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި
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 10އޯގަސްޓް 2016

މީޑިއާނެޓްގެ
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް
ޗެނަލްތަކުން އާންމު
އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި
ޚިލާފަށް ނިވާކަންކުޑަ
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ
މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް
މީޑިއާނެޓްގެ އީ ވެގްސް
CAC-

 14ޖުލައި

71/2016

2016

CAC-

 14ޖުލައި

72/2016

2016

ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ

އިން  14ޖުލައި 2016ގެ

ލިބެމުންދާތީ ،ޗެނަލްތައް

08:16ގައި ދެއްކި ޕްރޮގްރާމްގައި

ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް

އަންހެނާގެ އުރަމަތި ބޮޑު ބައެއް

ސަމާލުވެ

ފެންނަން ހުރިކަމަށް ބުނެ

ސެންސަރުކުރުމަށާއި ،އެފަދަ

 10އޯގަސްޓް 2016

މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި
މީޑިއާނެޓްގެ
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް
ޗެނަލްތަކުން އާންމު
އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި
ޚިލާފަށް ނިވާކަންކުޑަ
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ
މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް
މީޑިއާނެޓްގެ ޗެޓް މީޑިއާ

ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ

އިން  14ޖުލައި 2016ގެ

ލިބެމުންދާތީ ،ޗެނަލްތައް

08:19ގައި ދެއްކި ވީޑިއޯގައި

ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް

އަންހެނާގެ އުރަމަތި އެއްބައި

ސަމާލުވެ

ފެންނަން ހުރިކަމަށް ބުނެ

ސެންސަރުކުރުމަށާއި ،އެފަދަ
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި
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މީޑިއާނެޓްގެ
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް
ޗެނަލްތަކުން އާންމު
އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި
ޚިލާފަށް ނިވާކަންކުޑަ
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ
މީޑިއާނެޓްގެ މީޑިއާ ކޮޕް
 119ޗެނަލް އިން  14ޖުލައި
CAC-

 14ޖުލައި

2016ގެ 08:26ގައި ދެއްކި

73/2016

2016

ޕްރޮގްރާމްގައި ޕްރެޒެންތަރގެ

CAC-

 17ޖުލައި

74/2016

2016

އުރަމަތިން އެއްބައި ފެންނަން
ހުރިކަމަށް ބުނެ

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް
ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ
ލިބެމުންދާތީ ،ޗެނަލްތައް
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް

 10އޯގަސްޓް 2016

ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި ،އެފަދަ
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި
މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ
ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު
ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،މިފަދަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

ދި އެފް އެމް ޕްލަސްއިން

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި

ސޯބިޒް ޕްރޮގްރާމްގައި 13

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޖުލައި  2016ވަނަ ދުވަހުގެ

ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ

މެންދުރު 12:45ގައި

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މަންޒަރެއްގައި

ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން

އަންހެނެއްގެ މޭމަތީގެ ބައެއް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ފެންނަ މަންޒަރު

މިންގަނޑުތަކާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ކަމަށް ބުނެ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
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ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
އަދި ކުރިމަގުގައި
ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 28
ޖޫން 2016ގައި
ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވަނިކޮށް
މިފަދަ މަންޒަރެއް
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ 3ގެ ދަށުން މާފަށް
އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި،
ނަމަވެސް 10 ،އޮގަސްޓް
2016އިން ފެށިގެން ދި.
ޕްލަސް ޗެނަލް ވަގުތީގޮތުން
މެދުކަނޑާލާފައިވާކަން މި
ކޮމިޝަނަށް  10އޮގަސްޓް
2016ގައި އަންގާފައިވާތީ،
ދި.ޕްލަސް އިން އަލުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާ
ތާރީޚުން ފެށިގެން  3ދުވަސް
ތެރޭ ރޭގަނޑު  08:00އާއި
08:30އާ ދެމެދު ދި .ޕްލަސް
އިން އެއްވެސް ޝަރުތެއް
ނެތި މި ބަޔާން
ޢާންމުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
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މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް މި
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ
ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،ހަވާލާދީފައިވާ
ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް
ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ
ނަންބަރު،CAC-22/2016:
، CAC-26/2016
ދި ޓީވީ އިން ސޯބިޒް
CAC-

 17ޖުލައި

75/2016

2016

CAC- ،CAC-27/2016

ޕްރޮގްރާމްގައި  13ޖުލައި

CAC- ،29/2016

 2016ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު

 31/2016އަދި CAC-

12:45ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

 33/2016މި 6

މަންޒަރެއްގައި އަންހެނެއްގެ

މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި،

މޭމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ މަންޒަރު

ޕްރޮގްރާމް ގިންތިކޮށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ކަމަށް ބުނެ

ދަރަޖަކުރުމަށް ދި .ޓީވީ އަށް
 04އޮގަސްޓް 2016ގައި
ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން
ކަމަށް ވާތީ ،މިފަދަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ
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ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 06ސެޕްޓެމްބަރ 2016

މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 04
އޮގަސްޓް 2016ގައި
އަންގާފައިވާ އެންގުމާ
އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް
ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މި
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
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ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ޝަކުވާ ފޯމުގެ
ދި އެފް އެމް ޕްލަސްއިން
 11ޖުލައި  2016ވަނަ
ދުވަހުގެ ރޭ 2:50ގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ލަވައެއްގައި
އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ ބައެއް
ފެންނަ މަންޒަރު

CAC-

 17ޖުލައި

76/2016

2016

CAC-

 17ޖުލައި

މަންޒަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި

77/2016

2016

ކަމަށާއި ،އަންހެނެއްގެ ފޫޅުން

CAC-

 17ޖުލައި

މަގްރިބް ނަމާދު ވަގުތު ވުމުގެ

78/2016

2016

ކުރިން ނަމާދުވަގުތުގެ ބަންގި

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ކަމަށާއި،
އަންހެނެއްގެ ފޫޅުން ތިރި ދެއްކި
އިރު ހަމައެކަނި ޖަނގިޔަލެއް
ލައިގެން ހުރި މަންޒަރު
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް
ބުނެ

މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދި
ޕްލަސް އިން  11ޖުލައި
 2016ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
2:50ގައި ޝަކުވާގައި
ބުނެފައިވަ ތާރީޚާއި ގަޑީގައި
އެފަދަ ކޮންޓެންޓެއް
ދައްކާފައިނުވާތީ ،މި

 04އޯގަސްޓް 2016

މައްސަލައަކީ އަސްލެއް ނެތް
މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލަ
ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެން
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމެވި.
ޝަކުވާ ފޯމުގެ

ދި .ޓީވީ އިން 11
ޖުލައި  2016ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
2:50ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ލަވައެއްގައި އަންހެނެއްގެ
އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ

ތިރި ދެއްކި އިރު ހަމައެކަނި
ޖަނގިޔަލެއް ލައިގެން ހުރި
މަންޒަރު
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް
ބުނެ

މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދި.
ޓީވީ އިން  11ޖުލައި
 2016ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
2:50ގައި ޝަކުވާގައި
ބުނެފައިވަ ތާރީޚާއި ގަޑީގައި
އެފަދަ ކޮންޓެންޓެއް
ދައްކާފައިނުވާތީ ،މި

 04އޯގަސްޓް 2016

މައްސަލައަކީ އަސްލެއް ނެތް
މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލަ
ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެން
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމެވި.
 14ޖުލައި 2016

ޗެނަލް  13އިން 14
ޖުލައި 2016ވަނަ ދުވަހުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް
ބުނެ

ވަނަ ދުވަހުގެ މަޣްރިބް
ނަމާދު ބަންގި ވަގުތަކީ
18:24ކަމަށް ވެފައި ،ޗެނަލް
 13އިން މަޣްރިބް ނަމާދު
ބަންގި  18:04ހާއިރު
ގެނެސްދީފައިވާތީ ،ނަމާދު
ވަގުތު ވުމުގެ ކުރިން
ނަމާދުވަގުތުގެ ބަންގި ޗެނަލް
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ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 10އޯގަސްޓް 2016

 13އިން
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވުމުން
ބެލުންތެރިންނަށް އޮޅުން
އަރާނެ ކަމަށް ފެނުނު
ހިނދު ،މިފަދަ ކަންތައްތައް
ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުމަށް
ބަންގި އޭގެ ވަގުތުގައި
ގެނެސްދިނުމަށް އިތުރަށް
ސަމާލުވުމަށް ޗެނަލް 13ގައި
ދެންނެވުމަށް މައްސަލަ ބެލި
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމީއެވެ.
ދިއެކްސްޓްރާ ޗެނަލް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރައްވާއިރު،
ނަމާދު ވަގުތުތަކުގައި
ދި އެކްސްޓްރާ ޗެނަލުން
CAC-

 17ޖުލައި

79/2016

2016

CAC-

 17ޖުލައި

80/2016

2016

 16ޖޫން 2016ވަނަ ދުވަހުގެ
ރޭ ފަސްތިނަމާދު ބަންގި
ގެނެސްދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ

އެނަމާދެއްގެ ބަންގި
ގެނެސްދިނުމަށް ސަމާލުކަން
ދެއްވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

 30އޯގަސްޓް 2016

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވުމަށް
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ

ދި އެފް އެމް ޕްލަސް ގެ

ހަމައިގެ ()4އާ ޚިލާފު

މިޔުޒިކް ވޯލްޑް ޕްރޮގްރާމްގައި

ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް

 14ޖުލައި 2016ވަނަ ދުވަހުގެ

ކަނޑައަޅައި ،މިފަދަ

 14:09ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

ލަވައެއްގައި އަންހެނެއްގެ

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި

އުރަމަތި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

މަންޒަރު ދާކާފައިވާކަމަށާއި ،އަދި

ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ

14:32ހާއިރު ބްރޯޑްކާސްތްކުރި

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލަވައެއްގައި ޖިންސީ އަމަލު

ގޮތަށް ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން

ހިންގަން ހިތްވަރު ލިބޭ މަންޒަރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ދައްކާފައި ވާކަމަށް ބުނެ

މިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
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ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 06ސެޕްޓެމްބަރ 2016

މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދުގެ  31ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
އަދި ކުރިމަގުގައި
ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ގާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()1ގެ ދަށުން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 28
ޖޫން 2016ގައި
ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވަނިކޮށް
މިފަދަ މަންޒަރެއް
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ 3ގެ ދަށުން މާފަށް
އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި،
ނަމަވެސް 10 ،އޮގަސްޓް
2016އިން ފެށިގެން ދި.
ޕްލަސް ޗެނަލް ވަގުތީގޮތުން
މެދުކަނޑާލާފައިވާކަން މި
ކޮމިޝަނަށް  10އޮގަސްޓް
2016ގައި އަންގާފައިވާތީ،
ދި.ޕްލަސް އިން އަލުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާ
ތާރީޚުން ފެށިގެން  3ދުވަސް
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ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ތެރޭ ރޭގަނޑު  08:00އާއި
08:30އާ ދެމެދު ދި .ޕްލަސް
އިން އެއްވެސް ޝަރުތެއް
ނެތި މި ބަޔާން
ޢާންމުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް މި
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

ޝަކުވާ ފޯމުގެ
 27ޖުލައި  2016ގައި

CAC81/2016

މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

ބޭއްވި ފުޅަދުބުރުގައި އޮރިޔާމުން

ޓީވީއެމްގެ  27ޖުލައި

ހުންނަ މަންޒަރު ސިފަވާޒާތުގެ

2016ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ

ކާޓޫން ކެރެކްޓާއެއް ކަމުގައިވާ

 23:00ން  00:00އަށް

ޓިންކަބެލް ގޮތަށް ދިވެހި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

އަންހެނަކު ހެދުން އަޅައިގެން

ކޮންޓެންޓްގައި ،ޝަކުވާގައި

ހަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރުގައި އެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،

އަންހެން މީހާ ތިރިން ލައިގެން

ކާޓޫން ކެރެކްޓާއެއް

ހުރީ އިންސާނާގެ ހަމުގެ ކުލައިގެ

ކަމުގައިވާ ޓިންކަބެލް ގޮތަށް

ބޮޑީ ފިޓެކެވެ .އަދި ނިވާކަން

ހެދުން އަޅައިގެން ހުރި

ކުޑަ ހެދުމެއް އެ އަންހެން މީހާ

އަންހެން މީހާ ބޮޑީ ފިޓަކުން

އޯގަސްޓް

ލައިގެން ހުރިއިރު .އޭނާގެ

ހަށިގަނޑު ނިވާކޮށްފައިވާކަން

2016

އުރަމަތި ފިޔަވައި ،ކިހިލި ފަތް

ކޮންޓެންޓް ބެލި ބެލުމުން

ދޮށާއި މުޅި އަތްވެސް

ސާފުކޮށް ފެންނާތީ،

ނިވާކޮށްފައި ހުރީ އިންސާނާގެ

ޝަކުވާގައި

ހަމުގެ ކުލައިގެ ބޮޑީ

ނިސްބަތްކޮށްފައިވާ

ފިޓަކުންނެވެ .އެ ތަންތަން އެފަދަ

އަންހެންމީހާގެ ހަށިގަނޑު

ބޮޑީ ފިޓަކުން ނިވާކޮށްފައިވީ

ނިވާ ނުކޮށް ހުރި ކަމަށް

ނަމަވެސް އެ މަންޒަރު ޓީވީއިން

ބެލޭނެ ޖާގައެއް ނެތަތީ،

ބެލި މީހުންނަށް އެ އަންހެން

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި

މީހާ ސިފަވެފައި ވަނީ އޮރިޔާމުން

ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ

ހުންނަ އަންހެނެއްގެ ގޮތުގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް

ކަމަށް ބުނެ ޓީވީއެމްއާ މެދު

އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފްވާ

ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުން އެދި

މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެވޭނެ

01

ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް މި
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 23އޯގަސްޓް 2016

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ
ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެން
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމީއެވެ.

ޓީ.ވީ.އެމް އިން 11
އޮގަސްޓް  2016ވަނަ ދުވަހުގެ
ރޭ  20:00އާ 21:00އާ
CAC82/2016

16

ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ގެނެސްދިން

އޯގަސްޓް

ޚަބަރެއްގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ

2016

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން އަބްދުލް
ޤައްޔޫމްގެ އަބުރާ ބެހިފައިވާކަމަށް
ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ޓީ.ވީ.އެމް އިން 11

CAC83/2016

16
އޯގަސްޓް
2016

CAC84/2016

177

ސެޕްޓެމްބަރ
2016

 16އޮގަސްޓް 2016ގައި
ހުށަހަޅާފައިވާ  2މައްސަލަ
އަމިއްލަފުޅަށް
ބޭނުންފުޅުވެގެން އަނބުރާ

 07ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ގެންގޮސްފައިވާތީ،
އެމައްސަލަތައް އެދިވަޑައިގެން
ގޮތަށް ނިންމާފައި
މި ކޮމިޝަނަށް

އޮގަސްޓް  2016ވަނަ ދުވަހުގެ

 16އޮގަސްޓް 2016ގައި

ރޭ  20:00އާ 21:00އާ

ހުށަހަޅާފައިވާ  2މައްސަލަ

ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ގެނެސްދިން

އަމިއްލަފުޅަށް

ޚަބަރެއްގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ

ބޭނުންފުޅުވެގެން އަނބުރާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު

ގެންގޮސްފައިވާތީ،

ނަޝީދުގެ އަބުރާ ބެހިފައިވާކަމަށް

އެމައްސަލަތައް އެދިވަޑައިގެން

ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ގޮތަށް ނިންމާފައި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ  30ޖުލައި

05

މި ކޮމިޝަނަށް

 07ސެޕްޓެމްބަރ 2016

މި ކޮމިޝަނުން

2016ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:00

ގެންގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި

ން 20:30އަށް ގެނެސްދިން

ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ

ޚަބަރުގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް

ނިޒާމުގެ 2ވަނަ ނަންބަރުގެ

އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަލްފާޟިލް

(ހ)ގައި "ރާއްޖޭގައި

ޔަޒީދު މުޙައްމަދުގެ އަބުރާއި

ބްރޯޑްކާސްޓް ނުވަތަ

ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ފަދަ

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާ ބެހޭ

ކަންތައްތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން

އެއްވެސް މައްސަލައަކާ

އަންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށް

ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް

މިކަމުގައި ޝާމިލުވާ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 21ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ފަރާތްތަކާމެދު މައްސަލަބަލައި

ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް

ފިޔަވަޅު އަޅާދެއްވުން އެދި

ހުށަހަޅާ ނަމަ ،އެ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މައްސަލައެއް ހިނގާ ތާރީހުން
ފެށިގެން ގިނަވެގެން 04
ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެކަން
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ" މިހެން
ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.
މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާފައިވާ
ތާރީޚްއަކީ" ،ޝަކުވާ
ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ
ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމު"ގެ
ޙަވާލާދީފައިވާ މާއްދާގައިވާ
މުއްދަތު
ފަހަނައަޅައިގޮސްފައިވާ
ތާރީޚަކަށް ވާތީ ،ހުށަހެޅުއްވި
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މައްސަލަ ކުރިއަށް
ގެންދެވެން ނެތް ވާހަކަ
ދެންނެވުމަށް މައްސަލަ ބެލި
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން ނިންމެވި.

ސެޕްޓެމްބަރު 7
2016ގައި މީޑިއާނެޓް އިން
CAC85/2016

19

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރި "ސްޓީލިންގ

ސެޕްޓެމްބަރ ޕެރެޑައިސް" ޕްރޮގްރާމުގެ
2016

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ސަބަބުން ގައުމަށާއި،
ދައުލަތަށާއި ރައްޔިތުންނަށް
ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާ
ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން
ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ށ.
ށ .ކަނޑިތީމު

CAC86/2016

11
އޮކްޓޯބަރ
2016

ކަނޑިތީމުގައި އެ ރަށު

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން

ކައުންސިލުން ދެމުންގެން

ކަނޑިތީމުގައި ލައިސަންސް ނެތި

ދިޔަ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް

ކޭބަލް ޓީވީ ހިދުމަތް

ވަގުތީގޮތުން

ދެމުންގެންދާކަމަށް ބުނެ

މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއިން ކޮމިޝަނަށް

178

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 25ޑިސެމްބަރ 2016

އަންގާފައިވާތީ ،ތިޔަފަރާރުން
ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ
ހައްލުވެފައިވާ ކަމަށް
ކަނޑައަޅައި މިމައްސަލަ
ނިންމާފައިވާކަން ތިޔަފަރާތުގެ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި
މައްސަލަ ނިންމާފައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) ގައި "ލައިސަންސަށް
އެދޭ ފަރާތަކީ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ
ކޮންޓެންޓް
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހައްގު
ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން"
މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
އިޒައިރަ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ
ފަރާތުން ހދ.
ނޭކުރެންދޫގައި ޗެނަލްތައް
ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް
އެއަރޓެލްގެ  8ޗެނަލް
CAC87/2016

16
އޮކްޓޯބަރ
2016

މެދުވެރިކޮށްކަމަށްވާނަމަ،

ދޫކޮށްގެން  8.10.2016އިން

އެފަރާތުގެ

ފެށިގެން މިއަދާހަމައަށް ހދ.

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ނޭކުރެންދޫ/އަސުރުމާގެއިން ކޭބަލް

ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް

ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުން

ޗެނަލްތައް ހިމެނުމަކީ އެހެން

ގެންދާކަމަށް ބުނެ

ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް
ހުއްދައަކާ ނުލާ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން
ކަމަށްވާތީ ،އެ ނެޓްވާރކް
މެދުވެރިކޮށް މި ޗެނަލްތައް
ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް
ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި،
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހައްގު
ލިބިފައިނެތް ޗެނަލްތައް
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން
ދާކަމުގައިވާނަމަ
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ
ގަވާއިދު ނަންބަރު
()R-20/2012ގެ ޖަދުވަލު

179

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 16ނޮވެމްބަރ 2016

 2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް -
 2000/ރ އިން
ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް
އަންގައި ،މި މައްސަލަ
މިގޮތަށް ނިންމާފައި.

ރާއްޖެ ޓީވީއިން 12
އޮކްޓޯބަރު 2016ގެ ހެނދުނު
ރާއްޖެ ޓީވީއިން 12

CAC88/2016

27
އޮކްޓޯބަރ
2016

 09:00އިން 11:00އަށް

އޮކްޓޯބަރު 2016ގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި އެމް.ޕީ.އެލް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި އެމް.ޕީ.އެލް

ލައިވް ޕްރެސްގައި

ލައިވް ޕްރެސްގައި މެރިޑިއަމް

ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް

ސަރވިސަސްގެ އަގު ވެއްޓޭގޮތަށް

ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް

އެމް.ޕީ.އެލްގެ ސީ.އީ.އޯ ވާހަކަ

ގެނެސްދީފައިވަނީ

ދައްކާފައި ވާތީ އާއި އެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް

ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސް

އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ

އަސާސެއްނެތް ދޮގު ވާހަކަ

މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން

ތަކެއްކަމާއި ،އެ ވާހަކަތައް

ނެތްކަމަށް ކަނޑަޅައި ،މި

މެރިޑިއަމް ސަރވިސަސް އިން

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ

ދޮގު ކުރާކަމަށް ބުނެ

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި

 16ނޮވެމްބަރ 2016

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.
ޗެނަލް  13އިން 12
އޮކްޓޯބަރު 2016ގައި

CAC89/2016

27
އޮކްޓޯބަރ
2016

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި އެމް.ޕީ.އެލް

 02ނޮވެމްބަރ

ލައިވް ޕްރެސްގައި މެރިޑިއަމް

2016ގައި ބޭއްވި ސީ.އޭ.ސީ

ސަރވިސަސްގެ އަގު ވެއްޓޭގޮތަށް

ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައި

އެމް.ޕީ.އެލްގެ ސީ.އީ.އޯ ވާހަކަ

މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި

ދައްކާފައި ވާތީ އާއި އެ

ވާގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި

ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސް

ނުވާތީ އަސްލެއް ނެތް
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ކ ިމ ަ
ޮ
ރCAC- :
ގއި
 02/2016މައްސަލަ ނިންމުމު ަ
ޚަބަރާއި

އެފެއަރޒް

ކަރަންޓް

ގެނެސްދިނުމުގައި ،ވަކި ފަރާތަކަށް
އކު
ބުރަވުމެއް ނެތި ހަމަހަމަކަމާއި ެ
ގެނެސް ދިނުމަށް އިސްކަންދީ ތެދު
ފެތުރުމަށް

މައުލޫމާތު
މަސައްކަތްކުރުމަށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 44
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 1ގެ ދަށުން
 12އެޕްރީލް 2016ގައި ރާއްޖެ
ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އަންގާފައިވަނިކޮށް،
2016ގެ
ގެނެސްދިން

184

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ރޭ

18

ލއި
ޖ ަ
ު

8:25

ގައި

"60

މިނެޓް"

އެކަން

ޕްރޮގްރާމްގައި

ތަކުރާރުވެފައިވާތީ ،ޚަބަރާ ކަރަންޓް
އެފެއާޒް ގެނެސްދިނުމުގައި ،ވަކި
ފަރާތަކަށް

ނެތި،

ބުރަވުމެއް

ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ގެނެސްދިނުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 44
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 2ގެ ދަށުން
ޓެލެވިޜަން

ރާއްޖެ

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑަށް އިންޒާރު ދިނުމަށް މި
މައްސަލަ

ކޮމިޝަނުގެ

ބެލި

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
1

ޓީ.ވީ.އެމް އިން  11އޮގަސްޓް
 2016ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
 20:00އާ 21:00އާ
ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި
ގެނެސްދިން ޚަބަރެއްގައި
IMCAC03/2016

07
ސެޕްޓެމްބަރ
2016

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން
އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ އަބުރާ
ބެހިފައިވާކަމަށާއި ،ރާއްޖޭގެ
ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަބުރާ
ބެހިފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަންގެ
ސަމާލުކަމަށް އައިސްފާވާތީ

185

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު

29

ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ

ނޮވެންބަރު

ދަށުން  14ނޮވެންބަރު 2016ގައި

2016

ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ

"ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ

6

ބރުގެ
ނަން ަ

އުޞޫލު"ގެ
(ށ)ގެ

ދަށުން

ވަނަ

ހމުގެ
ބެ ު

އަބުރާ

މައްސަލައެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ ނަމަ
އެކަމެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މީޑިއާގެ
ކަންކަން
މުއައްސަސާތަކަށް

ހއްޓާ
ބަލަ ަ
ދީފައި

އޮތް

ނަމަވެސް،

އަބުރު

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި

ޚިޔާލު

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ނ
ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫ ު
ވިދިގެން،

ރާއްޖޭގެ

ތަންފީޒުކުރުމާ
ދެ

ރައީސުން

ކަމަށްވާ

އަލްއުސްތާޛު

މައުމޫން

ބދުލް
އަ ް

ކުރީގެ

ޤައްޔޫމް އަދި މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެ
ދެ

ބޭފުޅުންގެ

ރަސްމީ

ޓްވިޓަރ

އެކައުންޓްގައި،

އބުރު
ަ

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި

ޚިޔާލު

ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ދައުވާ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް
ޢލާން
އި ު

އާންމުކޮށް
ކުރައްވައިފައިވާކަން
މން
ބެލިބެލު ު

ނ
ކޮމިޝަނު ް
ދ
އަ ި

ދޭހަވާތީ،

އެ

ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ
ހުށަހަޅާފައި

ނުވާ

ކޮމިޝަނުން
މައްސަލަ

ތގައި
ހާލަ ު

އިސްނަގައިގެން
ކުރިޔަށް

މި

ގެންދިއުމަށް

ލ
ނުފެންނަ ކަމަށް ،މި މައްސަލަ ބެ ި
ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ

ފގުން
އިއްތި ާ

ނިންމީއެވެ.
ރާއްޖެ ޓީވީން  30ޖުލައި

1
IMCAC04/2016

26

2016ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ

ސެޕްޓެމްބަރ

 20:00ން 21:00އަށް

2016

ނމޭ ަމ ްއ ަ
ު
ސ ަލ
ނ ި

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ޓެކްސޭޝަން ޔަޒީދު

186

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

-

މުޙައްމަދު އާ ގުޅޭގޮތުން
ގެނެސްދިން ޚަބަރުގައި ޔަޒީދު
މުޙައްމަދުގެ ބަހެއް
ގެނެސްދީފައިނުވާ ކަން
ފާހަގަކޮށް ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު
މަޢުލޫމާތު
ގެނެސްދީފައިވާކަމަށް ބުނެ
މައްސަލަ ބަލައިދިނުން އެދި
 26އޮކްޓޫބަރު 2016ގައި

2

އެމްޔޫއޯގެ ފަރާތުން ބޭއްވި

ނމޭ ަމ ްއ ަ
ު
ސ ަލ
ނ ި

ހަރުގެ ޖަލްސާގައި "ހައްދު
ފަހަނަ އަޅަފައިފައި މި އޮތް
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާ މެދު
ކޮށްދިން ރަނގަޅު އެއްވެސް
ކަމެއް މިހާ ތަނަށް ނެތް.
އަބްދުﷲ ޔާމީން ފަށައިގެން
ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫއެއް
ނޯންނާނެ..ކުދި ކުދި ޕާކު
ނޫނިއްޔާ..ކިތައް ބިލިއަން
ރުފިޔާއެއްތޯ ދިވެހި ދައުލަތުގެ
IMCAC05/2016

13
ޑިސެމްބަރ
2016

ބައިތުލްމާލުން އޭނާއަށް
ހަވާލުކުރީ .ވީކަމެއް
ނެތް..އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ޔަގީންވެއްޖެ ހުރިހާކަމެއްގެ
ތެރޭގައި ވައްކަން ކުރުމާ
ފަސާދައާ އަނިޔާ .މިނޫން
އިތުރު އެއްޗެއް
ރައްޔިތުންނަށް ދިނީކީއެއް
ނޫން ".ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ
ޔާމީންގެ އަބުރު ގެއްލޭ ފަދަ
ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދައްކައިފައިވާ
ކޮންޓެންޓެއް ރާއްޖެ ޓީވީ އިން
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވާތީ މި
މައްސަލަ ބަލައި ދިނުން އެދި

187

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

-

ޖަދުވަލު  2016 :10ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ޚާއްސަ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު

#

ރަޖިސްޓްރީ

މައްސަލަ

ނަންބަރު

ހުށަހެޅި

ނިންމި

ތާރީޚް

ތާރީޚް

0

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ރާއްޖެ ޓީވީން 5

މި

ފެބްރުއަރީ 2016ވަނަ

ލިމިޓެޑްގެ

ދުވަހުގެ މެންދަމުގައި

މައްސަލައާ

ރައީސް ޔާމީން

މަޢުލޫމާތުތަކާއި

ވެރިކަމަށް އައީ ސިހުރު

އަންނަނިވި ކަންކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ:

ހަދައިގެން ކަމަށް

ރާއްޖެ

މައްސަލައިގައި
ފަރާތުން

ޓެލެވިޜަން

ފާހަގަކޮށްފައިވާ

ގުޅިގެން

ނުކުތާތަކަށާއި

ކޮމިޝަނަށް

ހެކިތަކަށް

" -1ސިހުރުގެ

ޕްރައިވެޓް

ބަލައި

ވެރިކަން"

ލިބިފައިވާ
ކުރާއިރު

ނަޒަރު

ރާއްޖެ

މިނަމުގައި

ޔަޤީންކުރާ ކޮންޓެންޓް

ޓީވީން  5ފެބްރުއަރީ 2016ވަނަ ދުވަހު،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކީ

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް އައީ ސިހުރު

އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި

ހަދައިގެން ކަމަށް ޔަގީންކުރާ ފަދަގޮތަކަށް
ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް

ޚިލާފް ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް

ބައްޓަންކޮށްފައިވާ

ބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމާއި އެކަމާ ގުޅިގެން

ބަލައިދިނުމަށް އެދި

ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން
ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ސާފުކުރަން ޖެހޭ
ކަމާ

ކަންކަން

ފަރާތްތަކުން

ބެހޭ

ސާފުކޮށްފައިވާ ކަމާއި މި ގޮތުން އިސްލާމިކް
SPCOM01/2016

10
ފެބްރުއަރީ
2016

މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ
އ
ބަހެއް އެ ކޮންޓެންޓާ މެދު ހޯދުމުން ެ
ކޮންޓެންޓްގައި
އަސްލު

ކަންކަމަކީ

ހުރި

އުސޫލުތަކާއި

ޚިލާފް

އިސްލާމީ
ކަމެއްކަމަށް

ކޮމިޝަނަށް އިތުރަށް ސާފުކޮށްދީފައިވާކަމާއި،
އެ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ ( )1އަދި
ފުރަތަމަ

ހަމައިގެ

އާ

()2

ޚިލާފުވާކަން

ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ ޓެލެވިރަން
ޕްރައިޥެޓް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވި ނަންބަރ 427-
ސިޓީގެ

LCM/PRIV/2016/46

ޖަވާބުގައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ  ،1އަދި
ފުރަތަމަ

ހަމައިގެ

ކޮމިޝަނަށް

2

އާ

ބެލެވުނު

ހިލާފުވާކަމަށް
ނަމަވެސް

އެ

ދ މާއްދާއާ ހިލާފުވަނީ
ކޮންޓެންޓުގައި އެ ެ
ނ ަ
ކ ް
ނ ަވ ަތ ޮ
ކޮން މަންޒަރެއްަ ،އ ެޑ ްއ ު
ބ ެއ ްއ

ކ ް
ފާ ަހ ަގ ޮ
ށ ަފ ިއ
ަކ ެމ ްއ
ުބ ެ
ޓވ ީ ް
ރ ްއ ެ
ާ
ތ
ނ
ނ ަފ ިއ ާވ ީ
ޖ ީ
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ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ނ ްތ ަކ ަމ ް
ެ
ށ
"ސިހުރުގެ

 29މޭ
2016

މިނަމުގައި

ވެރިކަން"

ފަރާތުން

އެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ މުޅި ކޮންޓެންޓް ވެސް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ
ޚިލާފްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރ
 427-LCM/PRIV/2016/54ސިޓީ އިން
ޖަވާބު ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 -2މައްސަލައަށް

ދަންނަވައި

ޖަވާބުދާރީވުމަށް

ރާއްޖެ ޓީވީއަށް  16މާރިޗު 2016ގައި
ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ސިޓީއަށް ޙަވާލާދީ 22
2016ގައި

މާރިޗު

ފޮނުވި

ރާއްޖެޓީވީން

ސިޓީގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުވީ
ކޮންޓެންޓްގެ ކޮން މަންޒަރެއް ނުވަތަ އަޑެއްތޯ
ސާފުކުރުމަށް

އެދިފައިވީ

ތަކުރާރުކޮށް

ނަމަވެސް އެ ކަމަކީ "ސިހުރުގެ ވެރިކަން" މި
ނަމުގައި އެ ފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މުޅި
ވެސް

ކޮންޓެންޓް

އަސްލުތަކާއި

އިސްލާމީ

އުސޫލުތަކާ ޚިލާފް ކަމަކަށް ބެލެވޭތީވެ އެ
ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓިސް

އާ

ކޮމިޝަނުން

ޚިލާފުވާ
ވަރަށް

ސާފުކޮށްދީފައިވާ

ކަމަށް

ތިލަ

ބުނެ

އިބާރާތުން

ކަމެއްކަމާ

22

އަދި

ފެބްރުއަރީ  2016ގައި ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ
ޕްރައިވެޓް

ޓެލެވިޜަން

ފޮނުވި

ލިމިޓެޑަށް

ސިޓީގައި "ސިހުރުގެ ވެރިކަން" މިނަމުގައި
އެ ފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ
( )2އާ

ފުރަތަމަ ހަމައިގެ ( )1އަދި

ޚިލާފްކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް  16މާރިޗު
2016ގައި ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ސިޓީގައި
ދެންނެވުނު ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ
()2

އާ

ނެތުމަކީ

ޚިލާފްވާކަމަށް
ކުރިން

ގެންދިއުންކަމާއި

ބަޔާންކޮށްފައި

ކުރިތުހުމަތެއް
ރާއްޖެ

އަނބުރާ

ޓީވީގެ

އަގު

ވައްޓާލަން

ކޮމިޝަނުން

ކޮށްފައިވާ

ކަމެއްކަމަށް

ރާއްޖެޓެލެވިޜަން

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑްއިން
ފަރާތުން

ބުނެފައި

ވީނަމަވެސް،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

އ
ެ

ކޮންޓެންޓް،

ޮ
ޯ
ޓ ުކ ު
ސ ް
ރ ްޑ ާކ ް
ބ ޯ
ް
އ ްފ
ކ ްޑ
ރ ުމ ެގ
ސ ެގ ުފ ަ
ޓ ް
ްޕ ެ
ރ ަތ ަމ ަހ ަމ ިއ ެގ ( )2އާ
ރ ްކ ި
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ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ޚިލާފު

ކަމަށް

ބެލޭވޭކަމަށް

ބުނެފައިވާ

ކޮމިޝަނުން

ބުނުން

ގެނެސްފައިވާކަމަށް

އަނބުރާ
އިރެއްގައި

އެއްވެސް

ކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ނުވާކަމާއި  16މާރިޗް
2016ގައި ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ސިޓީގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ
ފުރަތަމަ ހަމައިގެ ( )1އާ ޚިލާފުވާ ސަބަބު
ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ހަމައިގެ ()2
ވަނަ ނުކުތާއާ ޚިލާފުވި ސަބަބުގެ ތަފްޞީލަށް
ނުގޮސްވަނީ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ ( )2ވަނަ
ނުކުތާގައި

އ
މުޖުތަމަ ު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޤަބޫލުނުކުރާ އަޚްލާޤީ ގޮތުން ދަށް ފެންވަރުގެ
ހިތްވަރުދޭ

ކަންކަމަށް

މަންޒަރު

އަޑާއި

ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް ބުނެފައި އޮތް ހަމަޢާ
ޚިލާފް

މަންޒަރާއި

ކޮންޓެންޓަކަށް

އަޑު

އެ

ހިމެނިފައިވާ
ވެގެން

ކޮންޓެންޓް

ގޮސްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ ( )1ގައި
އިސްލާމްދީނުގެ

ބަޔާންކުރާ

އަސްލުތަކާއި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް
ބުރޫ އަރާގޮތަށް މަންޒަރާއި އަޑު ނުގެނައުމަށް
ބާރުއަޅައިފައި އޮތް އޮތުމާ ޚިލާފު މަންޒަރާއި
އަޑު އެ ކޮންޓެންޓްގައި ހިމެނިފައިވުންކަމާއި
އަސްލުތަކާއި

އިސްލާމްދީނުގެ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނި އެއްބައިވަންތަކަމަށް
ބުރޫ އަރާ މަންޒަރާއި އަޑު ހިމެނޭ ކޮންމެ
ކޮންޓެންޓެއް

އެއީ

އ
މުޖުތަމަ ު

ދިވެހި

ޤަބޫލުނުކުރާ އަޚްލާޤީ ގޮތުން ދަށް ފެންވަރުގެ
ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދޭ އަޑާއި މަންޒަރު ހިމެނޭ
ކޮންޓެންޓެއްކަމުގައި ވެސް ބެލެވޭނެތީ ކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 -3ކޮމިޝަނުން

އޭޕްރީލް
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2016ގައި

ރާއްޖެޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވި
ސިޓީއާ ގުޅިގެން އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި،


ދީނީ

ޢިލްމު

ޑޮކިއުމެންޓްރީއަކީ
ޑޮކިއުމެންޓްރީ
ދެކެވަޑައި
ޑޮކިއުމެންޓްރީގެ
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ވެރިން
ދީނާ

މި
ޚިލާފް

އެއްކަމަށް
ނުގަންނަވާކަމަށާއި
އަސްލު

މަޤްސަދަކީ

އަސްލުތައް

ދީނުގެ

ދީނާ

ރައްކާތެރިކުރުމާއެކު

ރާއްޖޭގައި

ޚިލާފްކަންކަން
އަށަގަންފައިވާ

މަތީ

ހާމަކުރުންކަމަށާއި
ޚިލާފް

މިންވަރު
އިސްލާމްދީނާ
ކަމެއް

އެއްވެސް

ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި
ނުވާނެކަމަށާއި

ހިމެނިފައި
އަސޭލާގެ

ފާދިރީ

ބަހަކީ ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް
އެ ފަރާތުން ބުނެފައި ނުވާކަމަށާއި
މީހަކު

ބުނެފައިވާ

ބުނިގޮތަށް

އެއްޗެއް

ބުނުން

އެ
އެއީ

އިސްލާމްދީނާ

ޚިލާފުކަމެއް

ނޫންކަމަށާއި

އިސްލާމްދީނާ

ޚިލާފުކަމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑެއް
އުސޫލެއް

ކަނޑައެޅިފައި

ކަމަށާއި

ސިހުރުގެ

ނެތް
ވެރިކަން

ޑޮކިއުމެންޓްރީ ދެއްކުމާ ގުޅިގެން
ރާއްޖެޓެލެވިޜަން
ލިމިޓެޑަށް

ޕްރައިވެޓް

އެއްވެސް

ޝަކުވާއެއް

ފަރާތަކުން

ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް

ބުނެފައި އޮތް އޮތުމަށް ބަލާއިރު،
ގުޅުން

ދީނާ

ބައެއް

ހުރި

ހުކުމްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަން
މާނަކުރުމާއި
އެކި

ބަޔާންކޮށްދިނުމުގައި
ނެރުއްވާ

ޢިލްމުވެރިން

ރަޢުޔުތަކާއި ގެންގުޅޭ ހަމަތަކުގައި
ތަފާތުކަމެއް
ސަބަބުން

ހުންނަކަމަށާއި
ދިވެހިންގެ

އަތުވެދާނެ

އޭގެ

އަޤީދާއަށް
ލޮޅުންތަކުން

ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ދީނީ އަދި
އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ ގުޅުން ހުރި
ކަންކަމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި
ސާފު މަގު ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން
ފިލުވައިދިނުމުގެ

މަޤްސަދުގައި

އުފައްދައިފައިވާ ފިގުހު އެކަޑަމީގެ
ބަހަކީ ނުވަތަ އެފަރާތުން މިފަދަ
ކަންކަމުގައި ނެރުއްވާ ރަޢުޔުއަކީ
ވަކި

ވަކި

އިލްމުވެރިން

ޚިޔާލުތަކަށްވުރެން

ބޮޑަށް

ދެއްވާ
އެ

މައްޗަށް ބަރޯސާ ވާންޖެހޭނެ އަދި
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ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ކުރިޔަށް
ގެންދަވާ މި ފަދަ ތަހުޤީޤުތަކުގައި
ބަލަންޖެހޭނެ

ކޮންމެހެން
ކަމެއްކަމަށް
ކަމާއި

ކޮމިޝަނުން
ގޮތުން

އެ

މިނިސްޓްރީ

އިސްލާމިކް

މެދުވެރިކުރައްވައި

ކޮމިޝަނުން
ހޯދި

ދެކޭ

މައްސަލައިގައި

މި

ބަލާއިރު،

ރަޢުޔަށް

ވެރިން

ޢިލްމު

ޑޮކިއުމެންޓްރީއަކީ

ދީނީ
މި

ދީނާ

ޑޮކިއުމެންޓްރީ

ޚިލާފް
އެއްކަމަށް

ނުގަންނަވާކަމަށާއި

ދެކެވަޑައި
ޑޮކިއުމެންޓްރީގެ
މަޤްސަދަކީ

އަސްލު
އަސްލުތައް

ދީނުގެ

ރައްކާތެރިކުރުންކަމަށް
ޕްރައިވެޓް

ރާއްޖެޓެލެވިޜަން

ލިމިޓެޑްއިން ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ
އެއްވެސް

އަސްލެއް

ބުނުމެއްކަން

ނެތް

ހާމަވާކަމާއި،

"ސިހުރުގެ ވެރިކަން" މި ނަމުގައި
އެ ފަރާތުން ފޮނުވި ކޮންޓެންޓުގެ
މަޤްސަދަކީ

ދީނާ

ރާއްޖޭގައި

އަށަގަންފައިވާ

މިންވަރު

ޚިލާފްކަންކަން
މަތީ

ހާމަކުރުންކަމަށާއި
ޚިލާފް

އިސްލާމްދީނާ

ޑޮކިއުމަންޓްރީގައި

އެއްވެސްކަމެއް

ހިމެނިފައި ނުވާނެކަމަށާއި ފާދިރީ
އަސޭލާގެ

ބަހަކީ

ވާހަކަތަކެއްކަމަށް
ބުނެފައި

ރަނގަޅު
ފަރާތުން

އެ

މީހަކު

ނުވާކަމަށާއި

ބުނެފައިވާ އެއްޗެއް އެ ބުނިގޮތަށް
ބުނުން

އިސްލާމްދީނާ

އެއީ

ޚިލާފުކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވާ
އިރު

"ސިހުރުގެ ވެރިކަން" މި

ކޮންޓެންޓް

އިން

މަސައްކަތްކޮށްފައި
ބާރުގަދަ
ސިހުރުގެ

ދައްކައިދޭން
ވަނީ

މާ

ސިހުރުވެރިއެއްގެ
ސަބަބުން

ރައީސް

ޔާމީނަށް ވެރިކަން ލިބިފައިވާކަން
ކަމާއި
ދިޔައިރު
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ކޮންޓެންޓް

ދައްކަމުން
ސިހުރަކީ

އިސްލާމްދީނުގައި
ނަހީކުރައްވައިފައިވާ
މި

ފަދަ

ކަމެއްކަމާއި
ބަސްތައް

ފާދިރީންގެ

ޤާބޫލުނުކުރުމަށް ނުވަތަ އެކަމުގެ
ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ

ނުބައިކަން

ގޮތުން އެއްވެސް ލިއުމެއް ބެލުން
ތެރިންނަށް

ފެންނާނެ

އާންމުކޮށްފައި

ފަދައިން
އެކަން

ނުވާއިރު

ގޮތުން

ސާފުކޮށްދިނުމުގެ

ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި އެއްވެސް ބައެއް
ހިމެނިފައި

އިތުރަށް

ނުވުމުގެ

ފާދިރީ އަސޭލާއަކީ މާ ބާރުގަދަ
އަދި

މޮޅު

ގޮތަށް

ދޭހަވާ

މީހެއްކަމަށް

ޑޮކިއުމެންޓްރީ

ވެފައިވާކަން

ބައްޓަން
ފާހަގަ

ކޮމިޝަނަށް

ކުރެވިފައިވާ ކަމާއި އެހެންކަމުން
މިއީ

ހަމައެކަނި

ބުނިއެއްޗެއް

މީހަކު
ބުނިގޮތަށް

އެ

މި

ގެނެސްދިނުންކަމަށާއި

ފަދަ

ކަންކަން ރާއްޖޭގައި އަށަގަންފައިވާ
މަތީ

ހާމަކުރުމަށް

މިންވަރު

ގެނެސްދިން
ބުނެ

ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއްކަމަށް

ނިންމާލެވޭވަރަށް ވުރެއް ސީރިއަސް
އަދި

ސަބަބުން

އެކަމުގެ

ބައިބައިވުމާ

މުޖުތަމަޢުގައި
ފަސާދައަށް

މަގު

ހުޅުވިގެން

ހިނގައިދާނެ

ފަދަ

ކަމެއްކަމާއި

ހަމަ އެހެންމެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ
ހަމައިގެ ( )1އިން އިސްލާމްދީނުގެ
ޚިލާފު

އަސްލުތަކާއި

މަންޒަރާއި

އަޑު ދެއްކުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަން
އަދި

އެނގޭއިރު
އަސްލުތަކަކާ
ކޮބައިކަން
ފަސޭހަ

އިސްލާމްދީނުގެ

ޚިލާފު
ދެނެގަތުމަކީ

އަދި

ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ

އެހާމެ

ކަންކަމަކީ
ނުހަނު
ސާފުކޮށް
ކަންކަމަށް

ވީހިނދު އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ
ޚިލާފުވަނީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ކޮންޓެންޓެއްގައި ކޮންކަހަލަ އަޑެއް
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ނުވަތަ މަންޒަރެއް ހިމެނުމުންކަން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ނުވަތަ
ކޮންޓެންޓެއް

އިސްލާމްދީނާ

ޚިލާފްކަމަށް

ކަނޑައެޅުމުގައި

ބަލާނެކަންކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ވަކި
އުސޫލެއް އެކުލަވާލާފައި އޮންނަން
ކޮމިޝަނުން

ޖެހޭކަމަށް
ނުދެކޭކަމަށާއި

އަދި

އުސޫލެއް

އެ

އެކުލަވާ

ފަދަ
ނުލުމަކީ

އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް
އޮތް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް

ހުއްޖަތެއް ނުވަތަ މަގެއް ނޫންކަން
ފާހަގަކުރެއެވެ.


ބާރުގަދަކަމާއި

ސިހުރުވެރިއެއްގެ

އޭނާގެ ސިހުރުގެ ބާރުން މީހަކު
ހޯދިކަން

ވެރިކަމެއް

މުޖުތަމަޢަށް
ގޮތަކަށް

ވިސްނުވައިދޭފަދަ

އުފައްދައިފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް އެއީ
ދިވެހި

ދީނީ

ރައްޔިތުންގެ

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ
އިތުރަށް
ޤާނޫނާ

ޤާނޫނުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޙިލާފްކަމެއްކަމަށް

ވެސް

ވާއިރު އަދި އެކަމަކީ އެ މުޅި
ޤާނޫނުގެ

ޚިލާފްކަމެއްކަން

ރޫހާ

ސާފުވާން އޮތް އިރު ޤާނޫނުގެ ވަކި
މާއްދާއެއް ފާހަގަކޮށް އެ މާއްދާއާ
ޚިލާފްވެފައިވާކަމަށް

ކޮމިޝަނުން

ބުނެފައި

ނެތުމަކީ

ކުރިޔަށް

ގެންދިއުމުގައި

އިޖުރާޢީ

އޮތް

މައްސަލައެއްކަމަށް

ކޮމިޝަނަށް
މި

މައްސަލަ

ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމާއި

މައްސަލައިގައި

ކޮމިޝަނުން
މިނިވަން

ހޯދައިފައިވަނީ

އިލްމުވެރިންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ
ފިގުހު އެކަޑަމީގެ ރަޢުޔެއްކަމާއި އެ
ފަރާތުގެ

ބަހެއް

މިނިވަން

އަދި

ނިންމުމެއް

ރާއްޖެޓެލެވިޜަން
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ހޯދުން

އެއީ
އޮތް
ގޮތުގައި

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޑެޓް އިން ފާހަގަކޮށްފައި އޮތް
އޮތުމަށް

ފިގުހު

ބަލާއިރު،

މިފަދަ

އެކަޑަމީއަކި

މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ
މިނިވަން

ރަޢުޔެއް

ނެރެވޭފަދަ

އަދި

ޤާބިލު

ތަކެއްގެ

މައްޗަށް

އަބުރުވެރި
ޢިލްމުވެރިން
އެކުލެވޭ

ދީނީ

އަދި

މިފަދަ

މައްސަލަތަކުގައި ފިހުގު އެކަޑަމީގެ
ރަޢުޔަކީ

ޝަރުއީ

ކޯޓެއްގައި

މައްސަލައެއް ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު
އެ

ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ

މައްޗަށް

ކޮމިޝަނަށް

އެއްޗެއްކަން

ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ މި މައްސަލައިގައި
ފިގުހު އެކަޑަމީގެ ރަޢުޔު ހޯދުމަކީ
މިނިވަން

ތަހުޤީޤެއް

ކުރުމަށް

ކަމެއް

ނޫންކަން

ހުރަސްއެޅޭނެ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.


މައްސަލަ ބަލަން ފެށުމުގެ ކުރިން
ވެރިކަން"

"ސިހުރުގެ

ހުއްޓާލުމަށް

ޑޮކިއުމެންޓްރީ

އަންގައިފައިވުމަކީ

ކޮމިޝަނުން
ރާއްޖެޓެލެވިޜަން
ލިމިޓެޑާއި

ޕްރައިވެޓް

ދެކޮޅަށް

އަޅައިފައިވާ

ފިޔަވަޅެއްކަމާއި،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 44
ވަނަ

މާއްދާގެ

ދަށުން

ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނީ
ކޮމިޝަނުން

ބަލާ

މައްސަލައެއް

ނިމުމަށް

ފަހު

އެކަމެއް

ސާބިތުވުމުންކަމަށް
ކޮމިޝަނުން

ވާތީ

އެންގި

އެންގުމަކީ

ދެންނެވުނު ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ
މާއްދާއާ
ބުނެފައިވާ

ޚިލާފްކަމެއްކަމަށް
ބުނުމަށް

ބަލާއިރު،

ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ތަހްޤީޤުކޮށް
ނިމެންދެން "ސިހުރުގެ ވެރިކަން"
ޑޮކިއުމެންޓްރީ
ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް

ރާއްޖެ

ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
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ޤާނޫނުގެ

އަންގައިފައިވަނީ

44

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެފަރާތަށް
އަޅާ

ގޮތުގައި

ފިޔަވަޅެއްގެ

ނޫންކަމާއި ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ
ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރަމުން ދާއިރު އެ
ދައްކަމުންދާނަމަ

ޑޮކިއުމަންޓްރީ

އޭގެ ސަބަބުން ތަހުޤީޤަށް އަދި
މުޖުތަމަޢަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުމުގެ
ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް
ފާހަގަކުރެވުމުން ކަމަށާއި ،ޤާނޫނު
ނަންބަރ ( 4/2011މާނަކުރުމުގެ
ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ
 25ވަނަ މާއްދާގައި ވަކި މީހަކަށް
ވަކިކަމެއް

ބާރު

ކުރުމުގެ

ޤާނޫނަކުން ދީފައިވާނަމަ އެކަމެއް
ހެޔޮ

ގޮތުގައި

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި

ބޭނުންވާ

އެންމެހާ ސީދާ ބާރުތަކާއި ނުސީދާ
އެފަރާތަކަށް

ބާރުތައް
ލިބިގެންވާނެކަން
ހިނދު،

އެނގެން

އޮތް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާ (ށ)
އަދި

44

ކޮމިޝަނަށް
ބަލާއިރު

ވަނަ

މާއްދާއިން

ދީފައިވާ

ބާރުތަކަށް
ހިންގާ

ކޮމިޝަނުން

ތަޙްޤީޤެއްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ވަގުތީ
ގޮތުން ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ
ނުކުރުމަށް

އެންގުމުގެ

ކޮމިޝަނަށް
އެގޮތުގެ

ބާރު

ލިބިގެންވާކަމާއި
މަތީން

ކޮމިޝަނުން

އަންގާ އެންގުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން
މައްސަލަ ބެލުމުގައި ކޮމިޝަނުން
ޤާނޫނާ

ކަމަށް

ޚިލާފްވެފައިވާ

ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމެއް
ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.


މީހަކު ބުނި އެއްޗެއް ބުނި ގޮތަކަށް
ގެނެސްދިނުމަކީ
ޝަރީއަތާ

ޚިލާފް

އިސްލާމީ
ކަމެއް

ނޫން

ކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސިޓީގެ 3
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި
ވީނަމަވެސް މީހަކު ބުނި ވާހަކައެއް
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ވިޔަސް

ދީނުގައި

އެވާހަކައަކީ

ނަހީކުރައްވާފައިވާ ވާހަކައެއް ނަމަ،
އެފަދަ ވާހަކައެއް ދައްކާ ފެތުރުމަކީ
ކީރިތި

ހަރާމްކަމެއްކަމެއްކަން

ގުރުއާނުގެ سورة النور ގެ 19
ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވާ
ބަސްފުޅުގެ މާނަ "ހަމަކަށަވަރުން،
ވި

إيمان

ތެރޭގައި

މީހުންގެ

ހުތުރުކަންބޮޑު ފާފައިގެ ވާހަކައާއި،
ފެތުރިގެންދިއުމަށް

عمل،

(ދަންނާށެވެ!)

ލޯބިކުރާމީހުން

ދުނިޔެއާއި آخزة ގައި ވޭންދެނިވި
عذاب އެމީހުންނަށް ހުށްޓެވެَ .
ّللا
އަދި

ދެނެވޮޑިގެންވެތެވެ.

ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް ނޭނގެތެވެ "
އިން ދަލީލު ކުރެއެވެ.
 .4ސިހުރުވެރިންނަކީ އާއްމު އިންސާނުންނަށް ނުލިބޭ
ފަދަ އާދަޔާ ޚިލާފު ބާރުތަކެއް ލިބިފައިވާ ބައެއްކަން
ރާއްޖެ ޓީވީން ފޮނުވި "ސިހުރުގެ

ދޭހަވާ ގޮތަށް

ވެރިކަން" ޑޮކިއުމެންޓްރީން ދޭހަކޮށްދޭ ކަމަށާއި ،މިފަދަ
މޖްތަމަޢުއަށް ދިނުމަކީ ހުއްދަކަމެއް
މެސެޖް އިސްލާމީ ު
ނޫން ކަމާއި ،އިސްލާމީ އަޤީދާއާ ފުށުއަރާ މިފަދަ
ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް މީޑިއާގެ އެއްވެސް ވަސީލަތަކުން
ފޮނުވުމަކީ،

ދެއްކުމަކީ،

ނުވަތަ

އިސްލާމްދީން

ހުއްދަކުރާކަމެއް ނޫން ކަމާއި ،އެއީ ޙަރާމްކަމެއްކަން
ފިގުހު އެކަޑަމީގެ ރައުޔުން އެނގެން އޮވެއެވެ.
އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރާއިރު،
05

ފެބުރުވަރީ

2016

ގެ މެންދަމުގައި

ރާއްޖެ

ޓީވީއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި "ސިހުރުގެ ވެރިކަން" މި
ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި

ހިމެނޭ

މުޅި

ކޮންޓެންޓް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ
ހަމައިގެ ( )1ކަމަށްވާ "އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ގެއްލުން
ނުވާ ގޮތަށް މަންޒަރުތަކާއި އަޑު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން"
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އަދި ފުރަތަމަ ހަމައިގެ ( )2ކަމަށްވާ "ކަނޑައެޅިގެން
އެއްވެސް
މުޖުތަމައު

ޤާނޫނެއްގެ

ބާރު

ޤަބޫލުނުކުރާ

ކަނޑުވާލުމަށް ނުވަތަ
އަޚްލާޤީ

ދަށް

ގޮތުން

ފެންވަރުގެ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދޭ އަޑާއި މަންޒަރު
ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން" މި ދެ މާއްދާއާ ޚިލާފުވެފައިވާ
ކަމަށް ކަނޑަޅައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 44
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 3ގެ ދަށުން މާފަށް އެދި ބަޔާނެއް
ނެރުމަށާއި އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި ބަޔާން 02
ޖޫން 2016ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ކުރިން ރޭގަނޑު
 08:00އާއި 08:30އާ ދެމެދު ރާއްޖެ ޓީވީ އިން
ޢާންމުކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އެންގުމަށް ކަނޑައަޅައި،
ޙަވާލާދީފައިވާ "ސިހުރުގެ ވެރިކަން"
މައްޗަށް

ރާއްޖެ

ބިނާކޮށް

ޑޮކިއުމަންޓްރީގެ

ޓީވީން

ފެބްރުއަރީ

6

2016ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ 8ގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި
ޚަބަރަކާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން ބެލި ނަންބަރު
CAC-2/2016

އިން

ޝަކުވާ

އެޕްރީލް

12

2016ގައި ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އިންޒާރު ދީފައިވުމާއި ،މި
އިންޒާރު ދިން ފަހުން އެފަދަ ކޮންޓެންޓެއް ރާއްޖެ
ޓީވީން ގެނެސްދިންކަން ސާބިތުވެފައި ނުވާތީ ،މި
މައްސަލައިގައި ރާއްޖެ ޓެލެވިޒަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އިތުރު އިންޒާރެއް ދޭންނުޖެހޭ ކަމަށް ނިންމައި،
އެހެން

ނަމަވެސް

ޑޮކިއުމެންޓްރީއަކީ

"ސިހުރުގެ

އިސްލާމީ

ވެރިކަން"
ފުށުއަރާ

އަގީދާއަށް

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ
"ސިހުރުގެ
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(ހ)ގެ

ޑޮކިއުމަންޓްރީ

4ގެ

ދަށުން

ނުވަތަ

އެ

ޑޮކިއުމެންޓްރީގެ ކޮންޓެންޓްގެ ބައެއް ވިއަސް މީގެ
ފަހުން ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ ( )1އާއި
ފުރަތަމަ

ހަމައިގެ

ކޮންޓެންޓެއް
ޓެލެވިޜަން

އާ

()2

ބްރޯޑްކާސްޓް
ޕްރައިވެޓް

އެއްވެސް

ޚިލާފު
ނުކުރުމަށް

ލިމިޓެޑަށް

ރާއްޖެ

އެންގުމަށް

މި

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީން 9

6

ފެބްރުއަރީ 2016ވަނަ
ދުވަހުގެ ރޭ ގެނެސްދިން
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއަރ
ޕާރސަން ޢަލީ ވަޙީދުގެ
އިންޓަރވިއުގައި
ސަރުކާރުގެ
އިސްވެރިންނާބެހޭގޮތުން
ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު
ވާހަކަތައް
ދައްކާފައިވުމާއި،
ރަޢިސް އާއި ރައީސްގެ
SPCOM02/2016

10

އަނބިކަނބަލުންނަށް

ފެބްރުއަރީ ނިސްބަތްކޮށް
2016

ދައްކާފައިވާ ސާބިތުނުހިފޭ
ވާހަކަތަކުގެ މައްސަލަ
ބަލައިދިނުމަށް އެދި

މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީގަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް
ރިއާޔަތްކުރާއިރު،
ފެބުރުވަރީ

ޙަވާލާދީފައިވާ

6103ވަނަ

ރާއްޖެ

ދުވަހުގެ

ޓީވީން
ރޭ

9

ވަގުތުން

ގެނެސްދިން "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ
ޗެއަރ ޕާރސަން ޢަލީ ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް
ކޮންޓެންޓްގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ

ސަބަބުން

އެ

ފަރާތްތަކުގެ އަބުރާއި އިއްޒަތަށް އުނިކަން އަންނާނޭ
ކަމަށް ފެނުނު ހިނދު ،މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ ހަމައިގެ (( )0މީހުންގެ
އަބުރުވެރިކަމާއި ޒާތީ ދިރިއުޅުން ރައްކާތެރިކުރުން) އާ
ޚިލާފް

ކޮންޓެންޓެއް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކަމަށް

ޤާނޫނުގެ

11

ކަނޑައަޅައި؛
ވަނަ

މާއްދާގެ

(ހ)ގެ 1ގެ ދަށުން މާފަށް އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި،
އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި ބަޔާން 11 ،މެއި
6103ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ކުރިން ،ރޭގަނޑު  15:11އާއި
15:11އާ ދެމެދު ރާއްޖެ ޓީވީ އިން ޢާންމުކުރުމަށް
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65
އެޕްރީލް
6103

ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
ކަނޑައަޅައި،
އަދި ރާއްޖެ ޓީވީން  9ފެބުރުވަރީ 6103ވަނަ ދުވަހުގެ
ރޭ ވަގުތުން ގެނެސްދިން "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއަރ ޕާރސަން ޢަލީ ވަޙީދު ދެއްކެވި
ވާހަކައިގައި މުޖުތަމައުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ
އަދަބު އަހުލާގީ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓިފައި ނުވާކަމަށް
ފެނުނު

ހިނދު

އެ

އަދި

އެފަދަ

ކޮންޓެންޓްގައި

ބަސްތަކާއި އަޑުތައް ތަކުރާރުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން
ގެންދިއުމާއި،

އެކަން

ޕްރެޒެންޓަރ

އިސްލާހުކުރުމަށް

މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފެނުނު ހިނދު ،މިއީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ދެވަނަ
ހަމައިގެ

() 6

މިންގަނޑުތަކަށް

(އިޖުތިމާއީ

ނުފެތޭ

ބަސްމަގު އަދި އިޝާރާތްތައް ބޭނުންނުކުރުން) އާ ޚިލާފް
ކަމެއް

ކަމަށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކަނޑައަޅައި،

ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 1ގެ ދަށުން ކުށް
އިސްލާޙުކޮށް ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެހެން
ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް
ކުރުމަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އެންގުމުގެ
އިޚްތިޔާރު މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި ވީހިނދު ،އަދި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ފަރާތްތައް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމިޝަންގެ

އެފަރާތަކުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

އެފަރާތަކުން

ޒިންމާވާން

ޒިންމާދާރު

ޖެހޭ

ޒިންމާއަކަށް

ކުރުވުމަކީ
ވެފައި،

ކޮންޓެންޓަކަށް
ކަމަށް

ވީހިނދު،

ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން
ޤައުމުގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާމަށް ކޮށްފާނޭ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
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ޕްރެކްޓިސްއާ
ފުރުސަތު

ކޮންޓެންޓެއް

ހިލާފު

ނުދިނުމަށްޓަކައި،
އޮންނަ

ކޮންޓްރޯލް

އޮންއެއަރވުމުގެ

ސްޓޭޝަންގެ
ޑިލޭއަކާ

ގޮތަށް،

ފުރިހަމަ

އެކު

ނޫނީ

"ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމް ދެން ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޤާނޫނުގެ

11

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ހ)ގެ 0ގެ ދަށުން ،ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް ކަނޑައަޅައި ،ޑިލޭއެއް ލައިގެން
"ފަލަސުރުހީ"

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމް

އިންތިޒާމް ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ހަމަޖެއްސެން

ނެތް

ވާނަމަ

ކަމުގައި

"ފަލަސުރުހީ"

ޕްރޮގްރާމް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން މިހިނދުން މިހިނދަށް
ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ
މާއްދާގެ

)ހ(ގެ

1ގެ

ދަށުން

ރާއްޖެ

ޓެލެވިޜަން

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި
ކޮމިޝަންގެ

ޖަލްސާގައި

އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
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ބައިވެރިވި

މެންބަރުންގެ

ޖަދުވަލު :11

 2016ވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ އެހެން އަހަރުތަކުގެ ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު

 2016ވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ  2014 ،2015އަދި 2013ވަނަ އަހަރުގެ މައްސަލަތަކުގެ
ތަފްސީލް
#

ރަޖިސްޓްރީ

މައްސަލަ

ނަންބަރު

ހުށަހެޅި ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލަ
ނިންމި
ތާރީޚް

ކައުންސިލް އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް

0

ބެލިބެލުމުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ

ޖ ަ
ަ
ރ
ނ ަވ ީ

ބ .ކަމަދޫގައި އެމްޑިޕީ ހަރުގެ

ގޭގެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

6103

މެދުވެރިކޮށް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް

ޚިދުމަތް ދެއްވަމުން ގެންދެވި

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާކަމަށް ބުނެ

ނަމަވެސް ،އެ ޚިދުމަތް

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް ބ .ކަމަދޫ

މެދުވެރިކޮށް ރަށުގެ ބައެއް

CAC15/2013

18/04/2013

19

ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީ ހުށަހެޅުއްވި
މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް
ނުގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި
6

CAC154/2013

23/09/2013

އދ .ދިގުރަށް ރޭވިލާގެއިން

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި

6

އެމަގުގެ އަނެއްފަރާތުހުރި

ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު

ހިމުންދޮންވެލިގޭގައި ހުރި ކޭންޕޭން

ނުލިބިހުރުމުން ،މިހެން ހުރި

ެފ ުބ ު
ރ
ރ ަވ ީ

ޖަގަހަޔަކަށް ކޭބަލް އަޅާއިގެން

މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން

ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން އެބަދޭ

ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު

މިކަން ކުރަނީ ރޭވިލާގޭގައި

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި

ޖަހާފައިވާ ޑިޝް އެންޓަނާއެއް

މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް

މެދުވެރިކޮށްކަން ފާހަގަކުރަން

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން

6103

ނިންމެވި
1
ހުއްދަނެތި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ހިދުމަތް ދިނުން ،އެއަރޓެލް
CAC158/2013

09/10/2013

CAC163/2013

07/11/2013

ޗެނަލްތައް ދޫކުރުން،
ސެންޗަރުނުކުރުން ،ނަމާދުވަގުތު
ޗެނަލްތައް ނުކެނޑުން

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި

6

ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު

ެފ ުބ ު
ރ
ރ ަވ ީ

ނުލިބިހުރުމުން ،މިހެން ހުރި
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން

6103

ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން
ނިންމެވި

1

202

ކ.ގުރައިދޫ ކޭބަލް ނެޓްވޯކްގެ

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި

ފަރާތުން ދިޓީވީ ،ޓީވީއެމް .ރާއްޖެ

ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު

ޓީވީ ފިޔަވައި ދިވެހި އެއްވެސް

ނުލިބިހުރުމުން ،މިހެން ހުރި
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6
ެފ ުބ ު
ރ
ރ ަވ ީ

ޗެނަލެއް ދޫނުކުރުމާއި އެއަރޓެލް އާ

މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން

ވީޑިއޯ ކޯން ފަދަ ޚިދުމަތްތައް

ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ދިނުމާއި

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި

އެއްވެސް ނަމާދުވަގުތަކަށް

މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް

ދޫކުރަމުންދާ ޚިދުމަތް ނުކެނޑުމާއި

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން

ލައިސަންސްނެތި ޚިދުމަތް ދިނުން

ނިންމެވި
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މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި
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ނުލިބިހުރުމުން ،މިހެން ހުރި
CAC163/2013

14/11/2013

6103

ލައިސަންސް ނުނަގައި

މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން

ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު

6103

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން
ނިންމެވި

3

CAC164/2013

ލައިސަންސް ނުނަގައި ކޭބަލް

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި

6

އަޅައިގެން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން

ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު

ގެންދާ މައްސަލަ

ނުލިބިހުރުމުން ،މިހެން ހުރި
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ރ
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މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން

6103

ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު

14/11/2013

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން
ނިންމެވި
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CAC165/2013

14/11/2013

ލައިސަންސް ނުނަގައި

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި

6

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން ގެންދާ

ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު

މައްސަލަ ..މިމައްސަލަ

ނުލިބިހުރުމުން ،މިހެން ހުރި
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މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން

ކޮމިޝަނަށް ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު

ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު

ހޯދުމަށްފަހު އެފަރާތަކީ ލައިސަންސް

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި

ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން

މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް

ގެންދާ ފަރާތެއް ކަމަށް ޔަޤީން

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން

ކުރުމަށްފަހު
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މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން
މި ސްޓޭޝަނަކީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް

ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު

ހުއްދަ ނުނަގައި ހިންގާ ތަނެއް

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި
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މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން
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މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން
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ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު

14/11/2013

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް
ލައިސަންސް ނުނަގައި

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން
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މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން
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ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު

14/11/2013

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް
ލައިސަންސް ނުނަގައި

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ގެންދާ މައްސަލަ

ނިންމެވި

00
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6
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ނުލިބިހުރުމުން ،މިހެން ހުރި
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މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން
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ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު

14/11/2013
ލައިސަންސް ނުނަގައި ތިނަދޫގައި

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި

ސްކައިނެޓްގެ ފަރާތުން

މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން ގެންދާ

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން

މައްސަލަ

ނިންމެވި
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މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި

6
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ލައިސަންސް ނުނަގައި ތިނަދޫގައި

ނުލިބިހުރުމުން ،މިހެން ހުރި

ސްކައިނެޓްގެ ފަރާތުން

މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން ގެންދާ

ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު

މައްސަލަ

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި

CAC173/2013

14/11/2013

CAC11/2014

 08/06/2014އެއަރޓެލް ޑިޝްޓީވީ އަދި ޑައިލޮގް
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މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން
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ސައިންޑައިރެކްޓްގެ ޗެނަލްތައް

ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު

ޤަވާއިދާޚިލާފަށް ފޮނުވާކަމަށް އަދި

ނުލިބިހުރުމުން ،މިހެން ހުރި

އަމިއްލަ ޗެނަލް ވެސް ފޮނުވާކަމަށް

މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން
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ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން
ނިންމެވި
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އެއަރޓްލް ޑިޝްޓީވީ އިންޑޯވިޝަން
CAC13/2014
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ފަދަ ތަކެތިން ރިބްރޯޑްކާސްޓް
ކުރަމުންދާތީ
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ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް
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CAC18/2014
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މައްސަލަ އަދި ކ .މާފުށި
ގެސްޓްހައުސްތަކަށް
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވުން

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި

6

ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު

ެފ ުބ ު
ރ
ރ ަވ ީ

ނުލިބިހުރުމުން ،މިހެން ހުރި
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން
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ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން
ނިންމެވި
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6

ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު

ެފ ުބ ު
ރ
ރ ަވ ީ

ނުލިބިހުރުމުން ،މިހެން ހުރި
CAC19/2014

ނަމާދުވަގުތަށް ނުކަނޑާކަމާއި
 15/06/2014ސެންސަރުނުކުރާކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވުން

މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން

6103

ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން
ނިންމެވި

04
CAC22/2014

205

23/06/2014

ސްޓާޓާ ސްކައިނެޓް ނ .ވެލިދޫ

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި

6

އިން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޭބަލް

ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު

ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް 3ވަނަ

ނުލިބިހުރުމުން ،މިހެން ހުރި

ެފ ުބ ު
ރ
ރ ަވ ީ

ނުވަތަ ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް

މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން

ހުށަހަޅާކަން ބަޔާންކޮށް އަދި

ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

6103

ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުމަށް

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި

އިޖާބަނުދީ ކުރިއަށް ގެންދާތީ

މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް

އެކަމަށް ހައްލެއްގެނެސްދިނުން އެދި

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން
ނިންމެވި

05

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި

6

ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު

ެފ ުބ ު
ރ
ރ ަވ ީ

ނުލިބިހުރުމުން ،މިހެން ހުރި
CAC24/2014

15/07/2014

އެއަރޓެލް ޑިޝްޓީވީ ،ވީޑިއީކޮން

މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން

ފަދަ ޕެކޭޖްތައް ބޭނުންކޮށްގެން

ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު

ރިބްރޯޑްކާސްކުރުން

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި

6103

މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން
ނިންމެވި
06

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި

6

ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު

ެފ ުބ ު
ރ
ރ ަވ ީ

ނުލިބިހުރުމުން ،މިހެން ހުރި
CAC25/2014

15/07/2014

އެއަރޓެލް ޑިޝްޓީވީ ،ވީޑިއީކޮން

މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން

ފަދަ ޕެކޭޖްތައް ބޭނުންކޮށްގެން

ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު

ރިބްރޯޑްކާސްކުރުން

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި

6103

މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން
ނިންމެވި
61

CAC27/2014

05/08/2014

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި

6

ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު

ެފ ުބ ު
ރ
ރ ަވ ީ

މި މައްސަލަ  23ޖޫން 2014ގައި

ނުލިބިހުރުމުން ،މިހެން ހުރި

ހުށަހަޅާއި އަދި އަދަށްވެސް

މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން

ޖަވާބުނުލިބޭކަމަށް އަދި ޤަވާއިދާ

ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު

ޚިލާފަށް ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި

ހުށަހަޅާފައިވުން

މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް

6103

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން
ނިންމެވި
60

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރިބްރޯޑްކާސްޓް
CAC28/2014

05/08/2014

ކުރާކަމަށް އަދި ނަމާދުވަގުތަށް
ނުކެންޑުން ފަދަ ކަންކަން ހުރުމުން
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ކަމަށް ބުނެ

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި

6

ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު

ެފ ުބ ު
ރ
ރ ަވ ީ

ނުލިބިހުރުމުން ،މިހެން ހުރި
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން
ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން
ނިންމެވި

206

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

6103

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި

6

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރިބްރޯޑްކާސްޓް

ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު

ކުރާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ މީ 4ވަނަ

ނުލިބިހުރުމުން ،މިހެން ހުރި

ެފ ުބ ު
ރ
ރ ަވ ީ

ފިޔަވަޅުކަމަށާއި ،ޗެނަލްތައް ނުގަނެ

މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން

ދޫކުރުމާއި ނަމާދުވަގުތަށް

ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު

ނުކެންޑުން ފަދަ ކަންކަން

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި

މިހާރުވެސް ދަނީ

މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް

ތަކުރާރުކުރަމުންކަމަށް

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން

66

CAC29/2014

05/08/2014

6103

ނިންމެވި
މަޑިފުށީ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާ

61

ކުރުމުގެ

ރީބްރޯޑްކާސްޓް

މިކޮމިޝަނުން

ލައިސަންސް

ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާތީ،

61
ޖ ަ
ަ
ރ
ނ ަވ ީ
6103

މިހާރު ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތް
ހުއްޓާލުމަށާއި

ވަގުތުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ނަންބަރު:

ޤާނޫނު

16/2010ގައި
މަތީން

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
މަޑިފުށީ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާއިން
CAC34/2015

ތ .މަޑިފުށީގައި ލައިސަންސް ނެތި
10/11/2015

ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތް
ޢާއްމުކޮށްދޭކަމަށާއި އަދި ގޭގެއިން
ފީނަގާކަމަށް ބުނެ

ނެގުމަށްފަހު

ލައިސަންސް

ކުރިއަށް

މިހިދުމަތް
ގެންދިޔުމަށް
އަންގައި،

ނަސޭހަތްތެރިވެ
ލައިސަންސް

ނެތި

ޚިދުމަތް ދެއްވަމުން ގެންދަވާނަމަ
މި ކޮމިޝަނުން  03އޭޕްރީލް
ޢާންމު

2012ގައި

ކޮށްފައިވާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
ނަންބަރު ( (2012/R-20ގެ
ޖަދުވަލު

2

ގެ

ނުކުތާގައި

5

ވަނަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތަށް މިނިޓަކަށް  2000/-ރ
އަށް
ޖޫރިމަނާ

ބޮޑުނުވާ

ޢަދަދަކުން

ކުރެވޭނެ

ވާހަކަ

އަންގައި މައްސަލަ ނިންމާފައި
61

CAC35/2015

207

24/11/2015

ނ .ލަންދޫ އާޝިއާން ،ޔުނިކް އަދި

ނ .ލަންދޫ ފުސްފަރު ގެއަކީ

ފުސްފަރުން ހުއްދަ ނުހޯދާ ޑިޝް

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ

އެންޓަނާ ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު

ލައިސަންސް މިކޮމިޝަނުން

ގޭގެއަށް ކޭބަލް ބޭނުންކޮށްގެން

ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާތީ،

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާތީ،

މިހާރު ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތް

އަދި މިކަމަށް ހައްލެއް ނާންނާތީ،

ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި

ނ
ޝ ް
ބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި ަ
ވސް ް
ޓ | މޯލްޑި ް
ހރީ ރިޕޯ ް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

2
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ަ
ރ
ނ ަވ ީ
6103
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ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު

ހުށަހަޅާކަމަށް ބުނެ

ނަންބަރުR-20/2012 :ގެ
ދަށުން ލައިސަންސް
ނަންގަވައިގެން ނޫނީ ފުސްފަރު
ގެއިން ދެއްވާ ކޭބަލް ޓީވީގެ
ޚިދުމަތް ކުރިއަށްނުގެންދިއުމަށް
ތަކުރާރުކޮށް ނެސޭހަތްތެރިވެ
މައްސަލަ ނިންމާފައި

25

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި

6

ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު

ެފ ުބ ު
ރ
ރ ަވ ީ

ނުލިބިހުރުމުން ،މިހެން ހުރި
IMCAC02/2013

30/1/2013

އއ .އެންމެހާ ކައުންސިލްތަކުން

މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން

ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް

ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،އިތުރު

ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން
ނިންމެވި
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 2016ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ:
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9

ޖުމްލަ

128

119

9

ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ
ވ
ޝަކު ާ
 2016ވަނަ އަހަރަށް ގެންގޮސްފައިވާ  2013ވަނަ އަހަރުގެ
ނުނިމިހުރި ޝަކުވާ:
 2016ވަނަ އަހަރަށް ގެންގޮސްފައިވާ  2014ވަނަ އަހަރުގެ
ނުނިމިހުރި ޝަކުވާ:
 2016ވަނަ އަހަރަށް ގެންގޮސްފައިވާ  2015ވަނަ އަހަރުގެ
ނުނިމިހުރި ޝަކުވާ:
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މިންގަޑުގެ ޚުލާސާ

ހަމަ

#

އިސްލާމް ދީނާއި ޤާނޫނަށް

 C1.1އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ރައްކައުތެރިކުރުން

ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން

 C1.2ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނެއްގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން
 C1.3މާރާމާރީ ފަދަ ކަންކަމަކީ ރަގަޅުކަންކަން ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮނުވުން
 C1.4މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮނުވުން
 C1.5ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި އޭގެ ވިޔަފާރިއަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް
ނުފޮނުވުން
 C1.6އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން
 C1.7އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދީންގެ ކަރަމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ނުވަތަ ކުޑަކުދީން
މެރުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ނުފޮނުވުން

އިޖްތިމާޢީ އަޚްލާޤު ހިފެހެއްޓުން

 C2.1އާއްމުގޮތެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ އަދަބު އަހުލާގީ މިންގަޑު ހިފެހެއްޓުން
 C2.2އިޖްތިމާއީ މިންގަޑަށް ނުފެތޭ ބަސްމަގު އަދި އިޝާރާތް ބޭނުން ނުކުރުން
 C2.3އޮރިޔާން ކާޑުގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން
 C2.4ކޮންޓެންޓް ގިންތި ކޮށްގެން ފޮނުވުން

އަބުރުވެރިކަމާއި ޒާތީ ދިރިއުޅުން

 C3.1މީހުންގެ އަބުރު ގެއްލޭގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން

ރައްކާތެރިކުރުން

 C3.2ޖިންސީ ގޯނާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައިންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު
ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ކާކުކަން ހާމަ ނުކުރުން
 C3.3ފަރުދުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު ހުއްދަނެތި ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ
ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން
 C3.4ކާރިސާތައް ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ފޮނުވުން

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް
ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން

 C4.1ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި ވަކި މީހެއްގެ ދީނާއި ޤައުމިއްޔަތަށް ކުޑައިމީސްވާ
ގޮތަށް ނުފޮނުވުން
 C4.2ޖިންސީ ތަފާތު ނުކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކުގެ ގައިޑްލައިންއަށް
ރިއާޔަތްކުރުން
 C4.3ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކުޑައިމީސް ވިޔަނުދިނުން
 C4.4ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުޑައިމީސް ވިޔަނުދިނުން
 C4.5ކުޑަކުދީންގެ ކަރާމާތާއި ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިވާ ގޮތަށް ފޮނުވުން
 C4.6ފަރުދުންގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ނުފޮނުވުން

ތެދު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި

 C5.1ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވެ ހަމަހަމަ ކަމާ އެކު ތެދު މައުލޫމާތު ފޮނުވުން

އިންސާފުވެރިވުން

 C5.2މައުލޫމާތު ދޭ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކައިގެ މަފްއޫމު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް
ފޮނުވުން
 C5.3ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ ލަސް ނުކޮށް އެކަން ހާމަކޮށް
ރަގަޅުކުރުން
 C5.4ކަމެއް ސާބިތު ނުވާ ހާލަތެއްގައި އެކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު
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#

ހަމަ

މިންގަޑުގެ ޚުލާސާ
މުއުތަބަރު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މަސްދަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުން

 C5.5އިންޓަވިއު ކުރާއިރު އިންޓަވިއު ކުރާ ބޭނުން ބަޔާންކޮށްދިނުން
ޢާއްމުންގެ ޝައުގުވެރިކަމުގެ
ދާއިރާ

 C6.1ޢާއްމުންގެ ޝައުގުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ތަފާތު ވިސްނުންތަކަށް
ފުރުޞަތު ދިނުން
 C6.2އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މިންގަޑާ އެގޮތަށް އިޝްތިހާރު ފޮނުވުން

---------------------------------
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