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 ފެށުން  .1

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށެވެ. މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު هللا  ހަމްދާއި ސަނާ ޙައްޤުވެގެން ވަނީ ގަދަ ކީރިތިވަންތަ 
ޢަލައިޙި ވަޞައްލަމަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. އަދި އެ ކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުން هللا ޞައްލަ

 މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި ޝާމިލް ކުރަމެވެ. 

 އަހަރު  ވަނަ 2011ތާރީޚުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭނެ އަހަރެކެވެ. މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ވަނަ އަހަރަކީ ކޮމިޝަނުގެ  2016
ށް އައު މެމްބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ. ކަ ވަނަ ދައުރަ 2އައްޔަނުކުރެވުނު މެމްބަރުންގެ ދައުރު ހަމަވެ، 

ވެސް އެއްފަދައިން، ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކެކޭއަލަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ މެމްބަރުންނާއެކު، ވޭ 
މާލީ ގޮތުން  ކޮށްފައިވެއެވެ.ވަނަ އަހަރުވެސް  2016ދާއިރާގެ ކުރިމަގު އުޖާލާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް 
ގައި ކޮމިޝަނުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އް ގޮތެ ވޭންމެ އެދެ ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި، އެކަށިގެންވާ ވަސީލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ

އަދާކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ހުރުމާއެކުވެސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ހީވާގި މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން 
ނޑިތަކެއް ހާސިލްކު ނޑުދަ ނޑައަޅާފައިވާ ގިނަ ލަ ރުމަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓްޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަ

 މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 47ގައި ގެޒެޓް ކުރި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2012
ރޭޑިއޯ ޗެނަލްއަކުން  9ޓީވީ އަދި  17އި ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ރާއްޖޭގަ 2016ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2011މިހާރުވަނީ ޓްރާންސްމިޝަން ފަށާފައެވެ. ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، 
ކޮށްފައެވެ. ފަރާތަކަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫ 121ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ  2016
 ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.  5ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މީގެ

ކަމުގައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ ޒިންމާދާރުކަން  ކޮމިޝަންގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސްޢޫލިއްޔަތު 
ކައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓާ މެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަ 

ވަނަ އަހަރު 2016ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މި އަހަރުވެސް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. މި ގޮތުން، 
 25ގައި ނުނިމި ހުރި 2015އަދި  2014، 2013ސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މައް ފެށުނު އިރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ޖުމްލަ 2016ބަލާފައިވެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަށް  ގެ ތެރޭގައިވަނަ އަހަރ2016ުލައެއް މައްސަ
 މައްސަލައެވެ.  103

 9މައްސަލައެކެވެ. އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން  9މައްސަލަ ބަލައި ނިމިފައިވާއިރު ނުނިމި ވަނީ  85މީގެ ތެރެއިން 
ޝަކުވާގެ ތެރޭގައި  011ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ބަލާފައިވާ 6103ޝަކުވާއެއް ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ. 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ޝަކުވާއާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 51ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ 
 ޝަކުވާ ހިމެނެއެވެ. 00ޝަކުވާ އަދި ލައިސަންސްގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި  6ހުށަހަޅާފައިވާ 

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމާއެކު، އެންމެ އިސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު 
ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް ބްރޯކޮށްފައިވާ އެއް މަސައްކަތަކީ 

ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމެވެ. މި ސިލްސިލާގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ރޭޑިއޯ އަދި ޓީވީ  މަޝްވަރާކުރުމުގެ 
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 އްދަލުކޮށް، ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބަ ސްޓޭޝަންތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ
ދާއިރާއެއްގައި ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުރި  ގޮތުން ވަރަށް ފުޅާގުޅޭ

ވެސް މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ގޮތުންގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ވެދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމާ ގުޅޭ
އިތުރުން، މުޅި ރާއްޖޭއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ  މަޝްވަރާކުރިއެވެ. މީގެ

ކުން ފަރާތްތަ  މި ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ގޮތާއި އަދި މި ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެފަރާތްތަކާ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށް، 
  އަހަރު ތެރޭގައި ހޯދާފައިވެއެވެ. ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން މި

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2017، ރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު އެވޯޑުތަކެއްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކު ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން 
މި އެވޯޑުތައް ތަޢާރަފުކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ވަނީ ނިންމާފައެވެ.އަހަރު ކޮމިޝަނުން  ތަޢާރަފުކުރަމަށް މި

ދާއިރާގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުކޮށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ 
 އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުވެގެން ދިއުމެވެ.

ނޑު އެއް ބްރޯޑްކާސްޓް  ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެ ކަމެއްގެ މައްޗަށް މި ކޮމިޝަން ޤާއިމްވެފައިވާ މައިގަ
އަސާސް ކަމަށް ވީހިނދު، މި ދާއިރާގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މީހުން ބިނާކުރުމާއި އާންމުން މި ދާއިރާއަށް 

ރާއްޖޭގެ ގޮތުން،  ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެކެވެ. މި  އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީ މި ކޮމިޝަނުން ވަރަށް
ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ، ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންއާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތުދީ 

ވަނަ އަހަރު އެން.ސީ.އައި.ޓީ އާއި  6103ގްރާމްގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާއަތާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮ 
 ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކު ގައި ހިންގާފައިވެއެވެ. 

ކައި އަދި ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މެންޑޭޓްގެ އިތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަ 
ހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކަކީ ކޮމިޝަނަށް  ތައް ރާވާ ހިންގަމުންނެވެ. މިކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޓްރެއިނިންކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ތަފާތު އެ

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކަށް ނުވާތީ ކޮމިޝަނުން ވަނީ،  ވަނަ އަހަރުވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  6103ކަ
ށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ފަންނީ މީހުންނާއި ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮ 

ވެ. މީގެ ތަކަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާފައެ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އެކި ފަރާތް
އިންޑިއާ، އިނގިރޭސިވިލާތް، ޗައިނާ، ޖަޕާން ސަރުކާރު އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ގުޅުންހުރި  ތެރޭގައި ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާ،

ކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، ޗައިނާގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާއަތްތައް ހިމެނެއެވެ. މި
ރިބާކުރުމުގެ ދަތުރެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ އިސް ވަފުދެއް ވަނީ ބީޖިންގއަށް ބްރޯކާސްޓްކުރުމުގެ ސިނާޢަތު ކުރިއަށްދާގޮތް ތަޖު

ދަތުރުގައި، ޗައިނާގެ މީޑިއާގެ އިސް މަސްޢޫލުވެރިންނާ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް  ދަތުރުކޮށްފައެވެ. މި 
ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދުން  ދާއިރާއެއްގައި ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ފުޅާ

 މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. 

ގައި އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، 6103އޯގަސްޓް  00އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް 
ދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ކުރުމަށް ލަޒިމުކުރާ ކަންކަން ހިމަނައި ގަވާއި

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ 6103މަސައްކަތް 
ންދިއުމުގެ ގަވާއިދުތަތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އެންމެހައި އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މި މަރުހަލާގައި ކުރިއަށް ގެ

 މަސައްކަތްވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ.  

( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހަދަން 2013/1ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤަނޫނު )ނަމްބަރު 
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 2013ނީ ލާޒިމްކޮށްފައިވާ "އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ކޮމިޝަނުން ވަ 
ނޫސްވެރިން ވަނީ  99ވާއިދުގެ ދަށުން ގަވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި  2016އެޕްރީލްގައި ގެޒެޓްކޮށްފައެވެ. އަދި 

 އެކްރެޑިޓްކޮށްފައެވެ.

ވަނަ އަހަރަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ކާމިޔާބު އަދި  2016ނިމިގެން ދިޔަ 
ޤާބިލް  ،ވަނަ އަހަރަށް ކޮމިޝަންގެ ތަސައްވަރަކީ ޒިންމާދާރު 2017ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަހަރެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ ސަބަބުން ޢާންމުންގެ ހެޔޮ ވިސްނުން ތަރައްޤީވެ، ، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންތަކެއް ޤައުމުގައި އުފެދި
 ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތުގެ ސަބަބުން ކުރިއެރުމާއި މަންފާ ލިއްބައިދޭނެ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވުމެވެ.   އެކި ދާއިރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި  އަޅުގަ
ރާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާ ވެގެން ދިޔުމެވެ. އަދި މި ކަންކަން ފުޅާވެ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއި

ނޑުމެން އެންމެން މި ކުރާ މަސައްކަ  ލާ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ! ޢަސުބުހާނާހޫ ވަތަ هللا ތުގައި މާތް ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

 2017ފެބްރުވަރީ  27 

                                                                                
 މުޙައްމަދު ޝަހީބު 

 ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
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ވަނަ  3)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/16މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު ނަމްބަރ: 
 ކެވެ. މި ކޮމިޝަން އުފެއްދުމުގެ އެމުޢައްސަސާގައި އުފެދިފައިވާ މިނިވަން  2011 އެޕްރީލް 04މާއްދާގެ ދަށުން، 

 ތަކާއި އުޞޫލުތައް ގަވާއިދު ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ނޑައެޅުމާ ދާއިރާއެއްގައި  ޑިމޮކްރަސީ އާލާކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ އެންމެ ފުޅާ ތަންފީޒްކުރުމާއި ،ކަ

މިކަންކަމުގެ  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ 
އަލީގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުވައިދިނުމަށާއި އޭގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޅި ރާއްޖެއަށް 

 .ކުރެވޭނޭ މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، އެފަދަ ނިޒާމްތައް އެކުލަވާލާ ޤާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ ފުޅާ

ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރުފަސް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށް ންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މި ކޮމިޝަނަށް ހަތް މެންބަރު
ގައި  2012ޖޫން  29ރަތަމަ ރައީސް ބަދުރުއްނަސީރު ކޮމިޝަނުގެ ފު  .ގައެވެ  2011 އެޕްރީލް 04ޢައްޔަން ކުރެއްވީ 

ބަދުރުއްނަސީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން  ފާ ދެއްވާފައެވެ.ވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުންނާއި ރައީސްކަމުން އިސްތިޢު 
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ޝަހީބު އަދި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް 

 އެވެ. އިންތިހާބުކޮށްފަ ގައި ވަނީ 2012ނޮވެމްބަރ  21ޖާއު ޝުهللا ބްދުކޮމިޝަނަރ ޢަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ، ދު އަސްލަމްމުޙައްމަ  ،ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ހއ. ދިއްދޫ/ އާލިޔާ، އަދި
 13ކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރެއްވީ ޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރައްވާ މެމްބަރުއިންތިޚާބުކުރުމުން، އެބޭފުޅާ މި މަ

މުގެ މަޤާމަށް ކަމެމްބަރު މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ، ހުސްވެފައިވާ  މުޙައްމަދު އަސްލަމް މިގައެވެ.  2013 މާރިޗު
 .ފަރާތުގެ ތެރެއިންނެވެ 14ކުރިމަތިލި 

ގައި ހަމަވުމުން، ފަސް އަހަރުގެ ދެވަނަ  2016އޭޕްރީލް  03ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހަ މެމްބަރެއްގެ ދައުރު ކޮމިޝަނުގެ 
ންގެ ޝަކޮމިގޮތުން،  މި .ގައެވެ  2016އެޕްރީލް  05ން ޢައްޔަން ކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރުށް ކަ ދައުރަ

މެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވީ، މުޙައްމަދު ޝަހީބާއި، ޒީނާ ޒާހިރާއި، އައިމިނަތު ސަރާހަތު އިްއޒަތާއި، ފާތިމަތު 
 ޒައިނާއާއި، ޙަސަން ނަބާޙު އަދި އިސްމާޢީލް ސަފްވާނެވެ. 

ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނަން  ދުވަހު ބާއްވަވައި، ކޮމިޝަންގެ ހަމަ އެފުރަތަމަ ޖަލްސާ  ދެވަނަ ދައުރުގެ މިޝަންގެކޮ
ހުށަހެޅުއްވި ކޮމިޝަނަރ މުޙައްމަދު ޝަހީބު އަދި ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވި ކޮމިޝަނަރ މުޙައްމަދު 

 އަސްލަމް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހޮއްވެވިއެވެ.

މަޤާމުން ވަނީ  އެ އިގަ 2016މެއި  1ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ނޫރާ ޢަލީ މީގެއިތުރުން، 
 އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ހުސްވެފައިވާ އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު، އެ

އި ހުންނެވި ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެންޖިނިއަރިންގެ މަޤާމުގަ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގަތް
   ގައި ވަނީ ހަވާލުވެފައެވެ.2016މެއި  2މުޙައްމަދު ނާސިޙު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާ 
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 ޓަކައިހަރުދަނާ ކުރުމަށް  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ  2016 .3
 މަސައްކަތް ކުރި 

 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ސްޓޭޝަންތަކަށް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތްކުރުން  3.1
 

މާ ރުކުއްޔަންއައު މެންބަރުން އަގައި  2016އެޕްރީލް  5 ކޮމިޝަންގެ ދެވަނަ ދައުރަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް  ގުޅިގެން، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ ހާލަތާއި ދިމާވެފައިވާ

ބައްދަލުކުރުމަށް  ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންނާ މެންބަރުންވަނީ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އަލަށް އައްޔަން ކުރެވުނު
 ސްޓޭޝަންތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަން ނިންމަވާފައެވެ.

. އަދި ސްޓޭޝަނަކާއެވެ 05ތެރެއިން ބައްދަލުކުރެވުނީ  ގެ ންދާ ބްރޯޑްކާސްޓިން ސްޓޭޝަންތަކު ޓް ކުރަމުގޮތުން، އޮޕަރޭ މި
ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ  އެހެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް އެ

ޓަރުން ތިރީގައި މި ފަސްކޮށްފައި ނުވަތަ ބޭއްވޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ. މި ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރި ބްރޯޑްކާސް 
 ވަނީއެވެ؛

 ސަންގު ޓެލެވިޒަން   - މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ސެވަން .1
 އެޓޯލް  ރޭޑިއޯ   -ވޭވް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އެޓޯލް .2
 އެމްވީ ޓީވީ   - ފައުންޑޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މީޑިޔާ .3
 އަލްކައުނު   - މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް  އިންޓޯން .4
 ސަން އެފް އެމް  ، ސަން ޓީވީ   - ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .5

 
 

 ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުން  އަށް ކޮމިޝަނުގެ  2021ން  2017 3.2

ވަނީ އަހަރުގެ ދައުރު ނިމުމާ ގުޅިގެން، ދެން އަންނަ ދައުރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން  5ކޮމިޝަނުގެ ފުރަތަމަ 
ގޮތުން، ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން  ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. މި 2016

ޕްލޭން )އެސް.އޭ.ޕީ( އެކުލަވާލާފައިވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ހާސިލްވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާ ކޮމިޝަންގެ ސްވޮޓް 
އަށް ކަނޑައެޅި ކޮމިޝަނުގެ  2021ން  2017ށްފަހު އެއަށް ބިނާ ކޮށެވެ. އެނަލިސިސް އެއް ތައްޔާރުކުރުމަ

ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަންގެ  2016އޮކްޓޯބަރ  24ފާސްކޮށް  ން ން ޕްލޭންވަނީ ކޮމިޝަނުސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަ
ނޑައަޅާފައިވާ ފައަށް ކަނޑައެޅި  2021 -2017 ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިއެވެ. ސް މި ޕްލޭންގައި ކަ

 ޕޮލިސީއަކީ؛

  ީނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ކޮމިޝަނުގެ ޤާބިލުކަން  ންމާދާރުކަމާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވޭނެ ޒި: 1ޕޮލިސ

 އިތުރުކުރުން،

 ީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ފައިދާއާއި މަންފާ  އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުން: 2 ޕޮލިސ، 

  ީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް މި ސިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ހަލުވިކުރުން: 3ޕޮލިސ، 
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  ީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް އަތްފޯރާފަށުގައި ދެމެހެއްޓުނ4ްޕޮލިސ :، 

 ޮކުރުން: ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރ5ިލިސީ ޕ. 

ނޑައަޅާފައެވެ.ވަނީ  ގައި މި ޕްލޭނު  ހަރަކާތް ހިންގުމަށްސްޓްރެޓަޖީގެ ދަށުން އެކި އެކި  18ވަނަ އަހަރަށް  2017  ކަ
 

 ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ކޮމިޝަންގައި ބޭނުންކުރުން    3.3

  ްކޮމިޝަން މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަދި ސެކިއުރީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފިންގަރ ޕްރިންޓ
ސިސްޓަމާއި އަދި ޑޯރލޮކް ސިސްޓަމް ޑިސެމްބަރ މަހުގައި ހަރުކުރުމަށް ފަހު މުވައްޒަފުން އެކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް 

އެއްގެ ގޮތުގައި އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ހާޒިރީ 2016ޖެނުއަރީ  15ން ކުރުމަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވި އެބޭނު
 ފިންގަރޕްރިންޓް މެޝިންގެ ލޮގްސްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ފެށުނެވެ. 

 

 ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވުން  ކުރު މުއްދަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް  3.4

 ުމޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޑިފެންސް ންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފ
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ފޯސްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއުއާ ގުޅިގެން  ބޭސިކް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ޕްރޮގްރާމް އަދި 

 ވެފައިވެއެވެ.ބައިވެރިމުވައްޒަފުން  އެއިޑް ޕްރޮގްރާމެއްގައިޓް ގަޑިއިރުގެ ޕްރެކްޓިކަލް ފަސް 12ސައެންސަސް އާ ގުޅިގެން 

  

މުގެ ހަރަކާތް ނިޓަރކުރު ލައިވް ކަވަރޭޖް މޮ   3.5   

 ާށް ސެޝަންއެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އްސަ ހާލަތްތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ އެހީގައި ލައިވް ކަވަރޭޖް މޮނިޓަރ ކުރުމަޚ
މިގޮތުން، ލައިވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާއިރު ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމާއި، އެ ޚާއްސަ ހާލަތާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތައް 
ނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑްތައް މޮނިޓަރ ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.  މި ސެޝަން  އަދި ކޮމިޝަނުން ކަ

 ކުރިޔަށް ގެންދެވީ ކޮމީޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނޫރާ ޢަލީ އެވެ. 
 

 ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި މަސައްކަތް  ކޮމިޝަން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު  3.6

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

 2015  ުތިން އެންމެ ރަނގަޅު ޙާޟިރީއެއް ދެމެހެއްޓި  މަސައްކަތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނާއިވަނަ އަހަރ
 ؛ދިނުންއެވޯޑް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަފްލާގައި އްޒަފުންނަށް ވަމު

  ޭއެވޯޑް  "މިސްޓަރ ނުވަތަ މިސް ބްރޯޑްކޮމް"ކޮންމެ މަހެއްގައިވެސް ހާޟިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުއައްޒަފުންނަށް ދެވ
 ؛މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން
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 ގޮތަކަށް  ބައްދަލުވުންތައް ކުރު  ބާއްވާ ކޮމިޝަނަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި  3.7 

އްޒަފުން ބައްދަލުކުރާ ދުވަހެވެ. މި އަންނާއި އެންމެހައި މުމެންބަރު ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ކޮމިޝަން 
މުވައްޒަފުން އެސެކްޝަނަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުގެ އިސް 

ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅައެވެ. އަދި މި ހުށަހެޅުމާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ސުވާލެއްވާނަމަ މި ބައްދަލުވުމުގައި 
ފުންގެ އެކި އެކި ސްޓާ އިނާންކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތު އެކަމާ މަޝްވަރާކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން

އަދި ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް ހާޒިރީއަށް އެންމެ  ހުށަހެޅުންތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމަކީވެސް މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމެކެވެ.
 2016ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް "މިސްޓަރ/މިސް ބްރޯޑްކޮމް" ގެ ލިޔުން ވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ހަވާލުކުރެއެވެ 

 ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.)ދެ(  2 ންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި އެކު ކޮމިޝަން މެންބަރު  ވަނަ އަހަރުގައި
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ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ  .4
 މުޙިއްމު މަސައްކަތް 

 

 "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަސް" ފާހަގަކުރުން  4.1   

ގައި  2016އޮކްޓޫބަރު  4އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް ވޭތުވެދިޔަ   
ވުމަށް ނުރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން ފޮރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ބް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ 

ނީ ރިކޯޑްކޮށް މެދުވެރިކޮށްވަ ސަރވިސް މީޑިއާޕަބްލިކް ދުވަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ދެއްވާ ޚިޠާބެއް 
ޤައުމުގެ ދީނީ ވަހުދަތާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ވަނީ ޚިޠާބުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް  އެއަރކޮށްފައެވެ. މި

ކަންކަން އާލާ ކުރުމަށްޓަކައި އަދާކުރެވޭނެ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މި
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު  އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.ސަމާލުވުމަށް  އުރާ މެދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ދަ

ހަމަހަމަކަމާ އެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢާންމު މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދީގެން، ޢާންމުންގެ ވިސްނުމާ ޚިޔާލާއި އަޑު 
 ވެސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ރުމަށް ށް މަސައްކަތްކުބޮޑަމިހާރަށް ވުރެ  ގެނެސްދިނުމަށް

މި ޚިޠާބުގެ ޑީ.ވީ.ޑީ ރިކޯޑިންގ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ޙިއްޞާކޮށް އެދުވަހު އެއަރ 
 ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

ވި ޚާއްޞަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ޓީވީ މީގެއިތުރުން، މި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ބޭއްވެ
ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވިއެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2017ބެހޭގޮތުން މި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި މެމްބަރުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. އަދި 
ސްޓަރުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެވޯޑުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން، ބްރޯޑްކާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި މިންވަރު އަންގައިދޭ ދިރާސާ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ 
  ފައެވެ.ވަނީ މި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ޢާންމުކޮށް ރިޕޯޓް

 

ވަނަ އަހަރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދުވަހު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން  2017 4.2
ނޑައެޅުން   އެވޯޑުދިނުމަށް ކަ

ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ކުރުމުގައި  ،ޑިމޮކްރަސީ ޢާލާކުރުމާ ،ޤައުމުބިނާކުރުމާ
މި ސިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ  އިބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދާކުރާ މުޙިއްމު ދައުރުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމާ

އުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ދުވަހެއް ޤަ'ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އޮކްޓޯބަރު ވަނަ ދުވަހު  4ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  ގޮތުން
 މަށް ކޮމިޝަނުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.ކުރު

 2017މިގޮތުން، މި އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކާސްޓް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި 
އެދުވަހު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކާސްޓް ދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި

ހަރަކާތްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެވޯޑުތައް ވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. އިޢުލާންކުރި 
 އެވޯޑްތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި  އެވަނީއެވެ؛
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 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ދޭ ހައްޖު ދަތުރާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތް  4.3

ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ރޭޑިއޯ/ޓެލެވިޜަންގެ ޒަރީޢާއިން 
ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ހޮވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން 

 ވަނަ އަހަރު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރައްވައިފައެވެ.  2013އެފެއަރޒް އިން 

ސައުދީ ސަރުކާރުން އަންގަވައިފައިވަނީ މި ފުރުޞަތު ދޭ ފަރާތަކީ ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމުގައި 
މަސައްކަތްކުރާ ސީނިއަރ ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި މީގެ ކުރިން ޙައްޖެއް ވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި 

ރާތުގެ ފަ ވަނައަށް ހޮވުނު ޗެނަލުން ހުށަހަޅާ 1ނިންމާފައިވަނީ ގުރުއަތުން  ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި، ކޮމިޝަނުން 
ޝަރުތު ހަމަވާނަމަ އެ ފަރާތެއް މި ހައްޖު ދަތުރުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ނަން ފޮނުވުމަށެވެ. މި ފަރާތުގެ ޝަރުތު 

ށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތު ވަނަ އަށް ޤުރުއަތުން ހޮވުނު ޗެނަލްތަކުން ހު 3ވަނަ އަށް ނުވަތަ  2ހަމަނުވާނަމަ، 
 ހަމަވޭތޯ ބަލައި މި ތަރުތީބުން ހޮވުމަށެވެ.

ފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު ގުރުއަތުލުމަށް ވީ ބުރާސް 2016މެއި  12މިގޮތުން، ޙައްޖު ދަތުރަށް ފޮނުވާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް 
ތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ވަނައަށް ޗެނެލުން ހުށަހެޅި ނަން  03ޗެނަލްގެ ތެރެއިން، ޤުރުއަތުން ހޮވުނު  11ވަޑައިގަތް 

ހޮވުނު ޗެނެލުން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު، ޙައްޖުދަތުރުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް 
 .ވެއަށެ ނިންމާފައިވަނީ ސަންޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ނިއުސް އެންޑް ކަރަންޓް އެފެއަރސް، އަހްމަދު ޒަކީ 

 

 ”ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން ހެޔޮ ވެރިކަމާއި އިންސާނީ " 4.4
 އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް 

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ގަވަނަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހެޔޮ ވެރިކަމާއި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި 
ހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން "ހެޔޮވެރިކަމާއި އިންސާނީ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭކަންކަމަށް އަ

ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް"ގެ ގައިޑްލައިންގެ ދެލިކޮޕީއެއް ވަނީ 

 1 ރޭޑިއޯ( ،ޕްރޮޑަކްޝަން އެވޯޑުތައް ) ޓީވީ 
 0.0 ޑޮިކއުމެންަޓރީ ޕްޮރގްާރމް އެންމެ މޮޅު 

 0.6 އެންމެ މޮޅު ަޚބަާރއި ކަރަންޓް އެފެއާޒް ޕްރޮްގރާމް 

 0.1 އެންމެ މޮޅު ުމނިފޫހިފިލުުވމުގެ ްޕރޮްގާރމް

 0.1 މެދުނުެކނޑި ެއންމެ ިގނަ ުދވަހު ފޮނުިވ ޕްރޮގްާރމް 

ނޑައަޅާފައިވާ ތީމް ޕްރޮގްރާމަށް ދޭ އެވޯޑު ) ޓީވީ  2017  2 ރޭޑިއޯ( ،ވަނަ އަހަރުގައި ކަ

 6.0 ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ޒިންމާއެއް  –ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަށް ހިމާޔަތް ކުރުން 

 3 ރޭޑިއޯ( ،އަހަރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޗެނަލް  ) ޓީވީ 

 4 ރޭޑިއޯ(އެންމެ މަޤްބޫލު ޕްރެސެންޓަރ )ޓީވީ ، 

 5 ްްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތަށް ދޭ އެވޯޑު  ބްރޯ
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ސްކުރުމަށްޓަކައި ހިއުމަން އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލުމަށްފަހު ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންގެ ހިޔާލާއިއެއްކޮށް އެންޑޯ
ވަނަ އަހަރު އޭޕްރިލްގައި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. މި  2016ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި 

ގައިޑްލައިންގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މި ކަމާގުޅޭ ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމުގައާއި އިންޓަވިއު ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީގޮތް 
 ށްފައިވެއެވެ.ބަޔާންކޮ

 

ނޑު އެކުލަވާލުން  4.5  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ބަލާނޭގޮތުގެ މިންގަ

ނޑުތަކަށް ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް  32ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ވަނަ މާއްދާގައި ކަ
 2016ދެނެގަނެ ވަޒަންކުރާނޭ ގޮތުގެ މިންގަނޑެއް  ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމެނޭ މިންވަރު

ދިވެހިވަންތަ ބްރޯޑްކާސްޓް  ،ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.  މި މިންގަޑު އެކުލަވާލުމުގެ މަޤުޞަދަކީ
އި، ދެފުށްފެންނަ ގައި ކުރިއަރުވައި އާލާކުރުމަށްޓަކައްކޮންޓެންޓާއި ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތައް އެންމެ އެކަށޭނެގޮތެ

ނޑައަޅައި ހާމަކުރުމެވެ. ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް  ގޮތެއްގައި  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް މިނާނޭ ގޮތެއް ކަ
ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯގެ ޛަރީޢާއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމެއް ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް  އިވެލުއޭޓު ކުރުމަށްޓަކައި 

ނޑައަޅާފައެވެ.  މުގައި އިވެލުއޭޓްކުރު ނޑުގައި ކަ މީގެތެރޭގައި ޤުރުއާން ޕްރޮގްރާމް، ބަންގި،  ބަލުމަށް ވަނީ މިންގަ
 އިޝްތިހާރާއި ކުޅިވަރުގެ ޕްރޮގްރާމް އަދި ފިލާރސް ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް އެނައުންސްމަންޓްސް )ޕީ.އެސް.އޭ(

 ހިމެނެއެވެ.

 ބަލާނޭގޮތުގެ މިންގަނޑުބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް : 1ޖަދުވަލު 

 ސެންޓަރ ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ މަސައްކަތް -ގެ އީ އެން.ސީ.އައި.ޓީ 4.6

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

އެން.ސީ.އައި.ޓީއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މަތިން، ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންނަށް 
ރުމުގެ ނާއި ގަވާއިދުތަކާއި އަދި މަސައްކަތްތަކަށް އާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުކޮމިޝަންގެ ޤާނޫ، ންއަމާޒުކޮށްގެ

ވަނަ އަހަރު މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަނީ  2016މަޤްޞަދުގައި، 
 ހިންގާފައެވެ.

 21ށް ޏ.ފުވައްމުލަކުގެ ހޯދަޑު އަދި މާދަޑު އަވަށުގަޔާއި  10ން  7ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ  2016މިގޮތުން، 
މަރަދޫފޭދޫ އަދި ހުޅުމީދޫ އަވަށުގައިވަނީ ދެ ދުވަހަކަށް ބަހާލައިގެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ށް އައްޑޫ ސިޓީގެ  24ން 

ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން 
މިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އަސްމާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަން މެންބަރު އިބްރާހިމް އަޝްރަފް އަދި އެޑް 

ހަސަނެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަން 
ހިއުމަން ރިސޯސް ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނިޝާނާ އަދި މޮނިޓަރިންގ  ،މެންބަރު އިބްރާހިމް އަޝްރަފް

އިންޖިނިއަރިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒައީމެވެ. އަދި މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއިނަރަކީވެސް އެންޑް 
 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.

 ކޮންޓެންޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ލޯކަލް  4.7

ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް  32ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ގެ 
ލުމުގެ ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމެނޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާ

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. ޤަނޫނުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންއަންނަ ހުރިހާ  2016މަސައްކަތް 
ލޯކަލް ކޮންޓެންޓްގެ މިންވަރު ހިމަނާފައި ހުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވުމުން މި  25ޗެނަލްތަކެއްވެސް  މަދުވެގެން %

ވަނީ  ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ބަލާނޭ ގޮތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި
ނޑާއި ފޯމުގެ އެހީގައި ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން އަންނަ ޗެނަލްތަކުގެ އޮން  އެއަރ ލޮގް އެނަލައިޒް -މިންގަ

ޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އިވެލުއޭ ގެ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި  25ކުރުމަށްފަހުއެވެ. މި ގޮތުން ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް %
ނޑައަޅައި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ން  0600ނު )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓްގެ ހެނދު  7ކަ

 އަށް އިވަލުއޭޓްކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 1200ދަންވަރު 

 

  އެކި ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތައް 4.8

ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ދާއިރާގައި ތަރައްގީ ކުރުމާ، މީޑިޔާގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ފަންނީ އެހީތެރިކަން ރާއްޖޭގެ 
އިތުރަށް ހޯދުމާ، ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަންގެ ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، ތަޖުރިބާ ދަތުރުތަށް 

ވަނަ އަހަރުވެސް އެކި  2016ނުން ޕްރޮޕޯސަލް ތަކެއް ހޯދުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަ
 ޤައުމުތަކަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

. ަޤަތުރ ައިދ ަޗިއާނައްށ ަވީނ ްޕޮރޕަޯސްލ ުހަށަހާޅަފެއވެ ، ންޑިޔާ، މެލޭޝިއާ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާމިގޮތުން އި
 ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ؛

  ޫދީ އެމްބަސީއަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ސަޢ 
 

ގައި އައު މެންބަރުން އައްޔްންކުރުމާ  2016އޭޕްރީލް  5މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ދެވަނަ ދައުރަށް 
ކޮމިޝަންގެ  ކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގުޅިގެން، 

އާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސަޢޫދީ ރ ބަދުރު އަލީ އަލް ޙޮލެއިލީގުމާއެކު، ވަނީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އެމްބެސެޑައިސްނެ
 ކުރައްވާފައެވެ.އެމްބަސީގައި  ބައްދަލު 

ކޮންމެ  ސަރުކާރުންސަޢޫދީ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި  2016ޖޫން    22ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސަޢޫދީ އެމްބަސީގައި 
ދާއިރާއަށްދޭ ހިލޭ ޙައްޖު ދަތުރާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާ، އެފުރުސަތު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަހަރަކު

އަލް ޙޮލެއިލީ އަރިހުން އެދިފައެވެ. ހަމަމިއާއެކު އެމްބެސެޑާރ ބަދުރު އަލީ ސަޢޫދީ  އެދިއިތުރު ކޮށްދެއްވުމަށް 
ސަޢޫދީ ކޮމިޝަން އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ޕްރޮޕޯސަލް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ދާއިރާ ތަރައްގީ  ލްގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގޑާރ ބަދުރު އަލީ އަލް ޙޮލެއިލީއާ އެރުވުނެވެ. މި ޕްރޮޕޯސައެމްބަސެ
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ކޮމިޝަންގެ  މާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުކުރުމަށްޓަކައި މީޑިޔާގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ފަން
ނެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް ހުށަހެޅު

ހޭގޮތުން ވަނީ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ކަންކަމާ ބެ  ބައްދަލުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
 މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ.

   ްއިންޑިއާ އެމްބަސީއަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލ 
 

ންކުރުމާ ގައި އައު މެންބަރުން އައްޔަ 2016އޭޕްރީލް  5މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ދެވަނަ ދައުރަށް 
ކޮމިޝަންގެ  ރޯޑްކާސްޓިންގރުމަށްޓަކައި ބްދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގުޅިގެން، 

ގުމާއެކު، ވަނީ އިންޑިޔަން ހައިކޮމިޝަނަރ އަކިލޭޝް މިޝްރާއާ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަންގައި އިސްނެ
 ކުރައްވާފައެވެ.ބައްދަލު

 ސްޓިންގއްދަލުވުމުގައި ބްރޯޑްކާގައި ބޭއްވި ބަ 2016އޭޕްރިލް  18ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަންގައި 
ލްގައި ރާއްޖޭގެ އަށް އެރުވުނެވެ. މި ޕްރޮޕޯސަ ކިލޭޝް މިޝްރާ ކޮމިޝަނަރ އަ ޕްރޮޕޯސަލް އިންޑިޔާގެ ހައިކޮމިޝަންގެ 

ތެރިކަން ދާއިރާގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި މީޑިޔާގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ފަންނީ އެހީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ގެ ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ހަމަޖައްސައި ކޮމިޝަން  ހޯދުމާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި  ނެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގދެއްވުމަށް ހުށަހެޅު
 ކުރައްވާފައެވެ.ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ  އެކިއެކި

  ާއެމްބަސީއަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ޗައިނ 

 އްދަލުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގގައި ބޭއްވި ބަ 2016އޮކްޓޫބާރ  18ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީގައި 
ލްގައި ރާއްޖޭގެ ޑާރ ވާންގް ފޫކެންގްއަށް  އެރުވުނެވެ. މި ޕްރޮޕޯސަޗައިނާގެ އެމްބެސެކޮމިޝަންގެ ޕްރޮޕޯސަލް 

ތެރިކަން އިރާގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި މީޑިޔާގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ފަންނީ އެހީދާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮމިޝަންގެ ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ހަމަޖައްސައި  ހޯދުމާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި  ޑްކާސްޓިންގނެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބްރޯދެއްވުމަށް އެދު
 ކުރައްވާފައެވެ.އެކިއެކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ 

 8ކޮމިޝަންގެ  ކާސްޓިންގވުމާ ގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލްގައި އެދިލެއްވާފައިވާ ފަދައިން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްމި ބައްދަލު 
 ދަތުރެއް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.ހޯދުމުގެ  ބޭފުޅަކު ޗައިނާއަށް ތަޖުރިބާ )އަށެއް( 

  ިކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް އިނގިރޭސި ހައ 

ރޭސިވިލާތުން އިނގި ،ކޮމިޝަނާ ން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގދިވެހިރާއްޖޭގެ މީޑިޔާ ހާލަތު ދެނުގަތުމާބެހޭގޮތު
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހައިދިވެހިރާއްޖޭ މޯލްޑިވްސް ، 2016 އޭޕްރީލް 27، ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރކޮމިޝަނާއަށް  ކަ

ވެރި ނޫސްވެރިކަމެއް ކުރިއެރުވުމާބެހޭގޮތުން ވާ އިންސާފުކުރައް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގައި ބައްދަލު
ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޝަންގެ ޕްރޮޕޯސަލް ވަނީ  އްދަލުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގމަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މި ބަ

ދާއިރާ ތަރައްގީ  ލްގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގކޮމިޝަނަރަށް އަރުވާފައެވެ. މި ޕްރޮޕޯސަރޭސި ހައިއިނގި
ކޮމިޝަންގެ  ތެރިކަން ހޯދުމާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގކުރުމަށްޓަކައި މީޑިޔާގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ފަންނީ އެހީ
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 ރެއް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، ތަޖުރިބާ ދަތު

  ްކޮމަންވެލްތަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލ 

ވަނަ ދުވަހު  2016ސެޕްޓެމްބާރް  8ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބް ޑރ ވިލީ މުތުންގާ، 
ވުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިންޑަސްޓްރީ ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ބައްދަލު ގމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން 

ޕެޓްރީޝިއާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެދި  ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް އޮނަރަބަލް 
އްދަލުވުމުގައި ވައިދިނުމަށާއި އެކަމާބެހޭ ޕްރޮޕޯސަލެއް ވަނީ ކޮމިޝަނުން މި ބަކޮޓްލެންޑް އަރިހުގައި ދަންނަސް

 ހުށަހަޅާފައެވެ. 

ތަކާ ބެހޭގޮތުން ވުމުގައި ކޮމިޝަނަށް  ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ، ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްމި ބައްދަލު
 ކޮށް ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ޙިއްސާ  ކުރެއްވިއެވެ. ވަރަށް ތަފްސީލު

  ްޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އަށް ހުށަހެޅި  ޕްރޮޕޯސަލ 
 

ގައި ބައްދަލުކޮށް އަތޮޅު ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  2016މެއި  4ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާއި 
ބެހޭ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް  ކޮމިޝަނުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާ ދާއިރާއާއި
ދިއްދޫ، އިހަވަންދޫ، ހޯރަފުށި އަދި ހދ. އަތޮޅު ނޮޅިވަރަމު،  ޅު. މި ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހއ. އަތޮހުށަހެޅިއެވެ

ނޑިތީމު ފުށި، ހަނިމާދޫއަށާއި ށ. އަތޮޅުކުޅުދުއް ތިމަރަފުށި، ގުރައިދޫ  . އަތޮޅުިމަލްނޫދެގ ިއުތުރްނ ތ، ފުނަދޫ، ކަ
 އަދި ބުރުނިއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.
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 ކޮށްފައިވާ މުޙިއްމު މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ  .5
 

އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްގެ  ފީ ނުދައްކާ ހުރި ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެޓަރނީ  5.1
 ހުށަހެޅުން 

 ދައްކަންޖެހޭ  ކޮމިޝަނަށްމި  ފަރާތްތަކުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  ގައި(ނ) މާއްދާގެ  ވަނ11ަ ގަވައިދުގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ވަނަ ފީ ދެއްކުން 2014ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭނެ  މަހުގެ މާރޗް  އަހަރެއްގެ ކޮންމެ އަހަރީފީ

މިހާތަނަށްވެސް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާއަށްވާ ފައިސާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ހަތަރު ކުންފުންޏަކުންވަނީ 
ސާ ދައްކަންޖެހޭ ވަނަ އަހަރުގެ ލައިސަންސް ފީ ދެއްކުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން އަރާ ޖޫރިމަނާ ފައި 2014ނުދައްކައެވެ. 

 މަށްގައި ކަމާއި މި ތާރީޚާ ހަމައަށް ފައިސާ ނުދައްކައިފި ނަމަ އެ ފައިސާއެއް ހޯދ2015ު މާޗް 31އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ 
 އިއުލާނުން   427-LCM/1/2014/57(IUL): ނަންބަރ ކޮމިޝަންގެ މި  ހުށަހެޅޭނޭކަން މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް  އެދި

 ފައިސާ  އެ ،ނުވުމުން ދައްކާފައި ފައިސާ  ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭ ވެސް މި ކުންފުނިތަކުންމުއްދަތުގައިމި  އަންގާފައިވާތީ
ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ  ތަށްމި މައްސަލަނިންމާފައިވާތީ  ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް އެދި ހޯދުމަށް

 ފައިސާގައެވެ. 2016ފެބްރުއަރީ  23އްސާ ދެއްވުމަށް އެދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިންތިޒާމް ހަމަޖަ
 :ކުންފުނިތަކަކީ  ނުދައްކާ

 ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ނެޓްސްކީ .1
 ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް ކޭ.އައި.އެމް .2
 ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ކޮމްޕެނީ އިރިއަންސް .3
 ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ކޮމްޕެނީ އޭ ޒެޑް އާރު .4

 

ރަޖިސްޓްރީތަކުގެ  މޯލްޑިވްސްއިން ދޫކޮށްފައިވާ ފްރީކުއެންސީ  އޮފް  އޮތޯރިޓީ  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް  5.2
 އިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް އެދުން ތެރެއިން ފައިސާ ނުދައްކާހުރި ފަރާތްތަކުގެ ލަ

 އެކި ފަރާތްތަކަށް ޓެރެސްޓީރިއަލް  ،މޯލްޑިވްސްއިން އޮފް  އޮތޯރިޓީ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އަހަރު ވަނ2008ަ
ޑިސެންބަރ  26 މަސައްކަތް ޓުމުގެބެލެހެއް ނެގުމާއި ފީ އަހަރީ ފްރީކުއުންސީތަކުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް

ދައްކަންޖެހޭ އަހަީރ ގުޅިގެން މި ފްރީކުއެންސީ ރަޖިސްޓްރީ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން  ހަވާލުކުރުމާ ކޮމިޝަނާ މި ގައ2013ި
މި ކޮމިޝަނުން މި ދަނީ ބަލައިގަންނަމުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ތިރީގައި  ފީ އާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އެ ތާރީޚަށް ފަހު 

ފްރީކުއެންސީ ރަޖިސްޓްރީތަކުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުމަށް އެކި ފަހަރުމަތިން މި  ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ  3ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
އެންގުމުން ވެސް މިހާތަނަށް ފައިސާ ނުދައްކާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ  ކޮމިޝަނުން

 ފައިސާ ނުދައްކާ ކުންފުނިތަކަކީ: ފައިސާ ވަނީ ނުލިބިއެވެ.

-TAM/BT)ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރ: ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް( މޯލްޑިވްސް )އިންވެސްޓްމަންޓް  އެޓޯލް .1
FREG/2008/15) 

 (TAM/BT-FREG/2008/03ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ:   ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ވޭވް އެޓޯލް .2
 (TAM/BT-FREG/2008/14ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ:  ޕްރައިވެޓް ގްރޫޕް އިމޭޖް ބިޒިނެސް .3

 



ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން މޯލްޑިްވސް  ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2016 |   18 

 

 މި ކުންފުނިތަކުން ދައްކަންޖެހޭ  މުއްދަތުގައި ފްރީކުއެންސީ ރަޖިސްޓްރީގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވުމާއެކު 
 ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް އެދި ހޯދުމަށް ފައިސާ އެ ،ނުވުމުން ދައްކާފައި އަހަރީ ފީ އާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ

ޖެނެރަލްގެ ހަމަޖައްސާދެއްވުމަށް އެދި އެޓަރނީ ނިންމާފައިވާތީ މި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމް  ކޮމިޝަނުން
 ގައެވެ. 2016އޮކްޓޯބަރ  23އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

 

 ރައިޑްކުރުމުގެ ފީ ކަނޑައެޅުން  ރޯޑްކާސްޓްކުރާ އެޗް.ޑީ ޗެނަލްތައް މީޑިއާނެޓުގައި ރާއްޖޭގައި ބް  5.3

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި އެޗް.ޑީ ޗެނަލްގެ ރައިޑިންގ ފީ ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން، މި ކަމާބެހޭގޮތުން މިހާރު ޚިދުމަތް ދެމުންދާ 
 ކޮށްފައެވެ.މުޅި ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ލިބިފާއިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު މި ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާ

އެޗް.ޑީ ފޯމަޓަކީ މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ ބޭސިކް ސްޓެންޑަޑްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވަނީ 
ޚިދުމަތް  . އަދި ދުނިޔޭގެ ޓެކްނޯލޮޖީއަށް އަންނަ ހަލުވި ބަދަލުތަކަށާއި ގިނަ ޤައުމުތަކުން ޓެލެވިޝަންގެއެއްބަސްވެފައެވެ

 މުން އަންނަ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރުޚިދުމަތް ފުޅާވަ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެރާއްޖޭގައި އަންނަ ބަދަލުތަކަށާއި ގޮތަށް  ބޭނުންކުރާ
ކޮމިޝަނަށް އިއްތިފާޤުވެވެއެވެ. މީގެ ސްޓޭންޑަޑްކަމުގައި  ކޮށް ބޭނުންކުރާނޭއާއްމުރާއްޖޭގައި ވެސް އެޗް.ޑީ ފޯމަޓެކީ 

އިތުރުން މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ އެޗް.ޑީ ޗެނެލެއް މީޑިއާނެޓުން ފޮނުވަމުންދާ ކަން ވެސް 
ބޮޑު  މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޗެނަލްތަކުގެ ރައިޑިންގް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި އެޗް.ޑީ، ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން

އަގެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވީ ނަމަވެސް، މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެސް.ޑީ ޗެނަލާއި އެޗް.ޑީ ޗެނަލް 
އެޗް.ޑީ ޗެނަލް  ވުމާއެކު ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ވަނީ ރައިޑްކުރުމަށް އަގުގެ ތަފާތެއް ގެންނަން ނުފެންނަކަމަށް 

ރައިޑިންގ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި މި ކޮމިޝަނުން  ،ގޭނެ އެންމެ މަތީ ފީއަކީއަތުން ނެ ރައިޑްކުރުމަށް ވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން
)ހަތަރެއް( ރުފިޔާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން  -/4 ގިނަވެގެން ކަނެކްޝަނަކަށް ،މިހާރު ވެސް ފާސްކޮށްފައިވާ އަގުކަމުގައިވާ

ނޑައަޅާ   ގައެވެ. 2016އޮކްޓޯބަރ  18މީޑއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އަންގާފައިވަނީ  ކަ

 

 އެންގުން ރިސޯޓްތަކުގައި ލައިސަންސްނުނަގާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސްނެގުމަށް  5.4

( ޓީވީ ކޭބްލް) ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ރާއްޖޭގައި ދަށުން ގެ( ޤާނޫނު  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ) 2010/16 ނަމްބަރ ގަނޫނު
 ހަދާފައިވާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ އެ އަދި. ދަށުންނެވެ ލައިސަންސްއެއްގެ ހޯދާ ކޮމިޝަނުން މި ދޭންވާނީ ޚިދުމަތެއް

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ދެވޭ  ވެސް  ރިސޯޓްތަކުގައި  ޓޫރިސްޓް ވާގޮތުން  (ގައި/2012R-20) ގަވައިދު  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ލައިސަންސްއެއް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ،ގޮތުން ކަމެކެވެ. މި ޖެހޭ ހޯދަން ލައިސަންސް ދިނުމަށް ޚިދުމަތެއް އެ ދުމަތަކީޚި

ރިސޯޓެއްގެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ލިބުމާއެކު ލައިސެންސެއް ނެތި ނުވަތަ ލައިސަންސެއް  48 ދެމެންދިޔަ  ނެތި ހިދުމަތް 
 ދެމުންދާ ހިލާފަށް  ގަވައިދާ ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް އެ ރިސޯޓެއްގައި ދެމުންދާ ނަމަލިބިފައިވާ ނުވާ ފަރާތަކުން 

ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި އަންގާފައެވެ.  އަދި މި  2016ހުއްޓާލުމަށް މި ރިސޯޓްތަކަށްވާނީ  މި ހިދުމަތް
 މާއްދާގައި ވަނަ 25 އާއި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 22 ޤާނޫނުގެ ކުރުމުގެ ވާނީ ބްރޯޑްކާސްޓްރިސޯޓުތަކުގައި ދޭންފަދަ ޚިދުމަތެއް 

ގަވައިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް  އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 
ކަމުގައިވެސް  ޚިދުމަތް ހޯދައިގެން އެނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ނަގައިގެން 

 ވާނީ އެފަރާތްތަކަށް އަންގާފައެވެ. 
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ކޮމިޝަނުންވާނީ މީގެ ކުރިންވެސް ލައިސަންސް ނުނަގާ ރިސޯޓްތަކުގައި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރާތީ ސަރކިއުލަރ އެއް ނެރި، 
ލައިސަންސްނެގުމަށް ބާރުއަޅުވާ  އެފަރާތްތަކަށް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިންވެސް ރިސޯޓްތަކުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 އަންގާފައެވެ.   

 ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލާ އަމަލުކުރަންފެށުން  5.5

މުގެ ހައްގު ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބާތިލްކުރު ލައިސަންސް އެދިގެން ފަރާތުން ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސް
ނޑައެޅުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަވެ ގަވައިދުން  ލިބިދީފައިވާއިރު ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށްޓަކައި ވަކި އުސޫލެއް ކަ

ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަނުންވާނީ ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމުގެ އުސޫލެއް ޑްރާފްޓްކޮށްފައެވެ. މި އުސޫލުގައި ލައިސަންސް 
ކުރެވޭނެ ޝަރުތުތަކެއްވާނީ ހިމަނާފައެވެ. ކޮމިޝަނަރުންނަށް ހިއްސާކޮށް މި ބާތިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ބާތިލު 

 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅެއެވެ.2016އުސޫލަށް އަމަލުކުރަންފެށުނީ 

 : ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމުގެ އުސޫލު 2ޖަދުވަލު     
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 މަސައްކަތް ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ކުރި  .6

   
ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ 

އަށް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. މި 15ން 3ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު  2012ގޮތުގައި ދިރާސާ މަސައްކަތްތަކެއް 
 ހުންނެވީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މިދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއްކަމުގައިވާ ޑރ. މަރީ ގްރީންއެވެ.މަސައްކަތްކުރުމުގައި އިސްކޮށް 

ގައި ޑރ. މަރީ ގްރީން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، މި ދިރާސާ ރިޕޯޓަށާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް  2015މިގޮތުން، ސެޕްޓެމްބަރު 
އެހީގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފަންޑިންގގެ

ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ 
ނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި، ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން އަދި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. ކޮމިއު

ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤާނޫނާއި ފުށުއެރުން ހުރުމުން އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ 
ލަފާގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާ އިސްލާހުކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އޭ.ޖީ އޮފީހަށް 

 ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

ނޑު އެއްވެސް ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ  ވަނަ އަހަރު 2016 ތަޢާރަފުކުރުމަށް މައިގަ
 މަސައްކަތެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 
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 ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ފޯރަމް، މަޢުލޫމާތު ދިނުން، ވާރކްޝޮޕްތައް  .7
ދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމާއި މީޑިއާގެ ފަރާތް ތަކަށް އެކި މުއައްސަސާތަކާއި ކޮމިޝަނާއި ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް 

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  އަދި މި ވަނަ އަހަރު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. 2016އަމާޒުކޮށްގެން ތަމްރީން ޕްރިގްރާމްތަކެއް 
 އެވަނީއެވެ.މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައިއެވެ. ބައިވެރިވެފައިވާ ތަމްރީންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި 

 2016 މާރިޗު  - " ބްރޯޑްކާސްޓް އެވެއަރނަސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް"  7.1

ގައި ނެޝެނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ )އެން. ސީ. އައިޓީ(  އާއި މޯލްޑިވްސް މަހުމާރިޗް 
ކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ  ށް އަމާޒް ފޯއްމުލަކު ގެ ތިން އަވަށައައްޑޫސީޓީއާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން ގުޅިގެން 

ގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޝަނަރ ތަކުތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްމި  ހިންގާފައެވެ.
ވް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓި ންޑް އެޑްމިން ކޯޑިނޭޓަރ ޢާއިޝަތު ނިޝާނާއާއި، އެޗް.އާރް. އެ، އިބްރާހީމް އަޝްރަފް އާއި

 އޮފިސަރ އަސްމާ ޙަސަނާއި މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެންޖިނިއަރިންގ އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޒައީމެވެ. 

 

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

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން އަދި މޯލްޑިވްސް މީޑިާއ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި  މޯލްޑިވްސް 
އިންސްޓިޓިއުޓް ގުޅިގެން ހިންގި އެއްދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕް "އަންޑަސްޓެންޑިން އެންޑް އިންޓަރ ޕްރިޓިންގ ފައިނޭންޝިއަލް 

ދު އަރުޝަދު މަކޯޑިނޭޓަރ އަޙް ސްސްޓޭޓްމަންޓް"  ގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައި ވަނީ  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން
ޙައްމަދު ސަފްވާން ރ އަހުމަދު ޝަރަފުއްދީން، އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ މުޢަލީ، އެކައުންޓްސް އޮފިސަ

 ލް އެވެ. މަދު އާދިއަޙް
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އަދި ސްޓަޑީ  ޓްރެއިނިންގ، ވެރިވި ސެމިނަރ، ވާރކްޝޮޕްބައިކޮމިޝަނުން  .8
 ޓުއަރ

 

ކުއަލަ   –ވަނަ އަހަރުގެ ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިމްޕޯޒިއަމް  2016އޭ.ބީ.ޔޫ ގެ    1.8
 2016މާރިޗު  03 –ފެބްރުއަރީ  29އާ، ލަމްޕޫރު، މެލޭޝި

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނިއަން )އޭ.ބީ.ޔޫ( އިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ  ޑިޖިޓަލް  ޕެސިފިކް-އޭޝިޔާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ސިމްޕޯޒިއަމް، އިނޮވޭޝަން ޑިޖިޓަލް ކަނެއްޝަން ގައި  2016ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިމްޕޯޒިއަމް ގައި 

ގ އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ، ޓަރ ޖެނެރަލް މޮނިޓަރިންކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ  އޭރުގެ ޑިރެކް 
އާގެ ކުއަލަ ލަމްޕޫރުގައި ކުރިއަށްގެންގޮސް ފައިވަނީ މެލޭޝިވަނަ އަހަރު  2016އްމަދު ނާސިހުއެވެ. މި ސިމްޕޯޒިއަމް މުޙަ

ޔޭގައި އަލަށް ސްގައި އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުގައާއި ދުނި މާރިޗުގެ ނިޔަލަށެވެ.  މި ކޮންފަރެން 03އިން  29ފެބްރުއަރީ 
ވަމުން އަންނަ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ލޮޖީއާއި މި އިންޑަސްޓްރީ ތަރައްޤީ ޓެކްނޮ  ގތައާރަފްވާ ބްރޯޑްކާސްޓިން 

އަދި އައު އިކުއިޕްމަންޓްތަކާއި އައު އީޖާދުތައް މި ސިނާއަތުގައި ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުންވެސް ވަނީ 
 މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

ޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ބައިވެރިވުމަށް  ދަތުރުގެ ހުރުމާއި، ކެއުން ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ އޭ.ބީ.ޔޫއިްނ ޑިޖި
 ޝިޕްއަކުންނެވެ. ފެލޯ ކޮމިޝަނަށް ދެއްވި 

 2016މާރޗް  13 -"އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ ސެމިނަރ އިން މޯލްޑިވްސް"  8.2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ނޑޮސް އައިލަންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި  އިންޓަރނަލް އެފެއާރޒް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އާ ގުޅިގެން ބަ

 ން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. "އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ ސެމިނަރ އިން މޯލްޑިވްސް" ގައި ކޮމިޝަނު

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މި ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަނަރ އިބްރާހީމް އަޝްރަފްގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރ 
ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ނާސިޙާއި ލައިސެންސިންގ ކޯޑިނޭޓަރ ލުބްނާ އާދަމް ސަލީމް އަދި މޮނިޓަރިންގ އެންޑް 

 މުޙައްމަދު ޒަޢީމްއެވެ. އެންޖިނިއަރިންގ އޮފިސަރ 

އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި މި ސެމިނަރގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަގުގައި ތަޢާރަފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅޭގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓްރުންނާއި ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ. 

އްދަލުވުމުގައި، ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްމިޝަން އަދި މަލްޓިޕްލެކްސްކުރުމާއި، މޯބައިލް ފޯނަށް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި މި ބަ
އެކިއެކި ހާދިސާތަކުގައި އެމަރޖެންސީ ވާރނިންގ ދެވޭ ގޮތްތަކުގެ އިތުރުންވެސް މި ޓެކްނޮލޮޖީ މިހާރު ބޭނުންކުރާ އެހެން 

 މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވެއެވެ.  ޤައުމުތަކުގެ ހާލަތާއި ބެހޭ އިތުރު
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 އިންޗިއޮން، ދެކުނު ކޮރެޔާ  – 2016ވަނަ އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް   13އޭ. އައި. ބީ. ޑީ  8.3
    2016މޭ  26- 24

ދެކުނު އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑެވެލޮޕްމަންޓް )އޭ.އައި.ބީ.ޑީ(
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް  ،ކޮރެއާގެ އިންޗިއޮންގައި ބޭއްވި އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓްގައި

 މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ކް ސަރަހައްދު ތަކުގައި ގައި ބޭއްވުނު "އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް" އަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފ26ި-22ކޮރެއާގެ އިންޗިއޮންގައި މޭ 
ދާއިރާގައި ހުރި ތަޖުރިބާކާރުންނާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް އެޅޭނެ  ރި ޤައުމުތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގހު

 ފިޔަވަޅުތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ދާއިރާގައި ހުރިގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމާއި ކަމާގުޅޭ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ޙިއްސާކުރުމުގެ
 ގޮތުން ބޭއްވުނު ސަމިޓެކެވެ. 

 2016ނޮވެމްބަރު  11 -07 –ޗައިނާ ސްޓަޑީ ޓުއަރ   8.4
 ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރަސްމަގުގައި ހޯދައިފައިވާ އިނާގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި މީޑިއާގެ ސިނާއަތް ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ގޮތާއި ޗަ

މީޑިއާގެ އިސް  ޗައިނާގެގެ ފައިދާ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް ގެނެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް ކުރިއެރުމު
މޯލްޑިވްސް  ،ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް  ،މަސްއޫލުވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި

ގައި ވަނީ  2016ނޮވެމްބަރ  އަށްރަށް ބޭޖިންގދެއް ޗައިނާގެ ވެރިވަފުއިސް ކޮމިޝަނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން 
 ދަތުރުކޮށްފައެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އޮތް ތައުލީމާއި ، މި ދަތުރުގައިދިޔަ އަށް ކުރިއަށް  11 ން 7މަހުގެ  ނޮވެމްބަރު
ވަނީ ޗައިނާގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ މަސްޢޫލު ފަރާތްތަކާ އެކު ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ގެ ތަމްރީނު

   މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. 

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބާއި ނައިބު ރައީސް މުހައްމަުދ  ތީ ފުދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަމި ވަކޮމިޝަންގެ 
ނަބާހާއި، ކޮމިޝަނަރ ފާޠިމަތު  ކޮމިޝަނަރ އާމިނަތު ސަރާޙަތު އިއްޒަތާއި، ކޮމިޝަނަރ ޙަސަން އަސްލަމާއި، 

ކޮމިޝަންގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ ޙައްވާ ޒާހިރާއާއި ޕަބްލިކް  ޒައިނާއާއި، ކޮމިޝަނަރ އިސްމާޢީލް ސަފްވާނާއި
 ޢަލީއެވެ. މަދު އަރުޝަދުޙްއަރިލޭޝަންސް ކޯޑިނޭޓަރ 

 ޗައިނާ ސްޓަޑީ ޓުއަރ ރިޕޯޓް: 3ޖަދުވަލު 
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 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތައް  2016 .9
 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް  9.1    

ނޑުތަކަށް ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމެނިފައިވޭތޯ  32ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ
ވަނަ  2016ބެލުމަށްޓަކައި، ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމެނޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް 

ފައެވެ. ޤަނޫނުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންއަންނަ ހުރިހާ ޗެނަލްތަކެއްވެސް  މަދުވެގެން އަހަރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ ފަށާ 
ލޯކަލް ކޮންޓެންޓްގެ މިންވަރު ހިމަނާފައި ހުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވުމުން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  %25

ލާނޭ ގޮތުގެ މިންގަނޑާއި ފޯމުގެ އެހީގައި ހުރިހާ ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ބަ
އެއަރ ލޮގް އެނަލައިޒް ކުރުމަށްފަހުއެވެ. މި ގޮތުން ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް -ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން އަންނަ ޗެނަލްތަކުގެ އޮން 

ހަތެއް( ދުވަހުގެ ) 7އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ގެ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި  %25
 އަށް އިވަލުއޭޓްކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 1200ން ދަންވަރު  0600ނު ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓްގެ ހެނދު

 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި މިންވަރު އަންގައިދޭ ދިރާސާ  9.2

 އެކުލަވާލުން  ރިޕޯޓް 

ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް  2016ވަނަ އަހަރުގެ އޭފްރީލް މަހުން ފެށިގެން  2011
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި މިންވަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، 

 އާންމުކުރެވިފައެވެ.ގައި ވަނީ 2016ރ އޮކްޓޫބަ 04އެކުލަވާލާ  އަންގައިދޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓް

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި މިންވަރު އަންގައިދޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓް  :4ޖަދުވަލު 
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 ލައިސަންސް  .10
 ލައިސަންސް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދޫކޮށްފައިވާ  އަހަރާހަމައަށް  ވަނަ  2016 10.1

ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިނުވުމުން މި އަހަރު  2016
 47އަލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސެއް ދޫކޮށްފައި ނުވެއެވެ. މި އަހަރު ނިމުންއިރު ސައްހަ 

 ރޭޑިއޯ ޗެނަލެވެ.  13ޓީވޭ ޗެނަލާއި  34ށް ހިމެނެއެވެ. މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސެއް ޖުމްލަކޮ 

 ގެ ތަފްސީލު ލައިސަންސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދޫކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން :5ޖަދުވަލު 

 

 ލައިސަންސް  ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދޫކޮށްފައިވާ  އަހަރާހަމައަށް  ވަނަ  2016 10.2

 ފަރާތަކަށްވާނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޫކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން ޖުމްލަ  14ވަނަ އަހަރު 2016
 ފަރާތެއްވާނީ މިހާތަނަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނަގާފައެވެ. 121

 ގެ ތަފްސީލު ލައިސަންސް  ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދޫކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން: 6ޖަދުވަލު 

 

 ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑް  2016 10.3

 އެކްރެޑިޓްކޮށްފައެވެ. މީގެތެރޭގައި  ނޫސްވެރިން 99 ހަރަކާތްތެރިވާ  ގޮތުން ގުޅޭ  އެއްވުމާވަނަ އަހަރު ވަނީ 2016

  ހިމެނެއެވެ.ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ނޫސްވެރިންނާއި އޮންލައިން ނޫސްތަކުގެ ނޫސްވެރިން 

 ކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑުގެ ތަފްސީލު : 7ޖަދުވަލު 

 

 ވަނަ އަހަރު ބާތިލްކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް  2016 10.4

ވަނަ އަހަރުވަނީ ދެ 2016ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްތަކުގެ ތެރެއިން 2012
އެވެ. މި ދެލައިސަންސް ފޯ ޓްވެންޓީ ޑީ ލައިސަންސެއް ބާތިލްކޮށްފައެވެ. އެއީ ސަން ޓީވީ ޕްލަސްއާއި 

ށް ލައިސަންސްނަގާފައިވާ އެއްވެސް ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށިކަމ2016ަބާތިލްކޮށްފައިވާއިރު 
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލަކުން އަންގާފައެއްނުވެއެވެ. 
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 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ޝަކުވާތައް  2016. 11
  

އްސަލައާއި ނުނިމި ހުރި ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމްލަ މަ 2016 11.1
 ތަކުގެ މައުލޫމާތު މައްސަލަ 

ގައި 2015އަދި  2014، 2013ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 2016
ވަނަ އަހަރު 2016ވަނަ އަހަރަށް ގެނެސް، ބަލާފައިވެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަށް 2016މައްސަލައެއް  25ނުނިމި ހުރި 

 9މައްސަލަ ބަލައި ނިމިފައިވާއިރު ނުނިމި ވަނީ  85އިން މައްސަލައެވެ. މީގެ ތެރެ 103ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ޖުމްލަ 
 ޝަކުވާއެއް ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ.  9މައްސަލައެކެވެ. އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން 

 

 

9 

85 

9 

ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ   2016
  103 = ޝަކުވާ 

 ުނިނިމުހރިި

 ިނިމަފިއވި 
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 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ގޮތް   ގައި 2016

ޮކިމަޝުނެގިޭބުރްނިި

ަފިއވ ިަޝުކވި   ުހަށަހޅ 

ޮކިމަޝުނެގިެއެތެރިއްނިި

ަފިއވ ިަޝުކވި   ުހަށަހޅ 

ްއަސިަޝުކވި   ޙ 

ޝަކުވާ  103: ޖުމްލަ  
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ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލައި 2016ވަނަ އަހަރަށް ގެނެވުނު މައްސަލަތަކާއި 2016
 އި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ޖަދުވަލުގައަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އެނގޭނޭ ތާވަލެއް 

ޝަކުވާއާއި އަބުރު  51ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ  ގެ ތެރޭގައިޝަކުވާ  011ފައިވާ ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ބަލ6103ާ
ޝަކުވާ އަދި ލައިސަންސްގެ  6ފައިވާ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ

 ޝަކުވާ ހިމެނެއެވެ. 00މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި 

 

އިން  6100 ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން އިވާ ޖުމްލަ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ބަލާފަ
 -: މީގެ ތެރެއިން ވެއެވެ.ޝަކުވާ ލިބިފައި  150 އަށ6103ް

 210 ާއެވެ.ޝަކުވާ އަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވ  

  ެގައި ތަސްދީޤު 6103އޮގަސްޓް  00މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގ

ތުން، މި ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށާފައިވެއެވެ. މިގޮ 

 އެވެ. ލިބިފަކޮމިޝަނަށް ވަނީ ޝަކުވާއެއް  6ފަހުން  ޤާނޫނު ތަސްދީޤު ކުރެއްވި

 ާކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ.  ޝަކުވާ  666ގުޅުންހުރި  ލައިސަންސްގެ މައްސަލަތަކ 

 ިވެސް  ޝަކުވާ  17ގޮތުގައި  މައްސަލައިގެ އެހެނިހެން ޝަކުވާ އާއި،  23ގުޅޭ މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި  ޚިދުމަތާއ 

 އެވެ.ލިބިފައިވެ ވަނީ
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 ުގުޅްނުހރިި

ިުގުޅްނުހރިި  ައުބރ 
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 ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގެ ބާވަތް 2016



ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން މޯލްޑިްވސް  ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2016 |   28 

 

ވަނަ އަހަރު ފިޔަވަޅު 2016ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެގެން  11.2
 އަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރު 

 

 

ވަނަ އަހަރު ކޯޑް 2016ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކުން  ،ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި
ނޑުގެ ތެރެއިން  28ސްގައި ހިމެނޭ އޮފް ޕްރެކްޓި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް މިންގަޑަކާއި ޚިލާފުވެފައިވެއެވެ.  7މިންގަ

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  ދުވަލުގައިޖަޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަނޑުތައް 
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ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި ސްޓޭޝަންތައް  
2016 

ްއެޖިީޓވީި  ރ 

 ިދިްޕަލސްި

 ިދިީޓވީި

 ަސްނުގިީޓވީި

 13ެޗަންލި

7% 3% 
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69% 

6% 

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވި މިންވަރު  
2016 

C1.1 C1.2 C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C3.1
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ތަސްދީޤު  "އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު " 11.3
 ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން 

ގައި ތަސްދީޤު ކުރެއްވުމާއި 6103އޮގަސްޓް  00އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު 
އިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާޙުތައް ގުޅިގެން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގައި މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން ގެންދާ ގަވާ

ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ރެގިއުލޭޝަން ރިވިޝަން އެންޑް ފޯމިއުލޭޝަން ކޮމިޓީ 
 ގައެވެ. 6103ނޮވެންބަރު  61)އާރް.އާރް.އެފް.ސީ(ގެ ފަރާތުން ފެށީ 

ގައި ތަސްދީޤު ކުރެއްވުމާއި 6103އޮގަސްޓް  00ންކަމުގެ ޤާނޫނު އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަ
ގައި ކޮމިޝަނުގެ 6103ޑިސެންބަރު  4ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ފޯމަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސް 

 ވެބްސައިޓުގައި ވަނީ އާންމުކުރެވިފައެވެ.

 

 މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ބޭރުން ހުށަހަޅައިފައިވާ 2016: 8ޖަދުވަލު 
 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު  ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގގެ ދަށުން 2016: 9ޖަދުވަލު 
 ތަފްސީލު  އްސަ މައްސަލަތަކުގެޚާވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ  2016: 10ޖަދުވަލު 
 މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު  ނުނިމިހުރިއެހެން އަހަރުތަކުގެ ވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ  2016 :11ޖަދުވަލު 
 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު  2016: 12ޖަދުވަލު 

 ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަޑުތަކުގެ ޚުލާސާ : 13ޖަދުވަލު 
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 ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތައް .  12
 ތައް ޚީ ވަނަ އަހަރު ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކުރި ޚަބަރުތަކުގެ ސުރު  2016ކޮމިޝަނުން   12.1 

 ޖެނުއަރީ 

  2016ޖެނުއަރީ  1

 ތަހުނިޔާ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވައިފި މިލާދީ އައު އަހަރުގެ 

 ފެބްރުއަރީ 

  2016ފެބްރުއަރީ  10

  ިސިހުރާ ބެހޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަންގައިފ 

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

  2016ފެބްރުއަރީ  17

 ުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤ

 ކޮމިޝަން މަޝްވަރާކޮށްފި 

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

 މާރޗް 

 2016މާރޗް  1

 ބައިވެރިވެއްޖެ އޭ.ބީ.ޔޫ.ގެ ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ކޮމިޝަނުން 

 2016މާރޗް  7

 ރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ "ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރީޓީ ޕްލޭން" އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ދީފި އެންޓި ކޮ 

 ންގ ދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިފި ބްރޯޑްކާސްޓި 

 2016މާރޗް  9

ނޑިޔާރާ ކޮމިޝަނުން  އާއި މީޑީއާ ޖުޑީޝަރީ އާ ދެމެދު އޮތް ނުތަނަވަސްކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމާ ބެހޭ ގޮތުން އުއްތަމަ ފަ
 މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި 

 2016މާރޗް  10

ޕްރޮގްރާމް ނިމި ބައިވެރިންނަށް  ތަމްރީނުގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ 
 ފި ސެޓްފިކެޓް ދީ

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

 2016މާރޗް  16

  "ބްރޯޑްކާސްޓް އެވެއަރނެސް ޓްރެއިނިންގ" އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

 2016މާރޗް  21

 ފަށައިފި  އައްޑޫ ސިޓީގައިބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 

 2016މާރޗް  24

ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިމި ބައިވެރިންނަށް  އައްޑޫ ސިޓީގައިބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 
 ސެޓްފިކެޓް ދީފި 

 2016މާރޗް  31

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

 އޭޕްރިލް 

 2016 އޭޕްރިލް  5

 ރުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި މެމްބައައު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް 

 2016 އޭޕްރިލް  6

 އަލަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި މެމްބަރުންނަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް 
 ޕީ. އެސް. އެމް. އިން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

 2016 އޭޕްރިލް  11

 ބައެއް ނޫސްވެރީންނަށް ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލުމުން ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި 

 2016 އޭޕްރިލް  14

  "ްކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފި "ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސ 
  ުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމާ މެދު ކޮމިޝަނާއެކ

 މަޝްވަރާކޮށްފި 

 2016 އޭޕްރިލް  18

 ްކާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގެ ޙައްޤުތަ އިންސާނީ ވެރިކަމާއި ހެޔޮ “ އެކުލަވާލަމުންދާ ކޮމިޝަނުނ
 ގުޅޭގޮތުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި  އާ” ގައިޑްލައިން
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  ިބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނަރާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފ 

 2016 އޭޕްރިލް  24

ން އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރާ ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތު
 ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި 

 2016 އޭޕްރިލް  27

 ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން އިނގިރޭސި ސަފީރު ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި 

 މެއި 

 2016 މެއި  02

 ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް މުޙައްމަދު ނާސިޙު ހަމަޖައްސައިފި

 2016 މެއި  08

 ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭގޮތުން ސަންގު ޓީވީއާއެކު ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި 

 2016 މެއި  10

ޕީ.އެސް.އެމް.ގެ ކުޑަކުދިންގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް 
 ބައްލަވާލައްވައިފި 

 2016 މެއި  11

ކުރިއަށް ގެންދާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސިލާގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން އެމް.ވީ.ޓީވީއާއެކު ކޮމިޝަނުން 
 ބާއްވައިފި 

 2016 މެއި  12

  ީރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުން މިއަދު ޙައްޖު ދަތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓަ ވާދެއްއަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ސަޢޫދ

 އޮންނާނެ

  ްސަން ޓީވީ،  ނަން ހުށަހެޅުމަށް  ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށްރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށ
 އެމް.ވީ. ޓީވީ އަދި އަލްކައުން ޝޯޓްލިސްޓް ވެއްޖެ

 2016 މެއި  15

ސަން ޓީވީގެ އިބްރާހީމް ޒަކީ ކޮމިޝަނުން  ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙައްޖު ދަތުރަށްރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް 
 ހޮވައިފި 

 2016 މެއި  19
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  ޯކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސިލާގެ ތިންވަނަ ބައްދަލުވުން ރޭޑިއ
 އެޓޯލްއާއެކު ބާއްވައިފި 

 ްޑިވްސް އިން ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކޮށްފިރާއްޖޭގައި ރިބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ޝްވެކް މޯލ 

 2016 މެއި  23

  ްސަން ޓީވީއާ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުނ 
 ާގައި ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި  2016 ސަމިޓް މީޑިއާ އޭޝިޔ 

 2016 މެއި  30

 އަލްކައުން ޓީވީއާ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފިބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 

 2016 މެއި  31

 މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި 

 ޖޫން 

 2016 ޖޫން  1

 " ކޮމިޝަންގައި ބާއްވައިފި 2016ޕްރޮގްރާމް  "އޮފީސް މާހެފުން

 2016 ޖޫން  09

 ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި  މީޑިއާނެޓް އާގޮތުން ރިބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ 

 2016 ޖޫން  14

 ބައްދަލުކޮށްފި ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ޓްރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފެށުމަށް ދިރާސާކުރާ ޖަޕާނުގެ ޓީމާ ކޮމިޝަނުން 

 2016 ޖޫން  16

 ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި  އެކު އާދިރާގު  ރިބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭގޮތުން

 2016 ޖޫން  21

 މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ޕީއެސްއެމްއަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފި 

 2016 ޖޫން  22

  ޭކޯސްތައް ހިންގުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޕީއެސްއެމް އާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ބެހ 
  ިބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސަޢޫދީ އެމްބެސެޑަރާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފ 
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 2016 ޖޫން  27

 މަޝްވަރާކުރައްވައިފި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ 

 2016 ޖޫން  29

 ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކުރުމަށް ޕީ.އެސް.އެމް އާއި ކޮމިޝަނާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި 

 ޖުލައި 

 2016 ޖުލައި  11

 ދޫކޮށްފި މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ވެސާޖިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލައިސަންސް 

 2016 ޖުލައި  20

 "އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އެންޑް އިންޓަރޕްރެޓިންގ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް" ވާރކްޝޮޕް ބާއްވައިފި 

 2016 ޖުލައި  26

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭގޮތުން އޭ.އައި.ބީ.ޑީ.ގެ ޑިރެކްޓަރާ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި 

 2016 ޖުލައި  27

 މެލޭޝިއަން ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް މަލްޓިމީޑީއާ ކޮމިޝަނަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި 

 2016 ޖުލައި  28

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ މާސްޓަރ ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލުމަށް ފަންނީ އެހީ ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން އޭ.ބީ.ޔޫ.އާ އެކު 
 ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި ކޮމިޝަންގެ 

 އޯގަސްޓް 

 2016 އޯގަސްޓް  10

 އޮޅޭގޮތަށް ޚަބަރު ނުފެތުރުމަށް "ސަން އޮންލައިން"އަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި  ޙަޤީޤަތް 

 2016 އޯގަސްޓް  11

ނޑުތަކާއި ޚިލާފު  ކޮމިޝަނުން މީޑީއާނެޓަށް  ކޮންޓެންޓް ސެންސަރުކުރުމަށް ސަމާލުވުމަށް އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަ
 އަންގައިފި 

 2016 އޯގަސްޓް  12

 އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް 



ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން މޯލްޑިްވސް  ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2016 |   35 

 

 ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި 

 2016 އޯގަސްޓް  16

 އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފި ނޫސްވެރިއަކަށް ބިރުދައްކައި މަރުގެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ 

 2016 އޯގަސްޓް  18

ތަންފީޒު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލާއެކު  އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު 
 ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި 

 2016 އޯގަސްޓް  22

 ޓްރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފެށުމަށް ދިރާސާކުރާ ޖަޕާނުގެ ޓީމާ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކޮށްފި ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް 

 2016 އޯގަސްޓް  24

 ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިނުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ރިބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން 

 އިލްތިމާސްކޮށްފި 

 2016 އޯގަސްޓް  25

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި 

 ސެޕްޓެމްބަރ

 2016 ސެޕްޓެމްބަރ 1

ނޑާލުމުގައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި ނުވާތީ ދެ ކުންފުންޏެއް ކޮމިޝަނުން ޖޫރިމަނާ  ޗެނަލްތަކުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަ

 ކޮށްފި 

 2016 ސެޕްޓެމްބަރ 4

ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ލައިސަންސް ހޯދައިގެން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 އަންގައިފި 

 2016 ސެޕްޓެމްބަރ 8

 ފިކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބް ޑރ ވިލީ މުތުންގާއާ ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރައްވައި
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 އޮކްޓޯބަރ

 2016 އޮކްޓޯބަރ 03

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޗައިނާ އެމްބެސެޑަރާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި 

 2016 އޮކްޓޯބަރ 4

 2017 ިވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑު ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފ 
  ާޚިލާފުވި މިންވަރު އަންގައިދޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއ

 ޢާންމުކޮށްފި 

 2016 އޮކްޓޯބަރ 12

 ޕީއެސްއެމްގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްދާގޮތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ހޯދައިފި 

 2016 އޮކްޓޯބަރ 13

މާތު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ދެ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރަކާ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫ

 ބައްދަލުކޮށްފި 

 2016 އޮކްޓޯބަރ 16

 ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން މީޑީއާނެޓާ ބައްދަލުކޮށްފި 

 2016 އޮކްޓޯބަރ 17

ނޑައަޅައިފި އެޗް.ޑީ އަދި އެސް.ޑީ ޗެނެލްތަކަށް ރައިޑިންގ   ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ނެގޭނީ އެއް އަގެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ކަ

 2016 އޮކްޓޯބަރ 18

 ސީޝެލްސް މީޑިއާ ކޮމިޝަނުގެ ޗެއަރމަން ކޮމިޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި 

 2016 އޮކްޓޯބަރ 20

 ކޮމިޝަނަށް ދެއްވައިފި ދިވެހިބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގަވާއިދާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން 

 ނޮވެމްބަރ

 

 2016 ނޮވެމްބަރ 07

 ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދެއް ޗައިނާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި 

 2016 ނޮވެމްބަރ 08



ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން މޯލްޑިްވސް  ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2016 |   37 

 

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާނެ ކަމުގައި ޗައިނާގެ މީޑިއާ ވައިސް މިނިސްޓަރ 
 ވިދާޅުވެއްޖެ

 2016 ނޮވެމްބަރ 10

 ގުޅޭގޮތުން ސީސީޓީވީއާ އެކު ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި  ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޗައިނާގައި ތަމްރީނު ކުރުމާ

 2016 ނޮވެމްބަރ 20

 ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމްގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

 2016 ނޮވެމްބަރ 27

 ޕްމަންޓް ކޮމިޝަނަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފިއިންޑިއާ އެމްބަސީއިން ބައެއް އިކުއި 

 

   

 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ސާރކިއުލަރ 2016  12.2 

 2016ފެބްރުއަރީ  03  

 ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން 

 2016ފެބުރުވަރީ  10

 ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުން ސިހުރާ ބެހޭ 

 2016މާރިޗް  03

 ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އަހަރީފީ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ހިނގަމުންދާ މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުން 

 2016 މެއި  12

 ރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުން ޙައްޖު ދަތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓަ  ވާދެއްއަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ސަޢޫދީ 

 2016ޖުލައި  05

ޚިލާފު  މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ ބައެއް ކޮންޓެންޓް ބައެއް  ބައެއް ހަމަތަކާބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
މިޝަނަށް ސްޓޭޝަން ތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަވެފައިވުމާއި އަދި މިފަދަ ޝަކުވާތަށް ކޮ

 އުން ލިބެމުންދި

  
 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން  2016  12.3 

 2016 އޭޕްރިލް  11  

 ބައެއް ނޫސްވެރީންނަށް ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލުމުން ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން 



ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން މޯލްޑިްވސް  ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2016 |   38 

 

 
 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާން  2016  12.4 

 

 2016ފެބުރުވަރީ  10

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން 

 2016މޭ  19

 ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިބަދަލުވުން 

 2016މެއި  29

 މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން 

 2016ޖޫން      08

 ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯޑިނޭޓަރ -ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު 

  2016ޖޫން      21

  ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ -ވަޒީފާގެ ފުރުސަތ 

 ި( ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ)  ދޫކުރުން  ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ރާއްޖޭގައ   

 2016ޖޫން   29

 (ވަސާޖިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )  ދޫކުރުން  ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ރާއްޖޭގައި

 2016ޖުލައި  11

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

  ުޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެފެއާޒް -ވަޒީފާގެ ފުރުސަތ 

   2016ޖުލައި     13

 ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ 

 2016ޖުލައި   18

 މޮނިޓަރިންގ އެސިސްޓަންޓް  -ފުރުސަތު ވަޒީފާގެ 

 2016ޖުލައި  20

 ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ 
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 2016އޮގަސްޓް   10

 ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެފެއާޒް -ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު 

 2016އޯގަސްޓް   21

 ިބަނިޔަންޓްރީ ، ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް) ދޫކުރުން  ލައިސަންސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ރާއްޖޭގައ

 (މޯލްޑިވްސް ވައްބިންފަރު 

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

 2016އޮގަސްޓް   31

 ރިސެޕްޝަނިސްޓް -ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު 

 2016ސެޕްޓެމްބަރ  22

ހޮލިޑޭ އިން ގއ.ދާންދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ) ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން  ރީބްރޯޑްކާސްޓް
 ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް(  ދިނުމަށް އޯރޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 2016އޮކްޓޯބަރ  06

 ލިމިޓެޑް( ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް )އިޒައިރަ ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

 2016ޑިސެންބަރު   06

 ބެހޭ  ހުށަހެޅުމާ ޝަކުވާ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މިނިވަންކަމުގެ ފާޅުކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއިޚިޔާލު  އަބުރު

 

 ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓް އިންޑަސްޓްރީގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް  2016 12.5

އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި  ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކުރުމަށް ޕީ.އެސް.އެމް އާއި ކޮމިޝަނާ ދެމެދު 

 ސޮއިކުރުން 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން  މި 
ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އާއި މޯލްޑިވްސް ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ 

 2016ޖޫން  29  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާ ދެމެދު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ )އެމް.އޯ.ޔޫ( އެއްގައި 
 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 ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބެވެ. އަދި ޕީ.އެސް.އެމް. ގެ ފަރާތުން  ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ
 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 
ރީނު ލިބިފައިވާ، ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ އަދި މުޖުތަމައު ބަލައިގަންނަ ޒިންމާދާރު މަޤްޞަދަކީ ތަމް

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އުފެއްދުމާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަދި އެ ދާއިރާއަށް ވަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، 
ނޭ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކުރު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭ

ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާއި ތަފާތު 
 ގައިޑްލައިންތަކަށް މި ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ހޯދާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމެވެ. 

މަށް ކުރަންޖެހޭ ހިންގު އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ވާ ތަމްރީނުތައް ރާއްޖޭގައި ބޭނުން  ދާއިރާއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްއިތުރުން، މީގެ
ބެހޭ އެންމެހާ  ދާއިރާގެ ތަމްރީނު ދިނުމާ ބްރޯޑްކާސްޓްމާއި ކަންކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރު ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ އެ

ވެސް ދެމެދުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުންއެސް.އެމް އާ ކޮމިޝަނާއި ޕީ.ކަންކަމުގައި 
 މިއަދު ސޮއިކުރެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫ ގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.
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 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވާ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައްދަލުވުންތައް  2016 .13
 

ނޑިޔާރުންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސް  13.1  2016މާރޗް  09 -ން ފަ
ނޑިޔާރު  ޖުޑީޝަރީއާއި މީޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ނުތަނަވަސްކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަ

ހީބު ބައްދަލުކުރައްވައި ސަޢީދާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަهللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު
 ފައެވެ.މަޝްވަރާކުރައްވާވަނީ 

ނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު ސަޢީދުގެ އިތުރުން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަންވެސް هللا އުއްތަމަ ފަ
ނޑިޔާރުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑަ ނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަނެއް ތިން ފަ އިގެންނެވި ކުރައްވާ ފަ

ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ވިދާޅުވީ ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ބައެއް 
ޝަރީޢަތްތައް ކަވަރު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި މީޑިއާގެ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް 

ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް އެޅޭ ކަށަވަރުކޮށް  ހަމަޖައްސަމުންދާތީ، އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީން  ބައެއް ކޯޓުތަކުން
 ހުރަހެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެކަމާ ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

މީޑިއާ ނަހަމަ ގޮތުގައި  މިނިވަން ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަމަށް ތަރުހީބު ދެއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަދު ބަޔަކު ނަމަވެސް
ނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު  ސަޢީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު هللا ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަން ކަމަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ މުހިންމު އަސާސަކަށް ވީހިނދު،  ދައްކަވަމުން އުއްތަމަ ފަ
 .މަސްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުމަށް މީޑިއާއިން ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމުގައެވެ  ޤައުމީ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފާޅުކުރެއްވި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޙައްލެއް ހޯއްދެވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ 
ދި ޝަރީޢަތްތައް ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިން ތަމްރީނު ކުރުމާ ގުޅޭ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެއްވިއެވެ. އަ 

ނޑިޔާރު އިތުރަށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ   .ގޮތުންވެސް، ކޮމިޝަންގެ ރައީސާ އުއްތަމަ ފަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނާއި  13.2
 2016ފެބްރުއަރީ  17–ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ދެމެދު 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމާއި އަދި އިންސާނީ ކަރަމާތް ނެގެހެއްޓުމާއި މިފަދަ ކަންކަން 
ހިއުމަން ، މިޝަންރިޕޯޓްކުރުމުގައި ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއް ޤާއިމްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮ

 އާއެކު މަޝްވަރާކުރިއެވެ.  )އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް(ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

މި ބައްދަލުވުމުގައި އެޗް. އާރް. ސީ. އެމުން. ވަނީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ 
ގޮތަށް ރިޕޯޓްކުރުން ޢާންމުވެފައިވާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ރިޕޯޓްކުރުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 

އިހުމާލުވަމުންދާތީ އެކަންވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިކަންކަމަށް  ކަށަވަރުކުރުމުގައި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން
އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ އެކި ހަރަކާތްތަކަށް މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނާއެކު 

ރުދަނާ ގޮތެއްގައި މޮނިޓަރިންގެ މަސައްކަތް މަސައްކަތްކުރުމަށާއި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ހަ 
 ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި ބެހޭގޮތުން ވެސް ދެ މުއައްސަސާއިން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. 

މީގެއިތުރުން، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި އެޗް. އާރް. ސީ. އެމާއި އަދި ކަމާގުޅުންހުރި އެހެނިހެން އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން 
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ގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު 
ފަރާތްތަކަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.  އަދި މިހާރު ކޮމިޝަނުން 

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

 

      –ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން އިނގިރޭސި ސަފީރު ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކުރެއްވުން  13.3
 2016އޭޕްރީލް  27

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އިނގިރޭސި ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން 
 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާ ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

އިންސާފުވެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް  ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމާއި
ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ކޮމިޝަނުން އަދާކުރަމުންދާ 

 ދައުރުގެ މަޢުލޫމާތު އިނގިރޭސި ސަފީރާއެކު ކޮމިޝަނުން ޙިއްސާކުރިއެވެ. 

ވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ހުރި ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން އިނގިރޭސި ސަފީރު މީގެއިތުރުން، ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ މިނި
މިނިވަން އިންސާފުވެރި ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ، ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކުރައްވާ

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.ދެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި 

 

ންސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމާ މެދު އިލެކްޝަ  13.4
 2016އޭޕްރީލް  27 -ކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާކުރުން 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ތަންފީޒުކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އެއްބާރުލުން ދިނުމާ މެދު  ޤާނޫނުގައި ހުރި ކަންކަން 

 މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޙްމަދު ސުލައިމާްނ 
ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، އިލެކްޝަންސް 

މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ދެ މުއައްސަސާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ 
ނުން ލަޒިމުކުރާ ކަންކަތައްތަކުގެ ތެރެއިން ދެ މެދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. މީގެއިތުރުން، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤާނޫ 

މުއައްސަސާ ގުޅިގެން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަށް އިލްކެޝަންސް 
ޅުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގަތެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ދެއްކެވި ވާހަފު

ވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން 
 ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.
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ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް  13.5
 2016އޭޕްރީލް  24 –އާޒް މިނިސްޓަރާ ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކުރުން އެފެ

 ،ނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމިޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 
ދާ އެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނީ މަޝަވަރާކޮށްފައެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޑރ. އަޙުމަދު ޒިޔާ 

ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރީ ކޮމިޝަނަށް އަލަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި މެމްބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވުމަށް 
 ގައެވެ. އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ  މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމު

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު 
ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ 

ތުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ކޮމިޝަނުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަމުންދާ އެްއ ލިބިފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ނެ
މަސައްކަތަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އުފެއްދުންތެރި މީހުން ބިނާކުރުން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މި 

ކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގައި އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގޮތުން، ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑް 
މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، މި ކަމުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއި 

 އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މި ބައްދަލުވުމުގައި އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ޑރ އަޙްމަދު ޒިޔާދު، ދެ މުއައްސަސާއިން މި ބައްދަ
އެކި މަސައްކަތްތަކުގައި ދެމުންދާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުންލުން ފާހަގަކުރައްވައި އަދި މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސް މި ގުޅުން މި 

. އަދި މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުން އެދިފައިވާ ކަންކަމުގައި އެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
 މިނިސްޓްރީން ވެދެއްވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާނެކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

 -ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނަރާ މަޝްވަރާކުރެއްވުން  13.6
 2016އޭޕްރީލް  18

ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ 
ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރ އަކިލޭޝް މިޝްރާއާ އެކު މޯލްޑިވްސް  ގުޅޭ ގޮތުން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަ

 ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ވަނީ 
ރައްވާ، އެކަމާ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް މިވަގުތު އެންމެ ބޭނުންވަނީ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަންނީ މީހުން އުފެއްދުންކަން ފާހަގަކު

ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން، އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ޓްރެއިނިންގ 
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އިންތިޒާމްކޮށްދެއްވުން އެދި ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްގެ މަޢުލޫމާތު ހައިކޮމިޝަނަރ 

ށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މިޝްރާއާ ޙިއްޞާކޮ 
އިންޑިއާގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަށްދާގޮތް ދެނެގަނެ، މި ދާއިރާއިން ގުޅުންތައް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި 

 ސް މިއަދު ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނުން އިންޑިއާއަށް ތަޖުރިބާގެ ދަތުރެއް ކުރުމަށްވެ
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އަލަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި މެމްބަރުންނަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް  13.7
 2016އޭޕްރީލް  06 -ޕީ.އެސް.އެމް.އިން މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު 

ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް هللا މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު
ޢައްޔަންކުރެއްވި އައު ހަ މެމްބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފަރާތުން ވަރަށް ޚާއްސަ 

 . ވަނީ ބާއްވާފައެވެރަސްމިއްޔާތެއް 

ބިލްޑިންގ ގައި ބޭއްވި މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ރޭޑިއޯ 
އިބްރާހީމް ޚަލީލާއި ގަވަރނިންގ ބޯޑްގެ އެހެން ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ޕީ. އެސް. އެމް.ގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންވެސް 

 ބައިވެރިވިއެވެ. 

ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕީ.އެސް. އެމް.ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާޙީމް ޚަލީލް ވަނީ އަލަށް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި 
ކޮމިޝަނަށް އައްޔަންކުރެއްވި މެމްބަރުންނަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ވިދާޅުވެ، އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ 

މުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް އަންނާނޭ ސަބަބުން ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަ
ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން، ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮމިޝަނުންގެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ޕީ.އެސް.އެމް.ެގ 

ކާސްޓް ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކޮމިޝަނާއި ޕީ.އެސް.އެމް ގުޅިގެން ބްރޯޑް
މީހުން ބިނާކުރުމާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޕީ.އެސް.އެމް.ގެ "މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް"ގައި 

 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް ފުރުސަތު އޮތް ކަމުގައިވެސް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޚަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ވަނީ ކޮމިޝަނަށް އަލަށް މި ރަސްމި
އައްޔަނުކުރެއްވި މެމްބަރުންނަށް މަރުޙަބާކިޔުމަށް ޕީ. އެސް. އެމުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ޕީ.އެސް.އެމް. އިން ދެމުންދާ އަދި ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް 
 އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރައްވައި، އެކަމަށްވެސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

 

 2016މެއި  9 –ން ބައްދަލުވު  ވި ބޭއް  ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި އެކު  13.8
 އަދި  ނައިބުރައީސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަންގެ މަތިން އެދިވަޑައިގަތުމުގެ  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް
 މި  އެގޮތުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. ބައްދަލުވުމެއްގައި  ގައި 2016 މެއި 09 ޒާހިރު ޒީނާ ކޮމިޝަނަރ

ޕޮލިހުންނަށް ވުރެ ކުރިން މީޑިއާ އިން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މެއް ކަމަށް ކަންބޮޑުވު މައިގަނޑު އެބޭފުޅުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި
 ޕޮލިހުން ކޮންފަރމް ނުކޮށްދެނީސް  ފަދަ ތަކެތި ވިކްޓިމްސްގެ ފޮޓޯސަކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި ޚާއް

ކޮމިޝަނުން ރެގިއުލޭޓްކުރަނީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންކަމަށާއި އަދި ކޮމިޝަންގައި މިކަންކަން  ވެ.ދައުރުވަމުންދާކަމަށެ
ކޮމިޝަނަރުން މިތަކެތި ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމަށް ޕޮލިހާ ގިއުލޭޓްކުރުމަށް ގަވާއިދާ އުސޫލުތަކެއް ހެދިފައިވާކަމަށާއި ރެ

 .އެވެލިބިފައިނުވާކަމަށް އެފަރާތުން ފާހަގަކުރެއްވި ޕޮލިހަށް ނަމަވެސް މި ގަވާއިދުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ގްރާމްއެއް ހިންގުމާ ބެހޭ އި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ގުޅިގެން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮ މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނާ

މި ބައްދަލުވުމަށް  އެވެ.ން ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެމުއައްސަސާ އިން މިކަމުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުނާއި، ގޮތުން
ސް ސަރވިސް އާއި ހިއްސާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަންގެ ރިއާޔަތްކޮށް ކޮމިޝަންގައި ހެދިފައިވާ ގައިޑްލައިންތައް ޕޮލި
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ކަންތައްތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޝަނާއި  ކަންބޮޑުވާ ގައިޑްލައިންތަކުގައި ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން 
ދި ހަލަބޮލި ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ގުޅިގެން ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބައްދަލުވުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށާއި އަ

ހާލަތްތަކުގައި މުޒާހަރާތަކާ ކަންކަން ކަވަރު ކުރަން އުޅުމުގައި ނޫސްވެރިން ހަރަކާތްތެރިވުމުގައި ބަލަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކާ 
ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓްރެއިނިންގ އެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް މަޝްވަރާކުރައްވާ މިގޮތަށް 

ފެންނަކަމަށް  ށް ގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށް ކަންކަން ކުރިއަ 
 އެވެ.މަޝްވަރާކުރެއްވި

 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ  13.9
 2016ޖޫން  27 –މަޝްވަރާކުރެއްވުން 

ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭރުެގ 
އެހީ ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މުޙައްމަދު ސަޢީދާ އެކު މޯލްޑިވްސް 

 އްވާފައެވެ.  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރަ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ވަނީ 
ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް މިވަގުތު އެންމެ ބޭނުންވަނީ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަންނީ މީހުން އުފެއްދުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ، އެކަމާ 

ޝަނުން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމި
 ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ. 

ނޑައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް  މީގެއިތުރުން، ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލާމާއެކު، ކަ
ތުރުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ރާއްޖެއާ އިޤްތިސާދީ ގޮތުން އެކުގައި ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާގެ ދަ

މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމުތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ސްކޮލަރޝިޕާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި 
އިގަތެވެ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އެދިވަޑަ 

ގުޅޭގޮތުން އެކި އެކި އެމްބަސީތަކާއި ހައިކޮމިޝަންތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް އިކޮނޮމިކް 
 މިނިސްޓަރަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެއްވިއެވެ. 

      –ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސަޢޫދީ އެމްބެސެޑަރާ މަޝްވަރާކުރެއްވުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނު  13.10
 2016ޖޫން  22

ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ 
ނޑައަޅުއްވާފައި ހު ންނަވާ އެމްބެސެޑަރ ބަދްރު ބިން ޢަލީ އަލްކަހައިލް ގުޅޭ ގޮތުން ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަ

 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 

ގެން، ސަޢޫދީ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ޓްރެއިނިންގ ގުޅޭގޮތުން ސަޢޫދީ އެމްބަސީގައި ގުޅި
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ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އިންތިޒާމްކޮށްދެއްވުން އެދި ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްގެ މަޢުލޫމާތު އެމްބެސެޑަރ ބަދްރު 
ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ބިން ޢަލީ އަލްކަހައިލްއާ ޙިއްޞާކޮށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި ބްރޯ

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ސަޢޫދީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަށްދާގޮތް ދެނެގަނެ، އަދި މި ދާއިރާގެ އެކި 
މުވައްސަސާތަކާ ގުޅުންތައް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ސަޢޫދީއަށް ތަޖުރިބާގެ ދަތުރެއް ކުރުމަށްވެސް ހުށަހެޅި 

 ޒަލްގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. ޕްރޮޕޯ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރާ  13.11
 2016އޯގަސްޓް  25 –މަޝްވަރާކުރެއްވުން 

ދުމާ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯ 
ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމާ އެކު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ 

 މެމްބަރުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވައިފައެވެ.  

ފާހަގަކުރެއްވި  ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު 
ގޮތުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް މިވަގުތު އެންމެ ބޭނުންވަނީ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަންނީ މީހުން އުފެއްދުންކަން 
ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު ފޮރިން 

 އްވިއެވެ.މިނިސްޓަރާ ޙިއްޞާކުރެ

ރާއްޖޭގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް ޤައުމުތަކުންނާއި ޖަމިއްޔާތަކުން ސަރުކާރަށް ދޭ ސްކޮލަރޝިޕްތަކާއި އެކި 
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަށް އެހެން ދާއިރާތަކެކޭ އެއްފަދައިން މީޑިއާގެ ތަރައްޤީއަށް ވެސް ބައެއް ސްކޮލަރޝިޕްތައް ލިބޭނޭ 

ލާމާއެކު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ގޮތް ސަރުކާރުގެ އެއްބާރު
އެދިވަޑައިގަތެވެ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކި އެކި އެމްބަސީތަކާއި ހައިކޮމިޝަންތަކަށް 

ސްޓަރަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ފޮރިން މިނި
ދެއްވިއެވެ. މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި، ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުމު ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

 ޕްރޮޕޯޒަލެއް ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް އެރުވުނެވެ. 

ތަންފީޒު ކުރުމާ  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި  13.12
 2016އޯގަސްޓް  18 –ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލާއެކު ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކުރުން 

 11އަށް  (އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު ) 2016/15ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
ރނީ ޖެނެރަލް މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، އެޓަ ، އަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ގައި 2016އޯގަސްޓް 

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާއަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް އާއެކު 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، މި ޤާނޫނު ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް 
އަދި ޤާނޫނު އަވަހަށް އެކުލަވާލައި ނިންމުމުގެ މުހިންމުކަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ޝަނުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރާއި އަދި ޒިންމާތަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް، އަދި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކޮމި
ތަންފީޒުކުރުމުގައި މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާ މެދު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފައާއި އިރުޝާދު 

 ކޮމިޝަނުން ހޯދިއެވެ. 
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މި  ،ރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައިމި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، އެޓަ
ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކުރުމާ ގުޅިގެން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދާއި އުސޫލުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 

ރައްވަމުން ގެންދަވާކަމުގައި ވެސް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކަމާއި އެ މަސައްކަތް ވީހާ އަވަހަކަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކު 
 ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު ޑރ ވިލީ މުތުންގާ އާއެކު  13.13
 2016ސެޕްޓެމްބަރ  8 –ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 

ގައި  2016ސެޕްޓެމްބަރު  8ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު ޑރ ވިލީ މުތުންގާއާއެކު، 
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ބައްދަލްވުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިންޑަސްޓްރީ 

ޕެޓްރީޝިއާ ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެދި  ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް އޮނަރަބަލް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ފަންނީ އެހީތެރިކަން 
އަރިހުގައި ދަންނަވައިދިނުމަށާއި އެކަމާބެހޭ ޕްރޮޕޯސަލެއް ވަނީ ކޮމިޝަނުން މި ބައްދަލުވުމުގައި  ސޮކޮޓްލެންޑް

 ހުށަހަޅާފައެވެ. 

މި ބައްދަލްވުމުގައި ކޮމިޝަނަށް  ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ، ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް 
 ތަފްސީލް ކޮށް ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ޙިއްސާ  ކުރެއްވިއެވެ. 

 

       – އްވުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޗައިނާ އެމްބެސެޑަރާ މަޝްވަރާކުރެ 13.14
 2016އޮކްޓޫބަރ  03

ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހުރި  
ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އެމްބެސެޑަރ ވާންގް 

 ޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.  ފޫކާންގް އާއެކު މޯލް

ޗައިނާ އެމްބަސީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ވަނީ 
ން އުފެއްދުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ، އެކަމާ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް މިވަގުތު އެންމެ ބޭނުންވަނީ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަންނީ މީހު

ގުޅޭގޮތުން ޗައިނާ އެމްބަސީއާ ގުޅިގެން، ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ޓްރެއިނިންގ 
ބެސެޑަރާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އިންތިޒާމްކޮށްދެއްވުން އެދި ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްގެ މަޢުލޫމާތު ޗައިނާ އެމް

ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޗައިނާގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ސިނާއަތު ކުރިއަށްދާގޮތް ދެނެގަނެ، އަދި މި ދާއިރާގެ އެކި މުވައްސަސާތަކާ ގުޅުންތައް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން 

 ރެއް ކުރުމަށްވެސް މިއަދު ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. ތަޖުރިބާގެ ދަތު 
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 ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރުގޮތަކަށް  .14
އްދަލުވުމެއް އެޖެންޑާކޮށްގެން ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ބަ 33 ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަނަރުންގެ  2016  

 ކޮމިޝަންގެ މަޤްސަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ނިންމަން ޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމިފައިވެއެވެ. 

 ް؛ އެގޮތުނ 

  ެބައްދަލުވުން؛ 22 ކޮމިޝަނަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގ 

  ެބައްދަލުވުން؛ 11ކޮމިޝަނަރުން ބާއްވާ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގ 

 

  ިނޑު މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ މުޙިއްމު މަޢުލޫތަކާއި ކުރެވިފައިވާ މައިގަ

 ބަޔާންކޮށްފައިމިވަނީއެވެ.

 

 ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.ކޮމިޝަނުގެ އާ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެކޭނިޒަމް ފައިނަލް  -

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ހައްޖު ދަތުރާއި ބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާސް ފާސްކުރުމަށް  -

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަހާއި ބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާސް ފާސްކުރުމަށް  -

ސްޓަރުންގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ މައްސަލަ އާ މެދު ގޮތެއް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ އެންގުންތަކަށް ބްރޯޑްކާ -

 ނިންމުމަށް

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

ނާއި ބްރޯޑްކާސްޓް އިންޑަސްޓްރީ ސްޓޭޓަސް ރިޕޯޓް އަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ ހޯދުމަށް ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުން -

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދި އާންމުންނަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުއެއްޝަނިއަރ ފާސްކުރުން 

ނޑާއި، ސުލޫކީ ކޮމިޝަންގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް" - އި އަދާކުރުމުގަ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޝަންގެ  މިންގަ

 COM/2015-11ގައި ބޭއްވި ނަންބަރު:  2015މެއި  06   މެންބަރުން އަމަލުކުރާ އުސޫލު"

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

 ޕަބްލިކް މީޑިއާ އެލަޔަންސް ގެ ޕްރޮޖެކްޓްއާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް -

- PSM ިވާތީ މިކަމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް އިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އަށް އެދި ހުށަހަޅާފައ

 ނިންމުން

ނޑައަޅާފައިވާ އެވޯޑް ބްރޯޑްކާސްޓް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން " - " އާ ބެހޭ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދޭން ކަ

 ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާސް ހިއްސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ސައުދީ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ހިނގަމުންދާގޮތް މިއަހަރުގެ  -
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އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ފުރުސަތުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއިން އެނައުންސަރެއް 

ނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން   ކަ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ބައްދަލުކޮށްފައިވާ  ބާއްވަމުންދާ  ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު  -

 ހުށަހެޅުންތައް ހިއްސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

 ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ސިޔާސަތުތައް ފާސްކުރުމަށް  -

 ވަޅަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ފްރީކުއެންސީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާ މެދު އަޅާނެ ފިޔަ -

 ބްރޯޑްކާސްޓް / ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޤަވާއިދުގައިވާ ޖޫރިމަނާ ތާވަލަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުތައް ފާސްކުރުމަށް  -

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

ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ހިޔާލުފާލުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ގުޅޭ އަބުރު  -

 މައްސަލަތައް ބެލުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން

 ކޮމިޝަނަށް އައު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެއް އައްޔަން ކުރުން  -

(ގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ ގުޅިގެން 2016 ޖުލައި  03ހަވީރުގެ ޖަރނަލިސްޓަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ސިވިލް ކޯޓުން ) -

 ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ ބާބުގެ ދަށުން އެޓަރނީ  -

 ރުމުގެ އުސޫލާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޖޫރިމަނާކު
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 ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް . 15
ނޑުގައި ހިމެނޭ   15.1   ތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް މަޤާމު ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ނޑަށް  ކޮމިޝަންގެ ވަނަ އަހަރުގައި 2016 ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ބައެއް ބަދަލުތައް އައިސްފައިވެއެވެ. އިދާރީ އޮނިގަ
ތިން މަޤާމެއް އޮނިގަނޑަށް އިތުރުކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އިތުރުކުރެވުނީ،  ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން، އިތުރު 

 މަޤާމެވެ.ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒްގެ އެއް މަޤާމާއި، މޮނިޓަރިންގ އެސިސްޓެންޓްގެ ދެ 

  

 ކޮމިޝަނުގެ ހަރުމުދަލާއި އިންވެންޓްރީ  15.2  
އިދާރީ ހިންގުމުގައި ބައެއް ކަހަލަ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތައް 
ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ. އެހެން ކަމުން، ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން އަވަސްކޮށް، މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ފަސޭހަތައް 

ނޮވެމްބަރު  27ޑަރ އަކާއި ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ކޮމިޝަނަށް ހޯދުނެވެ. މީގެއިތުރުން، ލިއބައިދިނުމުގެ ގޮތުން، ޝްރެ
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސްއާއި އައި.ޓީގެ މަސައްކަތްތައް ގައި  2016

ނަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ. އިންޑިއާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނޭ ބައެއް އިކުއިޕްމަންޓް އިންޑިއާ އެމްބަސީއިން ކޮމިޝަ
އެމްބަސީގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ލެޕްޓޮޕަކާއި ޑިޖިޓަލް ކެމެރާއެއް ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ 

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މރ. އަކިލޭޝް މިޝްރާއެވެ.  އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަ

 

 ޓްރެއިނިންގ ފް ސްޓާ  15.3

 އްސަ ތަމްރީންތައް:ޚާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ 
މަސައްކަތްކުރުމަށް ދުޅަހެޔޮ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވަލަޕް ކުރުމަކީ މުހިންމު 

ކަހަލަ ބޮޑެތި ހާދިޘާތަކުގައި  އެކިކަމެއްކަމުގައި މިކޮމިޝަނުން ދެކެއެވެ. އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ސްކިލްގެ އިތުރުން، 
ތަމްރީނާއި އަދި މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި ސަލާމަތްކަން ހޯދުމާއި އެހެން މީހުންނަށް އެހީފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ޢަމަލުކުރުމުގެ 

މިފަދަ ، ހުނަރާއި ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ހެދުމަކީ މިކޮމިޝަނުން ވަރަށް މުހިންމު ދޭކަމެކެވެ. ނަމަވެސް
 ކަންކަމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގުމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުން ހަމަނުޖެހެއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެހިފައި ނުވުމުން،  6103އެހެންކަމުން، މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ހިންގުމަށް 
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ނުހިންގައިއެވެ. ނަމަވެސް، އެކި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މުއައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް 

 މުޢައްސަސާތަކުން ފުރުޞަތު ދެއްވާފައިވާ ތަމްރީން ތަކުގައި މި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައިއެވެ.

 

 

 

 މިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް އިސްލާޙް ގެނައުން ކޮ  15.4

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ބަދަލެއްގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.މިއަހަރު ގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ކޮމިޝަން 

 



ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން މޯލްޑިްވސް  ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2016 |   51 

 

 ތައް ދެވުނު މަޤާމު  ލުން ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަޒީފާ އުޞޫ  ކޮންޓްރެކްޓް  15.5

 12 އިން 2016މާރޗް  13'ލީގަލް އެސޯސިއޭޓް'ގެ، މަޤާމަށް ފަރާތެއް ހޮވުމަށްފަހު، އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް )
 އަށް( ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވެއެވެ.  2017މާރޗް 

 

 މަޤާމްތައް  މުވައްޒަފުން ހޯދި ކޮމިޝަނުން  6.56
)ހަތަރު( މުވައްޒަފުން ވަނީ މި ކޮމިޝަނުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިއެވެ. ހުސްވެފައިވާ މި  04ވަނަ އަހަރުގައި  2016

ވަނަ މާއްދާގައި  98ވަނަ ބާބުގެ  06ހޮވުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ މަޤާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން 
 މަޤާމްތަކާއި ބެހޭ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ވެ. މިފައިވެއެ ދީ  ވާގޮތުގެމަތިން، ވަޒިފާ 

 

 ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމްގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވުން  6.51

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރިއަށްގެންދާ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޖު ސްކީމުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 
ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ކޮމިޝަންގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، މި ސްކީމުގައި 

ކުރެއްވީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބެވެ. ބައިވެރިވުމުގެގޮތުން، ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި 
އަދި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޔާމީން އިދްރީސްއެވެ. ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން 

ޖަމްޢިއްޔާ  ،ނިތަކާއިކުރިއަށް ގެންދާ މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި، ކުންފު
ޖަމާޢަތްތަކާއި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އެފަރާތްތަކުގެ 
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއްގައި އުނިކޮށް އެގޮތުން އުނިކުރާ ފައިސާ  ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މިންވަރެއް، ކަ މުސާރައިން ކަ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ޖަމާކުރަމުންގޮސް ޙައްޖު ދަތުރަށްވާ ފައިސާ އަދާކޮށް  މުވައްޒަފު
 ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން އެކުލަވައި ހިންގާ ސްކީމްއެކެވެ.

 ސެކްޝަން/ޑިޕާޓްމަންޓް  ނަން  މަޤާމް 

 - މުހައްމަދު ނާޞިޙު  ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް 
ގްރޭޑް  –އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯޑިނޭޓަރ 

1 

 އަސްމާ ހަސަން
ރިސޯސަސް އެންޑް  ހިއުމަން

 އެޑްމިންމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ނަޒްމީލާ އަޙްމަދު  1އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
ރިސޯސަސް އެންޑް  ހިއުމަން

 އެޑްމިންމިނިސްޓްރޭޝަން 

ރޒް  މުހައްމަދު ރަޝީދު  1ގްރޭޑް  ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފއާ
މޮނިޓަރިންގ  އެފެއާޒް ލީގަލް

 އެންޑް ލައިސަންސިންގ

 ފާތިމަތު ސައުސަން  1ރިސެޕްޝަނިސްޓް ގްރޭޑް 
ރިސޯސަސް އެންޑް  ހިއުމަން

 އެޑްމިންމިނިސްޓްރޭޝަން 



ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން މޯލްޑިްވސް  ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2016 |   52 

 

 ކޮމިޓީތައް ކޮމިޝަންގެ  15.8 

 

 ކޮމިޓީ ޕްރައިސް ރެގިއުލޭޝަން   

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

 

 ބިޑް ކޮމިޓީ 

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

 ސީ ކޮމް .އޭ .ސީ / ސީ .އޭ .ސީ 

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

 ބައްދަލުވުމެވެ.  32ބޭއްވިފައިވަނީ ޖުމްލަ 
 ަދަލު ގެނެސްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، ކުރީގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިވާ ޑިރެކްޓަރ، ސީ.އޭ.ސީ އަށް ބައެއް ބ

ރޒް އެ ކޮމިޓީއަށް ހަމަޖެއްސެވީ   14އެޗް.އާރް އެންޑް އެޑްމިންގެ ބަދަލުގައި ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެފެއާ
 ގައެވެ. 2016ޑިސެންބަރު 

 ައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، ސީ.އޭ.ސީ.ކޮމްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބ
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ސީ.އޭ.ސީގެ މުޤައްރިރާއި ނާޢިބު މުޤައްރިރު، 
މޮނިޓަރިން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ އޮފިސަރ އަދި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ ފިޔަވައި ދެން 

 4އަދި  2016އޮގަސްޓް  2ބޭފުޅުން ސީ.އޭ.ސީ.ކޮމްގައި ބައިވެރި ނުވާގޮތަށް ސީ.އޭ.ސީގައި ތިއްބެވި 
 ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުން ނިންމެވިއެވެ.  14CACCOM2016ގައި ބޭއްވި 2016އޮގަސްޓް 

  ްސީ.އޭ.ސީގެ ޤާނޫނީ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެފެއާރޒ
 ދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެލައްވައެވެ.ސީ.އޭ.ސީ.ކޮމްގެ ބައް

 

 ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް 

 6103 ަބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 00އެޗް އާރު ޕެނަލުގެ  އަހަރު ވަނ 

 

 ފާން ކްލަބް     

  
 2016  ިވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މެއްބައްދަލުވު)އަށެއް(  8 ފާން ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެވަނަ އަހަރުގައ 
  ުނޑު ގޮތެއްގައި މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އިޖުތިމާޢީ ރޫޙ މައިގަ

 އާލާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި ކަހަލަ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. 
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 ން ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލު  2017.    16
އިން ބަޖެޓް ސީލިންގއެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރެޜަރީ ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 2017  

ނޑައަޅާފައިވަނީ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ، ނަމަވެސް  ނުވަ މިލިޔަން( ރުފިޔާއެވެ.(  -/9,000,000  ކަ
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި  2017މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ކޮމިޝަނަށް 

)ނުވަ މިލިއަން އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ އައްހާސް ފަސްސަތޭކަ ވިހި( ރުފިޔާގެ   991989520/- ފޮނުވާފައިވަނީ 
 )ސައުވީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ. 249500 - ޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ކެޕި، ބަޖެޓެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވާފައިވަނީ  2017މިކޮމިޝަނުން 
ފިޔާ(ގެ ބަޖެޓެކެވެ. މީގެ )ނުވަ މިލިއަން ފަސްލައްކަ ހަތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ އައްޑިހަ ހަތަރު ރު  995049384

 )ސާޅީސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ. 499500 - ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ، ތެރޭގައި 

 ެއިރު  ކުރި ޝާޢިއު ރިޕޯޓް  މި އޯޑިޓް އަހަރުގެ  ވަނަ 2016 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގ 
ވަނީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަހުން ފޯނުވަން  އަހަރުގެ  ވަނަ  2016 ނުވާތީ ނިމިފައި

  ނިންމާފައެވެ.
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޙާޞިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން 2016  16.1

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި ފައިސާ ބަޖެޓަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ހާސިލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ފަހު އިތުރު އެކްޓިވިޓީ އަކަށް ޚަރަދު ކުރާނެ ބަޖެޓެއް ނުހުންނާނޭ 
 ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ން ލް ކުރެވުނު ކަންކަ ޙާޞި ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  2016 16.2  

ޤާނޫނުން  ،. ނަމަވެސްނެވެކުރެވު ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން އިދާރީ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް 2016
 .ކުރުމަށް ދަތިވެފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ލިބިފައިނުވާތީއެވެ ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް
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 ވެފައިވާ މިންވަރު ކޮމިޝަންގެ މަޤްޞަދު ހާޞިލް ވަނަ އަހަރު  2016 .17

ގެ ކޮމިޝަންގެ  2016 – 2011މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް އާއްމުކޮށްފައިވާ   
ނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބަޖެޓް  2016ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި  ވަނަ އަހަރަށް ކަ

އަދި މުއައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައި ވީނަމަވެސް، ޤާނޫނުން ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 
އަހަރު ވެސް ވަނީ  ވަނަ 2016އެންމެހާ ކަންކަމަށް އިސްކަންދީ ބަޖެޓު ތަންދިން މިންވަރުން އެކަންކަން 

  .ހާޞިލްކުރެވިފައެވެ 

ނޑައެޅި ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި އަދި  2021 – 2017 އަށް ކަ
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މި ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.2017

އަހަރުގައި ބީލަމުގެ އުޞޫލުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ވެސް ވަނަ  2016
ފްރީކުއަންސީ ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން އަހަރީ ފީ ނަގަމުން އައި ބްރޯޑްކާސްޓް 

ވާ ފްރީކުއަންސީތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ފްރީކުއަންސީގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ފައިސާދައްކާފައިނު
ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ކުރިއަށް  2016ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނާ ހަވާލު ކޮށްފައި ވުމާއި އެކު މިމަސައްކަތް 

 ގެންގޮސްފައެވެ.

ގައި އަމަލުކުރަން 2016އޯގަސްޓް  11އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް 
ފެށުމާއެކު، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ހިމަނައި ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ 

ނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވ2016ައިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް 
ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އެންމެހައި އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މި މަރުހަލާގައި 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވުނެވެ. 

ރޯޑްކާސްޓިންގ އެނަލޮގުން ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހިޖުރަކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭންއެއް ރާއްޖޭގެ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޔޫނިއަން )އައި.ޓީ.ޔޫ( ގެ އެހީގެ ދަށުން ޑިޖިޓަލް މައިގްރޭޝަން ޕްލޭނެއް 

ސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ ޖަޕާނުގެ ގައި ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާ 2014
ނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި  ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމަށްވާ އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކަ
އެނެލޮގުން ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރާއެކު ކުރިއަށް 

ރޮޖެކްޓްގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ. މިގޮތުން ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ނެޓްވާކް ޤާއިމުކޮށްގެން ގެންދާ ޕް
ނޑައަޅާފައި ވުމާއެކު، އެ ނެޓްވާކް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ  ހިންގާ ފަރާތަކީ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ ކަމުގައި ސަރުކާރުން ކަ

ރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މި ނެޓްވާކުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ގަވާއިދުތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލާއި ރާއްޖޭގެ ޕް
 ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭގައި ފެށިފައި ވެއެވެ.

ސައްކަތް ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަ
ވަނަ އަހަރު ވަނީ އާއްމުކޮށްފައެވެ. އަދި މި  2012އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގަވާއިދުތައް ހަދާ 

ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ.  2016ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 
އަށް ވުރެގިނަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ.  100ޔައިރު ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދި  2016
ފަރާތަކަށް މުޅިރާއްޖެއަށް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ވާނީ ކޮމިޝަނުން ލައިސަންްސ  5ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 2016އަދި 
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 .ދޫކޮށްފައެވެ 

ޗެނަލް ހިންގުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައި  ރޭޑިއޯ  13ޓީވީ ޗެނަލް އަދި  34ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  2016އަދި 
ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ހިންގުމަށް މިހާރު ވަނީ  4ޓީވީ އަދި  7ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ އަށް ޖުމްލަ 

 ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ. 

ކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި އެކަށައަޅާ ޝަރުތުތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އިޙްތިރާމް ކުރާ 
މޮނިޓަރިންގ އަދި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސެކްޝަނުން ދަނީ ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ، ލައިސަންސިންގ

ނޑާ ޚިލާފު ނުވާގޮތަށްތޯ ކޮމިޝަންގެ  އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓު ހުންނަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަ
 ގ ސެކްޝަނުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. މޮނިޓަރިން 

ނޑާ އެއްގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލުކުރުވުމަށް 2012 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަ
  .ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ  2016

ގުޅުންހުރި އެންމެހާ މަޝްވަރާތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރުގެ ލަފާ  ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރުކާރާ 2016
ހޯދުމާއެކު ސަރުކާރަށް ލަފާ ދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ލަފާދީފައިވާ ފާހަގަކުރެވޭ 

ލޮގްއިން ޑިޖިޓަލް ދާއިރާތަކަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާނެ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެނަ
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ރާއްޖެ ހިޖުރަކުރާނެ މަޝްރޫޢުއެއް އެކުލަވާލުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރާއެކު ކުރެވުނު ސިލްސިލާ 
މަޝްވަރާތަކެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރުގެ ތެރޭގައި މި ކަމަށް 

 ލާހުކުރުން ހިމެނިފައިވާތީ މި މަސައްކަތް ފެށިފައިވެއެވެ. ބޭނުންވާ ޤަވާއިދުތައް އިސް

ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މެންޑޭޓްގެ އިތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 
ރާވާ  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ތަފާތު އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޓްރެއިނިންގްތައް

ހިންގަމުންނެވެ. މިހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކަކީ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކަށް ނުވާތީ 
ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ އެކި އެކި އިދާރާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި، އެފަދަ ފަރާތްތަކާ 

 .ރަކާތްތައް އިންތިޒާމުކުރަމުންނެވެ ގުޅިގެން ތަފާތު ކާމިޔާބު ޙަ

ވަނަ އަހަރުވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  2016މިގޮތުން، 
ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާއި ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ 

ލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އެކި ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ، އަދި މާ
ޗައިނާ، ޖަޕާން ސަރުކާރު އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ގުޅުންހުރި އިންޓަރނޭޝަނަލް ، އިނގިރޭސިވިލާތް

 އޯގަނައިޒޭޝަންސް ހިމެނެއެވެ.

ރަތްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ، ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންއާއި ގުޅޭ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ޒިޔާ 
ވަނަ  2016ގޮތުން މައުލޫމާތުދީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާއަތާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންރެތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 

މެއް އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކު ގައި އަހަރު އެން.ސީ.އައި.ޓީ އާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާ
 ހިންގާފައިވެއެވެ.

ގެ ކޮމިޝަންގެ  2016 – 2011އަދި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް އާއްމު ކޮށްފައިވާ 
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ނޑައަޅާފައިވާ ގިނަ ޙަރަކާތްތައް ބަޖެޓު ތަންދި 2016ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި  ން ވަނަ އަހަރަށް ކަ
މިންވަރަކުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ބަޖެޓު ލިބިފައިނުވާތީއާއި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ މުއައްޒަފުން 
ހޯދުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިނުވާތީ މި ޕްލޭންގެ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއެވެ. ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން 

ނީ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަންކަންކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން ދަ 
 .އިސްކަންދީގެންނެވެ 
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    ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ގެންނަށް ޖެހޭ ބަދަލުތައް   .18
 ދެކެމެވެ.މަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމަށް ގެނައު ތައްއަންނަނިވި ބަދަލު ން ހަރުދަނާކުރުމަށްކޮމިޝަންގެ ހިންގު   

ހ. ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން ބޮޑުކޮށް، މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުމަށާއި އެ 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ އިތުރުކުރުން.

ށ. ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުވެފައިވާ ގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރތައް ނުވަތަ 
ޕްރޮސީޖަރ ލިޔެ ކޮމިޝަނަކީ "އައި.އެސް.އޯ ސެޓިފައިޑް" މުއައްސަސާއަކަށް ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ 
 ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ  5ނ. ވޭތުވެދިޔަ 
 ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރުން 

އްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން މުއައްޒަފުން އިތުރުކުރުން. ޚާއްޞަކޮށް ރ. ކޮމިޝަންގެ މަސަ
"ކޮމްޕްލެއިންޓްސް" އަދި "މޮނިޓަރިންގ" ސެކްޝަނަށް އިތުރު  ،"ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް"

 މުއައްޒަފުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ހުއްދަ އަދި ބަޖެޓު ހޯދުން.

ންމެ އިސް އެއް މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް ބ. ކޮމިޝަންގެ އެ
ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދާޢިމީ މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށް އެކަމަށް ބޭނުންވާ މުއައްޒަފުން ހޯދާ 

 ތަމްރީނުކުރުން.

ރޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގައި ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި ޑިޕ2015ާޅ. ކޮމިޝަންގައި 
ބޭނުންކޮށްފައިވާ ދުވަސްވީ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން މަރާމާތު ނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން 

 ކޮމިޝަނަށް ޕޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ހޯދުން.

ން ކ. ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ދިރާސާކުރުމާ މިދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަ
 ކުރުމަށް ބަޖެޓް އަދި މުއައްޒަފުން ހޯދުން 

ބ. ކޮމިޝަންގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓްގައި ވާގޮތަށް މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން 
ހިންގައި އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި 

 ބައިވެރި ވުމަށް ބަޖެޓް ހޯދުން.ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

ޅ. ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭސިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯސް ހިންގުމަށް އިކުއިޕްމަންޓް ސެޓް 
 ހޯދުމަށް ބަޖެޓު ހޯދުން 

އ. ކޮމިޝަންގައި ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަން ކިޓް ބެހެއްޓުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ފަޔަރ ސޭޕްޓީ 
 ހޯދުން  ޓްރޭނިންގ ދިނުމަށް ބަޖެޓު 

ވ. ކޮމިޝަނާއި ރަށު ކައުންސިލް، އަތޮޅުކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި އިތުރަށް ގުޅުން 
ބަދަހިކޮށް، ކޮމިޝަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަށްރަށުން ލިބެން ހުންނާނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން. 
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 ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ކޮމިޝަނުން މިފަދަ އެމް.އޯ.ޔޫ އެއް ތައްޔާރުކޮށް އެލް.ޖީ.އޭ އާ ވަނީ

ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން  2015މ. 
 .ހޯދުންދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ 

ފ. ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ކަންކަން ހުރިގޮތް ބެލުމާއި 
ދި މި ދާއިރާއަށް ރަށްރަށުގެ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގެ އެކި އަ

 ސަރަހައްދު ތަކަށް ކުރަން ބަޖެޓް ހޯދުން.

ދ. ލައިސަންސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު އަމަލު ކުރާނޭ ގޮތެއް 
ނޑަ އެޅުމަށް މޯލްޑިވް ސް  ޕޮލިސް ސާރވިސްއާ އެކު ވަނީ މަޝްވަރާކޮށް އެފަރާތަށް ކަރުދާހެއް ކަ

 ހުށަހެޅިފައެވެ. އަދި މިކަން އަވަސްގޮތެއްގައި ތަންފީޒްކުރުން.

ތ. ކޮމިޝަނަކީ ކަރުދާސް އިސްރާފް ނުކުރާ އަދި ފެނާއި ކަރަންޓު ޒިންމާދާރުކާމާއި އެކު މަދުން ބޭނުން 
 ކުރާ މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުން.
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 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް  2016 .19
ވަނަ  3އިން ފެށިގެން ހިންގަމުން ދަނީ ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގޭގެ  2015ސެޕްޓެމްބަރ  28ކޮމިޝަންގެ ހިންގުން  

ފަންގި ފިލާގައެވެ. އަދި ކޮމިޝަންގެ ފެނާއި ކަރަންޓު ވަކި ކުރުމަށް މިއަހަރު ތެރޭގައިވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ވްސް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އާއި އެކު މަސައްކަތް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފަރާސްޓަރަކްޗަރ، ސްޓެލްކޯ އަދި މޯލްޑި 

ކުރެވުނެވެ. ކޮމިޝަން ހިންގާ އިމާރާތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަރަންޓް ވަޔަރަކީ ކުރިންސުރެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ 
ބައު އެއްޗަކަށްވުމާއެކު، ކަރަންޓްގެ އެކި މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ. އަދި ފުރާޅުން ފެން ލީކްވުމާއި މި 

 ންވެސް އިމާރާތުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތި ވެފައިވެއެވެ. ނޫ

ކޮމިޝަންގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލް ތަކުގެ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ 
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓް ލިބުނު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕާރމަނަންޓް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް މި

ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީ މެދުވެރިކޮށް 
ކުރެވުނު ޓެންޑަރ ބާތިލްކުރަންޖެހިފައިވާތީ އެ ސިސްޓަމް ހޯދިފައި ނުވެއެވެ. މިހާރު ކޮމިޝަންގައި 

ކުރާ ވަގުތީ ސިސްޓަމަކީ ޗެނެލްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ގިނަ ވަގުތު ނަގާ މޮނިޓަރިންގ ގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުން
 މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ.

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމްކުރާ 
އިސްލާހުތައް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި  ކަންކަން ހިމެނުމުގެ ގޮތުން ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ 

ނެތުމުން އެ ފައިސާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީގައި ކޮމިޝަނުން 
 އެދިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މި މަސައްކަތް ވަނީ ނުނިމިއެވެ. 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެ ޒަމާނުން ފެށިގެން ގެންގުޅޭ ޕޮޓޯކޮޕީ މެޝިން އެކަށީގެންވާ މީގެ އިތުރުން 
ދުވަސްތަކަށްވުރެ ގިނައިން ބޭނުންކުރުމުން މަރާމާތު ނުކުރެވޭ ވަރަށް މެޝިން ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. ވީމާ 

ގައެވެ. އަދި ޕޮޓޯކޮޕީ 2016ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ގަތުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވަނީ ވެސް 
 މެޝިނެއް ނެތުމުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިތަކާއި އަންނަނީ ދިމާވަމުންނެވެ.

ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ޚާއްސަ ތަމްރީން އަދި އެޓޭޗްމަންޓް 
ބޭރުން ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެޓު ލިބިފައި ނުވާތީ، ކޮމިޝަންގެ  ޕްރޮގަރާމްތަށް ރާއްޖޭ އަދި ރާއްޖެއިން

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 
މުވައްޒަފުން ނެތުމާއި އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބެޖެޓް ލިބިފައި  އެކަށީގެންވާ ވަރަށް

ވަނަ އަހަރުވެސް  2016ނުވުމުން އެކަންކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައެވެ. އަދި 
ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން  ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް

 ވަނީ ހުއްދަނުލިބިއެވެ.
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ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައިގަނޑު ދަތިތައް ދިމާވެފައި ވަނީ  2016ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި 
ނޑައަޅާފައިވާ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ގައިވާ  2016 – 2011ކޮމިޝަންގެ  ވަނަ އަހަރަށް ކަ
  ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓު އަދި މުވައްޒަފުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މަސައްކަތްތައް
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 ޖަދުވަލުތައް 

 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ބަލާނޭގޮތުގެ މިންގަނޑު: 1 ޖަދުވަލު 

 : ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމުގެ އުސޫލު 2 ޖަދުވަލު 

 ޓުއަރ ރިޕޯޓްޗައިނާ ސްޓަޑީ  :3 ޖަދުވަލު 

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

 ގެ ތަފްސީލު ލައިސަންސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދޫކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން :5 ޖަދުވަލު 

 ތަފްސީލު ގެ ލައިސަންސް  ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދޫކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން :6 ޖަދުވަލު 

 ކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑުގެ ތަފްސީލު : 7 ޖަދުވަލު 

 މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ބޭރުން ހުށަހަޅައިފައިވާ 2016: 8 ޖަދުވަލު 
 ތަފްސީލު  މައްސަލަތަކުގެހުށަހަޅާފައިވާ  ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގގެ ދަށުން 2016: 9 ޖަދުވަލު 
 ތަފްސީލު  އްސަ މައްސަލަތަކުގެޚާވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ  2015: 10 ޖަދުވަލު 
 މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު  ނުނިމިހުރިއެހެން އަހަރުތަކުގެ ވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ  2016 :11 ޖަދުވަލު 
 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް  2016: 12 ޖަދުވަލު 

 ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަޑުތަކުގެ ޚުލާސާ : 13 ޖަދުވަލު 
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ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ގެނެސްދޭ ކޮންޓެންޓްގައި، ޤާނޫނު ނަމްބަރ:  ،މިއީ

ނޑައަޅާފައިވާ  32)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  16/2010 ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

ނޑުތަކަށް ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް  މިންގަ

 ވަޒަންކުރާނޭ ގޮތުގެ މިންގނޑެކެވެ.ހިމެނޭ މިންވަރު ދެނެގަނެ 

.1 ތަޢާރަފު   

ނޑު އެކުލަވާލުމުގެ މަޤުޞަދަކީ  ދިވެހިވަންތަ ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓާއި  ،މި މިންގަ

އި، ގައި ކުރިއަރުވައި އާލާކުރުމަށްޓަކައްދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތައް އެންމެ އެކަށޭނެގޮތެ

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް މިނާނޭ ގޮތެއް ދެފުށްފެންނަ ގޮތެއްގައި  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ 

ނޑައަޅައި ހާމަކުރުމެވެ.  ކަ

.2 މަޤުސަދު   

ދިވެހިންގެ މިލްކުވެރިކަމާއި ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލްގެ ކޮންޓެންޓްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ލޯކަލް 

 އުފައްދާ ކޮންޓެންޓްއެވެ. ދިވެހިން ދަށުން 

 ވަނީ؛ނެފައި ޤާނުނުގައި ލޯކަލް ކޮންޓެންޓްކަމަށް ބު  ކުރުމުގެބްރޯޑްކާސްޓް 

  ާލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ބަޔަކު އުފައްދ

 އުފެއްދުންތައް،

   ެބަޔަކު ލައްވާ ނަމަވެސް، ލައިސަންސް ދޫކެރެވޭ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް އެފަރާތުގ

 އްޔާރުކުރެވޭ ތަކެތި،އިރުޝާދުގެ މަތިން ތަ

  ޭދިވެހިންގެ މުޖްތަމަޢުއަށް ބޭނުން ހިފޭގޮތަށް، ނުވަތަ ދިވެހި މުޖްތަމަޢުއާ ގުޅ

 އޮވެގެން އުފައްދާ ތަކެތި،ގޮތަށް، ދިވެހިންގެ މިލްކުވެރިކަން 

 ްދިވެހި ޡަޤާފަތަށް ނުވަތަ ދިވެހިންގެ  ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނުވަތަ ދިވެހި ބަހަށ

ނަށް ންގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ދިވެހިން ޝައުޤުތަކާ ގުޅޭގޮތަށް ދިވެހިން ނުވަތަ ދިވެހި

 އުފައްދާ އެއްޗިއްސަށެވެ.

 

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އުފައްދާފައި ހުންނަ ކޮންޓެންޓަކަށް ދިވެހި ބަހުން އަޑުއަޅައިގެން 

 އުފައްދާ ކޮންޓެންޓަކީ ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭއެވެ.

.3 ލޯކަލް ކޮންޓެންޓްގެ މާނަ   
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ރޭޑިއޯގެ ޛަރީޢާއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމެއް ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ޓީވީ އަދި 

އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބަލާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ޤުރުއާން ޕްރޮގްރާމް، ބަންގި، ޕަބްލިކް 

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

 ވެ. ހިމެނެއެ ފިލާރސް 

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް 

އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބަލާނެ 

 ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިތައް 

4.  

)ފަންސަވީސް އިންސައްތަ(  25ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން %

 ލް ކޮންޓެންޓް ހުންނަންވާނެއެވެ.ލޯކަ 

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް 
 ހިމަނަންޖެހޭ މިންވަރު 

5.  

 އުފެއްދުމުގައި ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގައި ލޯކަލް ކޮންޓެންޓްގެ 

)އެކެއް( ޝަރުތެއް  01އަންނިނިވި ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް 

 ؛ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓްގެ  6.1
ބަލާނެ ގޮތުގައި 

 ޝަރުތުތައް 

6.  

    )ހ( ސްޓޭޝަން / ޗެނަލްގެ އުފެއްދުމެއް ކަމުގައިވުން 

އެ ކޮންޓެންޓެއްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ނުވަތަ ޑައިރެކްޓަރަކީ ސްޓޭޝަން / 

 ޗެނަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން 

  )ށ(

  )ނ( ވެރިފަރާތަކީ ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުން މިލްކު އެ ކޮންޓެންޓެއްގެ 

އެ ކޮންޓެންޓަކީ ދިވެހިން ނުވަތަ ދިވެހިންގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން 

ިމޮގުތްނ، ައްނިނިނިވ ؛ އުފައްދާފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް ކަމުގައިވުން

)އެކެއް( ޝަރުތު  01ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ؛

  )ރ(

އެ ކޮންޓެންޓެއްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ނުވަތަ ޑައިރެކްޓަރަކީ ދިވެއްސެއް 

 ކަމުގައިވުން 

1   

އެ ކޮންޓެންޓެއްގެ މައި އެކްޓަރު / އެކްޓަރުން / ވޮއިސް 

 %50އެކްޓަރުން/ ސްކްރީން ޕްރެސެންޓަރުންނަކީ މަދުވެގެން 

 )ފަންސާސް އިންސައްތަ( ދިވެހިން ކަމުގައިވުން 

2   

ޕްރޮޑިއުސަރަކީ  ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ / ފިލްމު ޑްރާމާ

ސަޕޯޓިންގ  އެކްޓަރުން / މައި  ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުން އަދި

އިންސައްތަ( ދިވެހިން  ފަންސާސް )  50%އެކްޓަރުންނަކީ  

 ކަމުގައިވުން 

3   
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ވި ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން މަ އަންނަނިއެނިމޭޓެޑް ޕްރޮގްރާމެއް ނަ

 )ދޭއް( ޝަރުތެއް ފުހިމަ ވާންވާނެއެވެ؛  2މަދުވެގެން 

  )ބ(

އެނިމޭޝަން ޑައިރެކްޓަރ ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރަކީ 

 ދިވެއްސެއްކަމުގައިވުން 

1  

  2 ހެޑް އޮފް މޮޑެލް މޭކިންގ އަކީ ދިވެއްސެއްކަމުގައިވުން 

  3 ކީ އެނިމޭޓަރަކީ )މައި( ދިވެއްސެއްކަމުގައިވުން 

ލޭ އައުޓް ސުޕަރވައިޒިންގ އާރޓިސްޓް އަކީ  

 ދިވެއްސެއްކަމުގައިވުން 

4  

ސްޓޯރީ ބޯޑު  ސުޕަރވައިޒިންގ އާރޓިސްޓް އަކީ  

 ދިވެއްސެއްކަމުގައިވުން 

5  

  6 ޕްރޮޑިއުސަރ )އެނިމޭޓަރ( އަކީ  ދިވެއްސެއްކަމުގައިވުން 

އަންނަނިވި  އެ ކޮންޓެންޓެއްގައިލޯކަލް ކޮންޓެންޓެއްކަމުގައި ބެލެވޭނީ 

 )އެކެއް( ޝަރުތެއް ފުރިހަމަ ވުމުންނެވެ؛ 01ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް 

6.2   

ދިވެހިންގެ މުޖްތަމަޢުއަށް ބޭނުން ހިފޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ދިވެހިންގެ 

 ޢުއަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް ކަމުގައިވުން މުޖްތަމަ

    )ހ(

ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ ދިވެހި ބަހަށް ނުވަތަ ދިވެހި ޘަޤާފަތުގެ މައްޗަށް 

 ކޮންޓެންޓެއް ކަމުގައިވުން   އުފައްދާފައިވާ ބިނާކޮށް 

    )ށ(

 އިވާ ގޮތަށް ދިވެހިންނަށް އުފައްދާފަދިވެހިންގެ ޝައުޤުތަކާ ގުޅޭ

 ކޮންޓެންޓެއް ކަމުގައިވުން 

    )ނ( 

ނޑައަޅައި ތާރީޚުން ފެށިގެން ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް   7އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަ

 ޓެވެ.)ހަތެއް( ދުވަހު ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެން 

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް 
 އިވަލުއޭޓް ކުރާނެ މުއްދަތު 

7.  
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 އުސޫލު ލައިސަންސެއް ބާތިލްކުުރމުގެ 

 : ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމުގެ އުސޫލު 2ޖަދުވަލު 

 

ގައި ލައިސަންސް 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  14މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 

ބާތިލްކުރަމަށް އެދޭއިރު ލައިސަންސްދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އަމަލުކުރާނެގޮތާއި އަދި ކޮމިޝަނުން ކަންކަންކުރަންވީގޮތް 

 ބާޔާންކުރާ އުސޭލެވެ.  

 ންސްދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމަށް އެދޭނަމަ އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.)ހ( ލައިސަ

ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް )ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ލައިސަންސްގެ މަޢުލޫމާތު އެގޭނެހެން(  .1

ނަމަ ހިދުމަތް ހުއްޓާލަން ގަސްދުކުރާތާރީހާއި އަންގާދޭ ސިޓީ. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ޗެނަލެއް

 ލައިސަންސްބާތިލްކުރަން ބޭނުންވާ ތާރީހް ސިޓީގައި ސާފުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ. 

ޝަރުތުތައް ބަޔާންކުރާ  އުސޫލުތަކާއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްއާއި ލައިސަންސްގެ .2

 ލިޔުމުގެ އޮރިޖިނަލް 

 ކުރުމަށް ކުންފުނި އެއްބަސްވިކަމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބޯޑް ރެޒަލިއުޝަން ލައިސަންސް ބާތިލް  .3

 

 )ށ( މި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށެހެޅުމުން ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވިކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

ން އަހަރެއްކަމުގައިވަންޏާ ކޮމިޝަންގެ . ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމަށް އެދިފައިވަނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އަހަރުނ1ޫ

އިއުލާންގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއަހަރަކަށްވާ އަހަރީ ފީ ލައިސަނސްގެ  427-LCM/1/2015/23(IUL)ނަންބަރ: 

ވެރިފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. މި ފީ ނަގާނީ އެއަހަރުން ފެށިގެން ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް އެދިފައިވާ 

 ތާރީހާހަމައަށެވެ. 

  ބްރޯޑްކާސްޓް ދަށުން  ގެ (ނ) މާއްދާގެ  ވަނަ  11 ދުގެޤަވާއި  ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އަދި ޤަވާއިދު ކުރުމުގެ  . ބްރޯޑްކާސްޓ2ް

 

މާރޗް  31ފީ ދެއްކުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ އެ އަހަރެއްގެ  އަހަރީ  ލައިސަންސްގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އަދި

 ޤަވާއިދުގައިކަމުގައިވީ ހިނދު މި ތާރީހަށްފަހު ލައިސަންސް ބާތިލްކުރަން އެދިއްޖެނަމަ އެ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ފީ އާއި 

 ބާތިލްކުރުމަށް އެދިފައިވާ  ގެ މަގުން ޖޫރިމާނާއަށްވާ ފައިސާ )ލައިސަންސް ރ2000/- ދުވާލަކަށް މަތީން ވާގޮތުގެ
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ހަމައަށް( ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. މި ފަދަ ހާލަތެއްގައިވެސް އަހަރީ ފީނަގާނީ އެއަހަރު ފެށިގެން ލައިސަންްސ  ތާރީހާއި

 ހާހަމައަށެވެ.ބާތިލްކުރުމަށް އެދިފައިވާ ތާރީ

ވާނަމަ،  ފައިސާއެއް ޖޫރިމަނާ ވެރިފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ލައިސަންސްގެ . ލައިސަންސް ބާތިލްކުރާއިރު ބާތިލްކުރ3ާ

ލައިސަންސްބާތިލް ކުރެވޭނީ އެފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުއެވެ. މި ހާލަތުގައި ލައިސަންސް ބާތިލްކުރާ ތާރީހަކީ އެފައިސާ 

 ގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ދެއްކި ތާރީހްކަމު

. ހިދުމަތް ދެމުންދާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލެއްނަމަ ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް އެދުމުގެ ކުރިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 4

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މާތިން ހިދްމަތް ހުއްޓާލާކަން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މި 23ގަވައިދުގެ 

އެދޭއިރު ހިދުމަތް ހުއްޓާލަން ގަސްދުކުރާ ތާރީހާއި ލައިސަންސް ބާތިލްކުރާ  ގޮތުން ލައިސަންސް ބާތިލްކުރަން 

ތާރީހުވެސް އެނގޭނެހެން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. މި ގޮތަށް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިނުވާނަމަ ލައިސަންސް 

 ވާނީ ޖޫރިމަނާ ދެއްކި ތާރީހެވެ. ބާތިލްކުރެވޭނީ ޖޫރިމަނާފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ. އަދި ލައިސަންސް ބާތިލްކުރާ ތާރިހަކަށް 

. ލައިސަންސް އަހަރީފީ ދައްކާނިމުމަށްފަހު ލައިސަންސް ބާތިލްކުރަން އެދޭނަމަ ލައިސަންސް ބާތިލްކުރެވޭނީ އެއަހަރު 5

 ބާކީއަށްވާ ފައިސާ އަބުރާ ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތަކަށް ނުލިބޭ ގޮތަށެވެ. 

 2އިސަންސް ބާތިލްކޮށް އެކަން ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތަށް މަދުވެގެން )ނ( މި ކަންކަން ފުރިހަމަވުމުން ކޮމިޝަނުން ލަ

އަދި ލައިސަންސް ބާތިލްކުރިކަން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އިއުލާނުކޮށް މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރަންވެސް ވާނެއެވެ.  
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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, 

mailto:sg@broadcom.org.mv
http://www.broadcom.org.mv/
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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 of state-owned 
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.  

 

RECOMMENDATION  

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

assistance. 

https://en.wikipedia.org/wiki/State_Council_of_the_People%27s_Republic_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/Government-owned_corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Government-owned_corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Television
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio
https://en.wikipedia.org/wiki/Film
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Central_Television
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Central_Television
https://en.wikipedia.org/wiki/China_National_Radio
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Radio_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_the_People%27s_Republic_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_the_People%27s_Republic_of_China
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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 state-

of-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. 

http://www.ebeijing.gov.cn/
https://en.wikipedia.org/wiki/FM_radio
https://en.wikipedia.org/wiki/AM_radio
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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. 



ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން މޯލްޑިްވސް  ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2016 |   72 

 

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. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/State_media
https://en.wikipedia.org/wiki/Television_network
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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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 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި މިންވަރު އަންގައިދޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓް  :4ޖަދުވަލު 

 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި މިންވަރު އަންގައިދޭ ދިރާސާ 

 ރިޕޯޓް 
 

 އަށް( 2016އިން ސެޕްޓެންބަރު  2011)އޭޕްރިލް 
 

 2016އޮކްޓޫބަރ  4

 

ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި މިންވަރު އަންގައިދޭ ދިރާސާ ބްރޯޑްކާސްޓް 
 ރިޕޯޓް 

 އަށް( 2016އިން ސެޕްޓެންބަރު  2011)އޭޕްރިލް 

 ތަޢާރުފް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކޮށް ެއ 

ފަރާތްތަކަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތަކާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި މި ނޫންވެސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި 

)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން  6101/03އި ޤާނޫނު ނަމްބަރ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކަ

 ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ލާޒިމްކޮށްފައެވެ. 

 13ޓީވީ ޗެނަލާއި  34އެއީ  ވެ.ލައިސަންސް ވަނީ ދޫކޮށްފައެ  47ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް މިހާތަނަށް އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، 

ކޭބަލް ޓީވީ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ނުވަތަ އަދި މީގެ އިތުރުން، ސަންސްއެވެ.ގެ ލައިރޭޑިއޯ ޗެނަލް

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް  ކުރުމުގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް މީގެ  ވެ.ލައިސަންސް ވަނީ ދޫކޮށްފައެ 117

 އެވެ.ފަރާތެއްވެސް ހިމެނެ  5ދޫކޮށްފައިވާ 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެހާ ޝަކުވާތަކާއި  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 11އަދި  16ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރކޮށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު 
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ން މި ފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ އަޅަން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮމިޝަނު

މީގެ  ވާއިރު،ޝަކުވާ ލިބިފައި 135މިހާތަނަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން  ނިޒާމެއް ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ. އެ ގޮތުން 

ޝަކުވާއަކީ ލައިސަންސްގެ  602އަދި  އެވެ.ޅުންހުރި ޝަކުވާޝަކުވާ އަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓާ ގު 601ތެރެއިން 

ވެސް  ޝަކުވާ  11ގޮތުގައި  މައްސަލައިގެ މީގެ އިތުރުން ޚިދުމަތާއި އަދި އެހެނިހެންއެވެ. މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާ

 އެވެ. ލިބިފައިވެ

އެއް މިންގަނޑަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް  ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓުގެ ޒިންމާދާރުކަން މިނޭނޭ އެންމެ ބޮޑު

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ، މެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްޕްރެކްޓިސް އާ އެއްގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާތޯ ބެލު

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ މަތީން  ނޑެއް  65މައެއްގެ ހަ 3ގައި އެކުލަވާލި އިރު، އޭގައި 6106ޖޫން  64ޤާނޫނުގައި ކަ މިންގަ

ނޑުތައް ތާވަލް   ގައި މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަށް ޚުލާސާކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. 0ހިމެނިފައިވެއެވެ. މި ހަމަތަކާއި މިންގަ

މި ދިރާސާގައި ހިމެނިފައި ވާނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަން ތަކުން ޚިލާފުވި 

މިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރާއި އެ ހަމަތަކާ ކަމަށް ކޮ

 ޚިލާފުވެފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ. 

 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުން ބަލައި 6103ތިރީގައި މި ވަނީ، ކޮމިޝަން އުފެދުނީއްސުރެ 

ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވި މިންވަރު ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ 

 ޗާޓުތަކެކެވެ.
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2014 
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 5ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުނުއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެންޓާގުޅޭ  44ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ 2015 ނޯޓު:
ޝަކުވާއެއް ހިމެނިފައިވެއެވެ. ަނމަވެސް އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެންޓާ ގުޅިެގން ނިންާމފައިވާ މައްސަލަތަކުެގ 

ވަނަ 2015ފައިވާ މައްސަލައެއް ނެތެއެވެ. އެހެން ކަމުން ތެރޭގައި ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެ، ފިޔަވަޅު އަޅާ
 އަހަރަށް ނިސްބަތްވާ ޗާޓެއް ހިެމނިފައި ނެތީއެވެ.
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ނޑު  ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަ

ސެޕްޓެންބަރު  -ޖަނަވަރީ  2016  
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 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކުން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރު 
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 ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރު  
2012 - 2016 C1.

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

41% 

17% 

24% 

14% 
2% 2% 

 ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވި ސްޓޭޝަންތައް  
2012-2016     

 ރާއްޖެ ޓީވީ

 ވީ.ޓީ.ވީ

އެފްއެމް  .ދި
 ޕްލަސް

 ދި ޓީވީ



ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން މޯލްޑިްވސް  ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2016 |   81 

 

 ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

އިން ސައްތައަކީ މީހުންގެ އަބުރާިއ  29ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން  .1
 މައްސަލައެވެ.ގުޅުންހުރި 

އެންމެ ގިނައިން ކޯޑާ ޗެނެލަކުން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައި ވާކަމާއި،  6ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  .2
 އިން ސައްތައެވެ.  41ޚިލާފުވެފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީ އެވެ. އެއީ ކޯޑާ ޚިލާފުވި ޖުމްލަ ނިސްބަތުގެ 

ޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކުން އެކި ފަހަރު އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާ ބްރޯ ކޯޑް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބަލާއިރު  .3
 މިންގަޑަކާއި ޚިލާފުވެފައިވެއެވެ. 15 މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން 28މަތީން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގައި ހިމެނޭ 
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 . ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަޑުތަކުގެ ޚުލާސާ 1ތާވަލް 

 މިންގަޑުގެ ޚުލާސާ  # ހަމަ
ޤާނޫނަށް އިސްލާމް ދީނާއި 

 ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން 
C1.1  ްއިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ރައްކައުތެރިކުރުނ 
C1.2  ްނޑައެޅިގެން ޤާނޫނެއްގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓ ކަ

 ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން 
C1.3  ްދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮނުވުން މާރާމާރީ ފަދަ ކަންކަމަކީ ރަގަޅުކަންކަން ކަމަށ 
C1.4  ްމަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮނުވުނ 
C1.5  ްދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި އޭގެ ވިޔަފާރިއަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށ

 ނުފޮނުވުން 
C1.6  ްއަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުނ 
C1.7  ްއަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދީންގެ ކަރަމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ނުވަތަ ކުޑަކުދީނ

 މެރުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ނުފޮނުވުން 
 އާއްމުގޮތެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ އަދަބު އަހުލާގީ މިންގަޑު ހިފެހެއްޓުން  C2.1 އިޖްތިމާޢީ އަޚްލާޤު ހިފެހެއްޓުން 

C2.2  ްނުފެތޭ ބަސްމަގު އަދި އިޝާރާތް ބޭނުން ނުކުރުންއިޖްތިމާއީ މިންގަޑަށ 
C2.3  ްއޮރިޔާން ކާޑުގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުނ 
C2.4 ްކޮންޓެންޓް ގިންތި ކޮށްގެން ފޮނުވުނ 

އަބުރުވެރިކަމާއި ޒާތީ ދިރިއުޅުން 
 ރައްކާތެރިކުރުން 

C3.1  ްނުފޮނުވުން މީހުންގެ އަބުރު ގެއްލޭގޮތަށް ކޮންޓެންޓ 
C3.2  ުޖިންސީ ގޯނާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައިންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރ

 ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ކާކުކަން ހާމަ ނުކުރުން 
C3.3  ާފަރުދުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު ހުއްދަނެތި ރިކޯޑްކުރެވިފައިވ

 ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން 
C3.4  ްކުރުމުގައި ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ފޮނުވުން ކާރިސާތައް ރިޕޯޓ 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް 
 ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން 

C4.1  ާނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި ވަކި މީހެއްގެ ދީނާއި ޤައުމިއްޔަތަށް ކުޑައިމީސްވ
 ގޮތަށް ނުފޮނުވުން 

C4.2  ެގައިޑްލައިންއަށް ޖިންސީ ތަފާތު ނުކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކުގ
 ރިއާޔަތްކުރުން

C4.3  ްދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކުޑައިމީސް ވިޔަނުދިނުނ 
C4.4  ްޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުޑައިމީސް ވިޔަނުދިނުނ 
C4.5  ްކުޑަކުދީންގެ ކަރާމާތާއި ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިވާ ގޮތަށް ފޮނުވުނ 
C4.6  ްހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ނުފޮނުވުން ފަރުދުންގެ މިނިވަންކަމަށ 

ތެދު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި 
 އިންސާފުވެރިވުން 

C5.1 ްވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވެ ހަމަހަމަ ކަމާ އެކު ތެދު މައުލޫމާތު ފޮނުވުނ 
C5.2  ްމައުލޫމާތު ދޭ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކައިގެ މަފްއޫމު ނުގެއްލޭ ގޮތަށ

 ފޮނުވުން 
C5.3  ްމައުލޫމާތެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ ލަސް ނުކޮށް އެކަން ހާމަކޮށް ސައްހަ ނޫނ

 ރަގަޅުކުރުން 
C5.4  ުކަމެއް ސާބިތު ނުވާ ހާލަތެއްގައި އެކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރ

 މުއުތަބަރު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މަސްދަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުން 
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 މިންގަޑުގެ ޚުލާސާ  # ހަމަ
C5.5 ުން ބަޔާންކޮށްދިނުން އިންޓަވިއު ކުރާއިރު އިންޓަވިއު ކުރާ ބޭނ 

ޢާއްމުންގެ ޝައުގުވެރިކަމުގެ 
 ދާއިރާ

C6.1  ްޢާއްމުންގެ ޝައުގުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ތަފާތު ވިސްނުންތަކަށ
 ފުރުޞަތު ދިނުން 

C6.2  ްއިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މިންގަޑާ އެގޮތަށް އިޝްތިހާރު ފޮނުވުނ 
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 ގެ ތަފްސީލު ލައިސަންސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދޫކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން :5ޖަދުވަލު 

 ަލއިސަންސްތަކުގެ ަތފްސީލް  ވަނަ އަހަރު ދޫކޮްށފަިއވާ ްބރޯޑްކާސްިޓންގއ2012ާ

 ޗެނަލް  ކުންފުނި  #
ލައިސަން 
ސްގެ 
 ބާވަތް 

 ލައިސަންސް ނަންބަރު   ސަރަހައްދު 

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  1
ޓެލެވިޜަން 
 މޯލްޑިވްސް 

 ޓީވީ 
މުޅި 
 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/PSB(TV)/2012/
01 

 ސަރވިސް މީޑިއާ ޕަބްލިކް 2
ދިވެހިރާއް 

 އަޑު  ޖޭގެ
 ރޭޑިއޯ

 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/PSB(RO)/2012/
02 

 ސަރވިސް މީޑިއާ ޕަބްލިކް 3
އެފް  ދިވެހި 
 އެމް 

 ރޭޑިއޯ
 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/PSB(RO)/2012/
04 

 ޓީވީ  ޓީވީ  އެމްވީ  ލިމިޓެޑްފައުންޑޭޝަން ޕްރައިވެޓް  މީޑިޔާ 4
 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201
2/05 

5 
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް

 ލިމިޓެޑް 

 ދި އެފް 

އެމް 
95.2 

 ރޭޑިއޯ
 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(RO)/201
2/06 

 ޓީވީ  ޓީވީ  ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރާއްޖެ 6
 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201
2/07 

7 
ވޭވް )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް  އެޓޯލް

 ލިމިޓެޑް 
 ރޭޑިއޯ

 އެޓޯލް 
 ރޭޑިއޯ

 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(RO)/201
2/08 

8 
 މޯލްޑިވްސް()  އިންވެސްޓްމަންޓް އެޓޯލް

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
 ޓީވީ  ޓީވީ  އެޓޯލް 

 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201
2/09 

 ޓީވީ  9ޗެނަލް  އަންލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މީޑިއާ 9
 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201
2/10 

 ނެޓްވޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ވޭވް 10
އެޗް.އެފް.

 92.6 އެމް 
 ރޭޑިއޯ

 މާލެ

ސަރަހައްދަ 
 ށް

427-
LCM/CML(RO)/201
2/11 

11 
ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް  ޕިކްޗަރ

 ލިމިޓެޑް 
 ޓީވީ  ޓީވީ  ސަން

 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201
2/12 
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12 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް  ކޮކޯނާ

 ލިމިޓެޑް 
 ސަންގު 

 ޓެލެވިޒަން 
 ޓީވީ  

 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201
2/14 

13 
އެންޓަރޓެއިންޓްމެންޓް ކޮމްޕެނީ  އެސް.

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
 ޗެނަލް 

 އެސް 
 ޓީވީ 

 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201
2/15 

14 
އިމޭޖް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް  ބިޒްނަސް

 ލިމިޓެޑް 
އެފް  ރޭޑިއޯ

 އެ މް 
 ރޭޑިއޯ

 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(RO)/201
2/16 

15 
އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން  އައިލެންޑް

 އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 އައިސް

 ޓީވީ 
 ޓީވީ 

 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201
2/17 

16 
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް

 ލިމިޓެޑް 
 ޓީވީ  ޕްލަސް  ދި 

 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201
2/19 

 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަސްނާ 17
93.6 

ކެޕިޓަލް 
 ރޭޑިއޯ 

 ރޭޑިއޯ
 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(RO)/201
2/21 

18 
އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން  އައިލެންޑް

 އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 އަލް

 ކުރާން 
 ޓީވީ 

 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201
2/22 

19 
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް  ޑިޖިޓަލް

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
 ޗެނަލް 

 ވަން 
 ޓީވީ 

 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201
2/23 

20 
އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް ލޭންޑް  ޕިކްޗަރ

 ލިމިޓެޑް 
އެފް  ސަން
 އެމް 

 ރޭޑިއޯ
 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(RO)/201
2/24 

 ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފާރއެވޭ  21
 ނައިންޓީ 

ސެވަން 
 މިނިވަން 

 ރޭޑިއޯ
 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(RO)/201
2/25 

22 
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ  އައިލެންޑް

 ލިމިޓަޑް ޕްރައިވެޓް 
 ވީ 

 އެފް.އެމް 
 ރޭޑިއޯ

މުޅި    
 ރާއްޖެ

427-
LCM/CML(RO)/201
2/26 

 ޓީވީ  އަލްކައުނު  މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް  އިންޓޯން 23
މުޅި    

  ރާއްޖެ

427-
LCM/CML(TV)/201
2/28 

24 
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ  އައިލެންޑް

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 
 ޓީވީ   ޓީވީ  ވީ 

މުޅި    
  ރާއްޖެ

427-
LCM/CML(TV)/201
2/29 
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25 
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

 ލިމިޓެޑް 
 ޓީވީ  ދި ޓީވީ 

މުޅި    
  ރާއްޖެ

427-
LCM/CML(TV)/201
2/30 

26 
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

 ލިމިޓެޑް 

 ދި 
އެކްސްޓް 
 ރާ 

 ޓީވީ 
މުޅި    

  ރާއްޖެ

427-
LCM/CML(TV)/201
2/32 

 ޓީވީ  ޓީވީ  ޔެލް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކްރޮސް  ޒީބްރާ 27
މުޅި    

 ރާއްޖެ

427-
LCM/CML(TV)/201
2/31 

 ޓީވީ  13 ޗެނަލް  ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  މީޑިއާ 28
މުޅި    

 ރާއްޖެ

427-
LCM/CML(TV)/201
2/33 

 ތަފްސީލް  ލައިސަންސްތަކުގެ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާ ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވ2015ާ

 މުޅިރާއްޖެ  ޓީވީ  މަޖްލިސް  ސަރވިސް މީޑިއާ ޕަބްލިކް  1
427-

LCM/PSB(TV)/2015/
01 

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  2
 މޯލްޑިވްސް 

 ޓީވީ 
 މުޅިރާއްޖެ  ޓީވީ  

427-
LCM/PSB(TV)/2015/

02 

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  3
ޕީ.އެސް.އެ 

 މް.

  ނިއުސް
 މުޅިރާއްޖެ  ޓީވީ  

427-
LCM/PSB(TV)/2015/

03 

 މުޅިރާއްޖެ  ރޭޑިއޯ  ސަރިންދާ  ސަރވިސް މީޑިއާ ޕަބްލިކް  4
427-

LCM/PSB(TV)/2015/
04 

 މުޅިރާއްޖެ  ޓީވީ   މުންނާރު  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  5
427-

LCM/PSB(TV)/2015/
05 

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  6
 ޓީވީއެމް 

 އެޗްޑީ 
 މުޅިރާއްޖެ  ޓީވީ  

427-
LCM/PSB(TV)/2015/

06 

 މުޅިރާއްޖެ  ރޭޑިއޯ އަޑު  ދީނުގެ  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  7
427-

LCM/PSB(RO)/2015/
07 

 މުޅިރާއްޖެ  ޓީވީ   ޔެސް  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  8
427-

LCM/PSB(TV)/2015/
08 
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9 
 ޑްރީމް ނެޓްވާރކް ސޮލިއުޝަންސް

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
 މުޅިރާއްޖެ  ޓީވީ  ގޯޕްލަސް 

427-
LCM/CML(TV)/201

5/09 

10 
 ސޮލިއުޝަންސްޑްރީމް ނެޓްވާރކް 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
 މުޅިރާއްޖެ  ރޭޑިއޯ ގޯކާސްޓް 

427-
LCM/CML(RO)/201

5/10 

11 
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް

 ލިމިޓެޑް 
 ޓީވީ  މިއުޒިކް  ދި 

 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201

5/15 12 

 އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އާރކް 13
 ދިވެހި 

 ޗެނަލް 
 ޓީވީ 

 މުޅި

 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201

5/13 

  ލިމިޓެޑް އަކޯޔާ ޕްރައިވެޓް 14
 ސަންގު 

އެކްސްޓް 
 ރާ 

 ޓީވީ 
މުޅި 
 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201

5/14 

  ލިމިޓެޑް  ރެއިޒްކްރޯން ޕްރައިވެޓް 15
 ނިއުސް

 ޓީވީ 
 ޓީވީ 

މުޅި 
 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201

5/18 

16 
ޕްރައިވެޓް  އެންޓަޓެއިންމަންޓްޓެން 

 ލިމިޓެޑް 
 ޓީވީ  10 ޗެނަލް 

މުޅި 
 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201

5/19 

 ޓީވީ  ޓީވީ  ބީޗް ބީޗް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  17
މުޅި 
 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201

5/11 

 ލިމިޓެޑް  އައިކޮމް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް  18
 24 ވީޑިއޯ

 ސެވްން 
 ޓީވީ 

މުޅި 
 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201

5/16 

 ޓީވީ  ޓީވީ  ވައި ޖޯޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  19
މުޅި 
 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201

5/12 

 ޓީވީ  ޖޭޓީވީ  ޖޭޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  20
މުޅި 
 ރާއްޖެއަށް

427-
LCM/CML(TV)/201

5/17 
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 ގެ ތަފްސީލު ލައިސަންސް  ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދޫކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން: 6ޖަދުވަލު 

ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތަފްސީލް ލައިސަންސް            
  ސަރަހައްދު ފަރާތް  އިސް ކުންފުނި  #

1 
ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް  މެދު އަވަށު
 ސޮސައިޓީ

 ލ.ފޮނަދޫ  އަޙްމަދު ރިޔާޝް 

2 
އަލި ދޭހިޔާ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް 
 ނ.މަގޫދޫ  މުހައްމަދުފުޅު  އަލީ

 ރ.މަޑުއްވަރީ  މުހައްމަދު  ނިޔާޒް  ވޯލް ނަޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓިޑް 3

 މާއުނގޫދޫ  ށ. މަންސޫރު އަޙްމަދު ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  4

 ޏ.ފުވައްމުލަކު  އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ފުވައްމުލަކު ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  5

 ޅ.ކުރެންދޫ  މުހައްދު  އަހުމަދު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަލަކު  6

 ބ.ތުޅާދޫ  އަފީފް  ޙަސަން ހިޓް ވިނަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  7

8 
މޯލްޑިވްސް އިނޮވޭޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް 
 ގއ.ވިލިގިލި  ސަޢީދު  މުޙައްމަދު

 ގދ.ފިޔޯރީ  ޒާހިރު  މުޙައްމަދު ފިޔޯރީ ކުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  9

 ހއ.ދިއްދޫ  ސައީދު  هللاއަބްދު ތަނބުރުމާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  10

 މ.ނާލާފުށި  ސަޢީދު  އާދަމް އެންޓިކް ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 11

 ހދ.ނޮޅިވަރަން  ވަހީދު  ޢަލީ ދެވަރުގޮފި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  12

 ނ.މަނަދޫ  ޖަމީލް މޫސާ ހޯލްޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -ޖޭ 13

 ހއ.އިހަވަންދޫ  ޖަމްޝީދު  މުޙައްމަދު އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ޖަންބެ 14

 މ.މުލި  ޖަމީލް މޫސާ ނެރު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 15

16 
ސްޕައިރަލް ކޭބަލް ވިޝަން ނެޓްވާރކް 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
 ބ.ގޮއިދޫ  ޝަޤީޤް  އިބްރާހީމް

 ށ.ފޭދޫ  ޔޫސުފް  އާސިފް ނެޓްސް ކީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  17

 ހޯރަފުށި  ހއ. ފާއިޒް މުހައްމަދު ސްކައިލައިފް ކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  18

 ނޮޅިވަރަން  ހދ. އަލީ މުޙައްމަދު ސަންލިލީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 19

20 
އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް 

  ލިމިޓެޑް
 ބ. އޭދަފުށި  ނަސީރު  هللاޢަބްދު

 ފ. ނިލަންދޫ  އަޙްމަދު ނާޒިމް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެން.ޖޭ.އޭ 21

 ޅ. ނައިފަރު  މުޙައްމަދު ޙުސައިން   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެޓްއޯލް ނެޓް 22

 ބ.ދަރަވަންދޫ  ތާއިފް މުޙައްމަދު  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސްޕާ އާމްސް ޓްރޭޑް 23

 ސ.ހުޅުދޫ  ހުސައިން މާހިދު   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސެޓްލިންކް 24

 ގދ.ގައްދޫ  ހުސައިން މާހިދު   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސެޓްލިންކް 25
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 ގދ.ފަރެސް މާތޮޑާ  ހުސައިން މާހިދު   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސެޓްލިންކް 26

27 
މަންޓް ޕްރައިވެޓް  ކޮމަން އިންވެސްޓް

 ލިމިޓެޑް 
 ރ.އިންނަމާދޫ  ޒިޔާދު هللا ޢަބްދުއް

28 
މަންޓް ޕްރައިވެޓް  ފެމެލީ އިންވެސްޓް
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# Name Nationality Channel Serial No. 

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 

8 
Abdul Ghafoor Abdul 

Wahhab 
Maldivian Vmedia 427-LCM-ACR-389 

9 Khadheeja Anasth 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 
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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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 ހުލާސާ  ޝަކުވާގެ  ނިންމިގޮތް  މައްސަލަ  ތާރީޚް 
 ޝަކުވާ 
ލިބުނު 
 ތާރީޚް 

 ރަޖިސްޓްރީ 
 ނަންބަރު 

 2016އޭޕްރިލް  12

ރޭޑިއޯއިން  މިނިވަން
ވަނަ 2016ފެބްރުއަރީ  03

 09:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު 
 ފޮނުވި އިން ފެށިގެން 

ޕްރޮގްރާމްގެ ކޮންޓެންޓް 
ގެނެސްދީފައިވަނީ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 
ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ  އޮފް

މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން 
ނޑަޅައި މި ، ނެތްކަމަށް ކަ

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ 
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 
  މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ގެ  2016އަރީ ފެބުރު 03
ގެ  09:23ހެނދުނު 

ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިވަން ރޭޑިއޯ 
ރާއްޖޭގެ އިލްމުވެރިންގެ  އިން

އަގުވެއްޓޭގޮތަށް ހަޤީގަތާ ޚިލާފު 
ދައްކައި، ޚަބަރު   ވާހަކަ

ފަރާތަކަށް  ގެނެސްދިނުމުގައި ވަކި 
ބުރަވެ ޝަރުއީ ދާއިރާއާއި 

ސަރުކާރު ބަދުނާމުވާގޮތަށް ވާހަކަ 
ޚަބަރު  އަދި ދޮގު ގެނެސްދީ 

 ފަތުރާކަމަށް ބުނެ 

03 
ފެބްރުއަރީ 
2016 

CAC-
01/2016 

 2016އޭޕްރިލް  12

 06ރާއްޖެޓީވީއިން 
ގައި  2016ފެބުރުވަރީ 

މައްސަލައާ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓްގައި 

އިސްލާމީ އަގީދާއަށް ފުށުއަރާ 
ކޮންޓެންޓް ހުރިކަމަށް  ބައެއް

ފެންނާތީ މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ  އޮފް
( އާ ހިލާފު 1ހަމައިގެ )

ނޑައަޅައި،  ކަމެއް ކަމަށް ކަ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  44ޤާނޫނުގެ 
މާފަށް  ގެ ދަށުން 3)ހ(ގެ 

އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި 
އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި 

 އެޕްރީލް  18ބަޔާން 
ދުވަހުގެ ވާ ހޯމަ 2016

 08:00ކުރިން ރޭގަނޑު 

 6ރާއްޖެ ޓީވީން 
ވަނަ ދުވަހުގެ 2016ފެބްރުއަރީ 

ޚަބަރުތެރޭގައި ރައީސް  ގ8ެރޭގެ 
ޔާމީން ވެރިކަމަށް އައީ ސިހުރު 

ދޭހަވާގޮތަށް،  ހަދައިގެން ކަމަށް 
ސާބިތުނުވާ ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދޮގު 

 ޚަބަރާއި މަންޒަރު
ބުނެ   ގެނެސްދީފައިވާކަމަށް

އަޅައި ޓީވީއާމެދު ފިޔަވަޅު  ރާއްޖެ
  ދިނުމަށް އެދި

07 
ފެބްރުއަރީ 
2016 

CAC-
02/2016 
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އާ ދެމެދު 08:30އާއި 
އިން  ރާއްޖެ ޓީވީ

ޢާންމުކުރުމަށް ރާއްޖެ 
ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް

ނޑައަޅައި، އަދި އިސްލާމީ  ކަ
އަގީދާއަށް ފުށުއަރާ ފަދަ 
 ކޮންޓެންޓެއް މީގެ ފަހުން 
ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  44ނޫނުގެ ޤާ
ގެ ދަށުން އިންޒާރު 2 )ހ(ގެ

ދިނުމަށާއި؛ އަދި 
 06ރާއްޖެޓީވީއިން 

 ގައި 2016ފެބުރުވަރީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލައާ 

  ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓްގައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އަބްދުލް  ޔާމީންهللا އަބްދު
ގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި 

ވާއިރު ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައި
ބަހެއް  އެފަރާތުގެ 

ގެނެސްދީފައި ނުވާކަމަށް 
ފެނުނު ހިނދު މިއީ ކޯޑް 
 އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފަސް

( އާ 1ވަނަ ހަމައިގެ )
ޚިލާފުވާ ކަމެއްކަމަށް 

ނޑައަޅައި، ހަބަރާއި  ކަ
އެފެއަރޒް  ކަރަންޓް

ގެނެސްދިނުމުގައި، ވަކި 
 ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއް ނެތި 
ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ގެނެސް 

ނުމަށް އިސްކަންދީ ތެދު ދި
 މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށް 
މަސައްކަތްކުރުމަށް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ  44ޤާނޫނުގެ 
ދަށުން ރާއްޖެ  ގ1ެ)ހ(ގެ 

ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް މި 

ކޮމިޝަނުގެ  މައްސަލަ ބެލި
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ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

  ނިންމީއެވެ.

 2016ޖުލައި  19

މި މައްސަލައިގެ 
ތަޙުޤީގަށް ލިބިފައިވާ 

، ރިއާޔަތްކުރާއިރު މަޢުލޫމާތަށް

ޙަވާލާދީފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީން 
ވަނަ ދުވަހުގެ 2016މޭ  01
 ގައި ގެނެސްދިނ09:30ްރޭ 
ޕްރޮގްރާމްގެ " ފަލަ ސުރުހީ "

ކޮންޓެންޓްއަށް ބަލާއިރު މުޅި 
ކޮންޓެންޓް ޑިލޭ ލައިގެން  އެ

ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވާކަމަށް 
 އެ ސްޓޭޝަނުން ބުނެފައި
ވީނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ 

އިސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް 
 ނިސްބަތްކޮށް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ 
ކޮންޓެންޓްގެ ސަބަބުން އެ 

 ފަރާތްތަކުގެ އަބުރާއި
އަންނާނޭ އިއްޒަތަށް އުނިކަން 
މިއީ ، ކަމަށް ފެނުނު ހިނދު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 
 އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ

( )މީހުންގެ 1ހަމައިގެ )
އަބުރުވެރިކަމާއި ޒާތީ 

ދިރިއުޅުން ރައްކާތެރިކުރުން( 
ޚިލާފް ކޮންޓެންޓެއް  އާ

ކަމަށް ކަނޑައަޅައި؛ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

މެއި  01ރާއްޖެޓީވީން 
ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  2016

ނޑު  މިނެޓްގައި  09:30ރޭގަ
" ފަލަ ސުރުހީ " ގެނެސްދިން

މާނައެއްގައި  ޕްރޮގްރާމަކީ ހުރިހާ
ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު 

 އަސާސީއާ ތައާރުޟުވާ 
ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށް ބުނެ ތަފްސީލު 

ހިމަނައި ނާޒުކު އަވަސް 
ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ

 ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި 

މެއި  02
2016 

CAC-
03/2016 
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މާއްދާގެ  ވަނަ  44ޤާނޫނުގެ 
ގެ ދަށުން މާފަށް 3 )ހ(ގެ

، އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި

އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި 
އޯގަސްޓް  03، ބަޔާން
 ވާ ބުދަ ދުވަހުގ2016ެ
ނޑު ، ކުރިން  08:00ރޭގަ
އާ ދެމެދު 08:30އާއި 

ރާއްޖެ ޓީވީ އިން 
ޢާންމުކުރުމަށް ރާއްޖެ 

ޕްރައިވެޓް  ޓެލެވިޜަން
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް 
ނޑައަޅައި، ހަމަ  އެހެންމެ، ކަ

އެޕްރީލް  28ކޮމިޝަނުން 
ގައި ނިންމި ނަންބަރު: 2016

SPCOM-2/2016 
 މައްސަލަ ނިންމުމުގައި،

އެފަރާތަކުން 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 

ކޮންޓެންޓަކަށް އެފަރާތަކުން 
ކަމަށް  ޒިންމާވާން ޖެހޭ

ބަޔާންކޮށް، ސްޓޭޝަންގެ 
ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ 

 އެކު ނޫނީ ގޮތަށް، ޑިލޭއަކާ
ޕްރޮގްރާމް " ލަސުރުހީ ފަ"

 ދެން ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  44ޤާނޫނުގެ 
 ގެ ދަށުން، ރާއްޖ1ެ)ހ(ގެ 

ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑަށް އަންގައި، ޑިލޭއެއް 

" ފަލަސުރުހީ " ލައިގެން
ޕްރޮގްރާމް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ޓެލެވިޜަން  އިންތިޒާމް ރާއްޖެ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
ހަމަޖެއްސެން ނެތް ކަމުގައި 

" ފަލަސުރުހީ" ވާނަމަ
ޕްރޮގްރާމް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 
 މިހިނދުން މިހިނދަށް
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ހުއްޓާލުމަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  44ޤާނޫނުގެ 
ރާއްޖެ  ގެ ދަށުން 4)ހ(ގެ 

ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑަށް އަންގާފައި 

 ރާއްޖެ ޓީވީން ވަނިކޮށް 
ވަނަ  01މޭ  2016

ގައި 09:30ދުވަހުގެ ރޭ 
" ފަލަ ސުރުހީ " ގެނެސްދިން

ޕްރޮގްރާމް ޑިލޭއަކާ އެކު 
ފޮނުވުމުންވެސް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 
ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ  އޮފް

( ޚިލާފު 1ހަމައިގެ )
ކޮންޓެންޓް އޮންއެއަރ 

އެޕްރީލް  28ވެފައިވާތީ، 
ގައި ކޮމިޝަނުން 2016

ންގާފައިވާ އެންގުމުގެ އަ
 މަޤްސަދު ހާސިލްވާގޮތަށް

 ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި
ޕްރޮގްރާމް " ފަލަސުރުޚީ"

 ރާއްޖެ ޓީވީން 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި 

ނުވާކަމަށް ފެނުނު ހިނދު، 
 މިފަދަ ކަމެއް ދެން 
 ތަކުރާރުވެއްޖެ ނަމަ

ޕްރޮގްރާމް " ފަލަސުރުހީ "
ކަމުގެ  ހުއްޓާލުމަށް އެންގޭނެ

އިންޒާރު 
ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ބްރޯ

ވަނަ މާއްދާގެ  44ޤާނޫނުގެ 
ދަށުން ރާއްޖެ  ގ2ެ)ހ(ގެ 

ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑަށް ދިނުމަށް މި 

ކޮމިޝަންގެ  މައްސަލަ ބެލި
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 
  ނިންމީއެވެ.
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 2016މެއި  29

ގައި 2016މޭ  17
ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން 

 މައްސަލަ އަނބުރާ
ގެންގޮސްފައިވާތީ، 

އެމައްސަލަ ނުބެލުމަށް ވަނީ 
 ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައެވެ.

ވަނަ  2016މޭ  1
 10:00އިން  9:00ދުވަހުގެ ރޭ 

އިން 13ޗެނަލް  އަށް ލައިވްކޮށް
" ނިވްސް ޓޯކް " ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ރައްޔިތުންގެ  ޕްރޮގްރާމުގައި

މަޖިލިހުގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ 
 މެމްބަރު ހަސަން މުފީދު އަބްދުލް

ގާދިރު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ބެހޭގޮތުން  މުހައްމަދު ނަޝީދާ
ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގިވާހަކަ 

 ދައްކާފައިވުމާއެކު ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ދެކުނު 

هللا ބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ މެމް
 ރިފާއު ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީއާ

ގުޅޭގޮތުން ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު 
  ވާހަކަ ދައްކާފައިކަމަށް ބުނެ

މެއި  03
2016 

CAC-
04/2016 
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ގައި 2016މޭ  17
ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން 

 މައްސަލަ އަނބުރާ
ގެންގޮސްފައިވާތީ، 

އެމައްސަލަ ނުބެލުމަށް ވަނީ 
 ނިންމާފައެވެ.ކޮމިޝަނުން 

ވަނަ  2016އެޕްރީލް  30
ގައި ދި 13:42ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ޕްލަސް އިން ވަނީ  އެފް.އެމް
އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ކިސްކުރާ 

ފްޓޯއެއް  މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ
 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ 

މެއި  03
2016 

CAC-
05/2016 

 2016މެއި  29

ގައި 2016މޭ  17
ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން 

 މައްސަލަ އަނބުރާ
ގެންގޮސްފައިވާތީ، 

އެމައްސަލަ ނުބެލުމަށް ވަނީ 
 ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައެވެ.

ވަނަ  2016އެޕްރީލް  30
އިން  16:30ދުވަހުގެ ހަވީރު 

އެފް އެމް  އަށް ދި  17:50
 ޕްލަސް އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

" އޯލް ޓައިމް ހިޓްސް"
ގައި އަންހެނަކާއި ޕްރޮގްރާމް

ފިރިހެނަކު އެކަކު އަނެކެއްގެ 
 އަނގަ ބޯލާ މަންޒަރު

ދައްކުވައިދޭ އިނގިރޭސި ލަވައެއް 
ބަރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް 

  ބުނެ

މެއި  03
2016 

CAC-
06/2016 

 2016މެއި  29

ގައި 2016މޭ  17
ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން 

 މައްސަލަ އަނބުރާ
ގެންގޮސްފައިވާތީ، 

އެމައްސަލަ ނުބެލުމަށް ވަނީ 

 19ޓީވީއެމް އިން 
ވަނަ ދުވަހުގެ  2016އެޕްރީލް 
" ގެދޮރުވެރިކުރުން " ރޭ ދެއްކި

މިނަމުގައި ބޭއްވި 
 ރަސްމިއްޔާތުގައި

މެއި  03
2016 

CAC-
07/2016 
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هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދު ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައެވެ.
ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ދެއްކެވި 

އަށް هللا މާތް ވާހަކަފުޅުގައި
ޝިރުކުކުރެވޭ ޒާތުގެ އަދި 

އިސްލާމީ އަސްލުތަކާ ހިލާފަށް 
  ދައްކަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ  ވާހަކަ

 2016މެއި  29

ގައި 2016މޭ  17
ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން 

 މައްސަލަ އަނބުރާ
ގެންގޮސްފައިވާތީ، 

އެމައްސަލަ ނުބެލުމަށް ވަނީ 
 ނިންމާފައެވެ.ކޮމިޝަނުން 

ވަނަ  2016އެޕްރީލް  29
އިން  16:30ދުވަހުގެ ހަވީރު 

އެފް އެމް  އަށް ދި  17:50
ޕްލަސް އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 

 އޯލް" ޕްރޮގްރާމެއްކަމުގައިވާ
ޕްރޮގްރާމްގައި " ޓައިމް ހިޓްސް

ހާއިރު ދެއްކި  17:06ގަޑިން 
ލަވައެއްގައި އަންހެނެއްގެ  ހިންދީ

ންނަ އުރަމަތީގެ އެއްބައި ފެ
ބަރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ  މަންޒަރު

  ކަމަށް ބުނެ

މެއި  03
2016 

CAC-
08/2016 

 2016މެއި  29

ގައި 2016މޭ  17
ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން 

 މައްސަލަ އަނބުރާ
ގެންގޮސްފައިވާތީ، 

އެމައްސަލަ ނުބެލުމަށް ވަނީ 
 ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައެވެ.

ވަނަ  2016އެޕްރީލް  19
 އިން 13ދުވަހުގެ ރޭ ޗެނަލް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
މިނަމުގައި " ގެދޮރުވެރިކުރުން "

ރަސްމިއްޔާތުގައި  ބޭއްވި
هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދު
ދެއްކެވި  ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމް

އަށް هللا ވާހަކަފުޅުގައި މާތް
ޝިރުކުކުރެވޭ ޒާތުގެ އަދި 

ފަށް ހިލާ  އިސްލާމީ އަސްލުތަކާ
  ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ 

މެއި  03
2016 

CAC-
09/2016 

 2016މެއި  29

ގައި 2016މޭ  17
ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުން 

 މައްސަލަ އަނބުރާ
ގެންގޮސްފައިވާތީ، 

އެމައްސަލަ ނުބެލުމަށް ވަނީ 
 ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައެވެ.

ވަނަ  2016އެޕްރީލް  30
 12:34ދުވަހުގެ މެންދުރު 
ޕްލަސް އިން  ހާއިރު ދި އެފްއެމް

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި ހިންދީ 
ލަވައެއްގައި އިސްލާމްދީނުގައި 

އައުރަކަމުގައި  އަންހެނާގެ
ނޑައަޅާފައިވާ، އަންހެނެއްގެ  ކަ
 މޭމަތީގެ ބައެއް ދާއްކާފައިކަމަށް

 ބުނެ

މެއި  03
2016 

CAC-
10/2016 

 2016މެއި  11

ނޑިތީމު  ށ. ކަ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
ފަރާތުން ކޭބަލް ޓީވީ 

ދެއްވަމުން  ޚިދުމަތް

ނޑިތީމު ކައުންސިލް  ށ. ކަ
ނޑިތީމުގައި  އިދާރާއިން ށ. ކަ

ނެތި ކޭބަލް ޓީވީ  ލައިސަންސް
ހިދުމަތް ދެމުން ގެންދާކަމަށް 

މެއި  08
2016 

CAC-
11/2016 



ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން މޯލްޑިްވސް  ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2016 |   106 

 

ގެންދަވާނަމަ އެ ޚިދުމަތަކީ 
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ގެންދާ  ދެއްވަމުން
ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ވާނޭތީ، އެ 

ޚިދުމަތް ދިނުން ވަގުތުން 
ތަކުރާރުކޮށް  ހުއްޓާލުމަށް

މޭ  11އަންގައިފައި 
ގައި ސިޓީ ފޮނުވާފައި 2016

ހުށަހެޅި  އަދި މައްސަލަ
 ފަރާތަށް އަންގާފައި.

 ބުނެ

 2016ޖޫން  28

 2016އެޕްރީލް  30
 13:42ދުވަހުގެ  ވަނަ

ހާއިރު ދި.އެފް.އެމް 
 ޕްލަސްއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 
ކޮންޓެންޓްގައި، އަންހެނަކާއި 

ފިރިހެނަކު ކިސް ކުރާ 
 މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ

ފޮޓޯއެއް ދައްކާފައިވާތީ މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
( އާ ޚިލާފު 3ހަމައިގެ )

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ނޑައަޅަ އި، މިފަދަ ކަ
 މަންޒަރެއް

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ، 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ  44ޤާނޫނުގެ 
ގެ ދަށުން މާފަށް 3ހ(ގެ )

އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި 
 އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި

 2016ޖުލައި  05 ބަޔާން
ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ކުރިން 

ނޑު އާއި  08:00 ރޭގަ
ދެމެދު  އާ 08:30

ދި.އެފް.އެމް ޕްލަސް އިން 
ޢާންމުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް  މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި 

މިފަދަ ކޮންޓެންޓެއް މީގެ 
 ފަހުން

ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް 

ވަނަ  2016އެޕްރީލް  30
ގައި ދި 13:42ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ޕްލަސް އިން ވަނީ  އެފް.އެމް
އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ކިސްކުރާ 

ފްޓޯއެއް  މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ
 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ 

މެއި  15
2016 

CAC-
12/2016 
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ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ  44ޤާނޫނުގެ 

ގެ ދަށުން 2 )ހ(ގެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ 

އިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޕްރަ
މި  އިންޒާރު ދިނުމަށް 

މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި 
ބައިވެރިވި މެންމަބަރުންގެ 

 ނިންމީއެވެ. އިއްތިފާގުން

 2016ޖޫން  28

 2016އެޕްރީލް  30
ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 

އަށް  17:50އިން  16:30
އެފް އެމް ޕްލަސް އިން  ދި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރިްި 
އަންހެނަކާއި  ކޮންޓެންޓްގައި،

ފިރިހެނަކު ކިސް ކުރާ 
ގެނެސްދީފައިވާތީ، މަންޒަރު 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  މިއީ
 2ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 

 ( އާ ޚިލާފ3ުވަނަ ހަމައިގެ )
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 

ނޑައަޅައި، މިފަދަ  ކަ
މަންޒަރެއް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  44ޤާނޫނުގެ 
ދަށުން މާފަށް  ގ3ެ)ހ(ގެ 

ނެރުމަށާއި  އެދި ބަޔާނެއް
އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި 

ވާ 2016ޖުލައި  05ބަޔާން 
އަންގާރަ ދުވަހުގެ ކުރިން 

ނޑު  އާއި  08:00ރޭގަ
ދި.އެފް.އެމް  އާ ދެމެދު 08:30

ޕްލަސް އިން ޢާންމުކުރުމަށް 
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ 

ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް
އެންގުމަށާއި އަދި މިފަދަ 

 ހުން ކޮންޓެންޓެއް މީގެ ފަ

 ވަނަ 2016އެޕްރީލް  30
އިން  16:30ދުވަހުގެ ހަވީރު 

އެފް އެމް  އަށް ދި  17:50
 ޕްލަސް އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

" އޯލް ޓައިމް ހިޓްސް"
ޕްރޮގްރާމްގައި އަންހެނަކާއި 
ފިރިހެނަކު އެކަކު އަނެކެއްގެ 

 އަނގަ ބޯލާ މަންޒަރު
ދައްކުވައިދޭ އިނގިރޭސި ލަވައެއް 

ބަރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް 
  ބުނެ

މެއި  15
2016 

CAC-
13/2016 
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ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  44ޤާނޫނުގެ 
 ގެ ދަށުން 2 )ހ(ގެ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ 
 ލިމިޓެޑަށް ޕްރައިވެޓް

މި  އިންޒާރު ދިނުމަށް 
 މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

 2016މެއި  24

 2016އެޕްރީލް  19 
 09:00ދުވަހުގެ ރޭ  ވަނަ
އަށް ޓީވީއެމް  10:00ން 

އިން ގެނެސްދިން ލައިވް 
 ޕްރޮގްރާމް

" ގެދޮރުވެރިކުރުން "
ރަސްމިއްޔާތުގައި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
ޔާމިން އަބްދުލް  هللاއަބްދު

ގައްޔޫމް ދެއްކެވި 
 ވާހަކަފުޅުގައި

ނޑުމެންނަކީ "  ގެ هللاއަޅުގަ
ދެވަނަ ދަރިންނެއް ނޫން. 
ނޑުމެންނަކީ އެހެން  އަޅުގަ
 ޤައުމުތަކުގައިވެސް ތިބި ފަދަ

މި އިބާރާތް " އިންސާނުން.
މިގޮތަށް އެމަނިކުފާނު 

 ވިދާޅުވެފައިވަނީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާހިލީ 

ކަންކަމާބެހި ދިވެހިރާއްޖެ 
 ތަރައްޤީވެ ކުރިއެރުމަށް
ތުން ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮ

ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް 
 ކުރަމުންދާ ޔަހޫދީންނާއި،
ނަޞާރާއިންނަށް ރައްދު 

ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި، 
 އެ ދެބައި މީހުންގެ ތެރެއިން 
ޔަހޫދީން ބުނަނީ އުޒައިރުގެ 

ގެ ދަރިކަލެއް هللاފާނަކީ 

ވަނަ  2016އެޕްރީލް  19
ދުވަހުގެ ރޭ ޓީވީއެމް އިން 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
" ގެދޮރުވެރިކުރުން "

ރަސްމިއްޔާތުގައި 
 هللاރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދު

ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ދެއްކެވި 
އަށް هللا ވާހަކަފުޅުގައި މާތް

ވާހަކަ ޒާތުގެ  ޝިރުކުކުރެވޭ
  ދައްކަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ

މެއި  15
2016 

CAC-
14/2016 
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 ކަމާއި އަދި ނަސާރާއިން 
ބުނަނީ، އަލް މަޞީޙު 

ގެ هللا)އީސާގެފާނު( އަކީ 
 އް ކަމަށާއި މިވާހަކަދަރިކަލެ

މިގޮތަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ 
 30އައްތައުބާ ސޫރަތުގެ 
 هللاވަނަ އާޔަތުގައި މާތް

ވަހީކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި، 
އަދި ޔަހޫދީންނާއި 

 ނަސާރާއިން އެކުވެގެން
ތިމަންމެންނީ "  ބުނެފައިވަނީ

ގެ ދަރިންނެވެ. އަދި هللا
هللا ތިމަންމެންނީ 

 ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ
މިވާހަކަ " މީހުންނެވެ.

މިގޮތަށް އަލްމާއިދަތު 
ވަނަ  18ސޫރަތުގެ 
ވަޙީ هللا މާތް އާޔަތުގައި

ކުރައްވާފައި ވާކަން 
ބަޔާންކޮށް، އިސްވެ ބަޔާންވެ 

އަލީގައި  ދިޔަ ދެ އާޔަތުގެ
ޔާމީން، هللا ރައީސް ޢަބްދު
ޔަހޫދީންނާއި 

 ނަޞާރާއިންނަށް ރައްދު
ދެއްވުމުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ 
ނުގެ ވާހަކަފުޅަކީ، އިސްލާމްދީ

 އަސްލަކާ ޚިލާފު
ވާހަކަފުޅެއްނޫން ކަމަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 
 އެފެއާރޒުން ދެއްވި

ޜައުޔުގައި ބުނެފައިވާތީ، އެ 
ރަޢުޔު އަށް ރިއާޔަތްކޮށް، 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ޔާމިން އަބްދުލް هللا އަބްދު

ގައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 
 ހިމެނޭ މައްސަލައާ ގުޅޭ

ކޮންޓެންޓް 
ޑްކާސްޓްކޮށްފައި ވަނީ ބްރޯ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 
ޕްރެކްޓިސްގެ އެއްވެސް  އޮފް

ހަމަޔަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް 
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 ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް
ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި 
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް 
ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި 

 ވެރިވި މެންބަރުންގެބައި
  އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

 2016ޖޫން  28

 2016އެޕްރީލް  29
ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 

އަށް  17:50އިން  16:30
އެފް އެމް ޕްލަސް އިން  ދި

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ހިންދީ  ކޮންޓެންޓްގައި،

ލަވައެއްގެ ތެރެއިން 
އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ 

 ފެންނަ މަންޒަރެއްއެއްބައި 
ގެނެސްދީފައިވާތީ، މިއީ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 
 ވަނަ 2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 

(އާ ޚިލާފު 4ހަމައިގެ )
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 

ނޑައަޅައި، މިފަދަ  ކަ
ހިމެނޭ  މަންޒަރުތައް

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 ވަނަ 30ގަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި 

ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ، ގޮތަށް
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
ނޑުތަކާ   މިންގަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް 

ވަނަ  2016އެޕްރީލް  29
އިން  16:30ދުވަހުގެ ހަވީރު 

އެފް އެމް  އަށް ދި  17:50
ޕްލަސްއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 

 އޯލް" ޕްރޮގްރާމެއްކަމުގައިވާ
ޕްރޮގްރާމްގައި " ޓައިމް ހިޓްސް

ހާއިރު ދެއްކި  17:06ގަޑިން 
ލަވައެއްގައި އަންހެނެއްގެ  ހިންދީ

ރަމަތީގެ އެއްބައި ފެންނަ އު
ބަރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ  މަންޒަރު

  ކަމަށް ބުނެ

މެއި  15
2016 

CAC-
15/2016 
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މޯލްޑިވްސް  ދަރަޖަކުރުމަށް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި 
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް 
 ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،
 ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް

ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
ކޮންޓެންޓް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  31ޤަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކަމަށް ވީހިނދު،  ގަޑީގައި
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް 

ންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް އެކަށީގެ
 ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް

ބައްޓަންކުރުމަށް، 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ 44ގާނޫނުގެ 
ދަށުން  (ގ1ެ)ހ(ގެ )

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް  އަންގައި،
މި މައްސަލަ ބެލި 

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
އިއްތިފާގުން  ބަރުންގެމެންމަ

 ނިންމީއެވެ.
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 2016މެއި  24

 2016އެޕްރީލް  19
 09:00ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 

 13އަށް ޗެނަލް 10:00 ން
އިން ގެނެސްދިން ލައިވް 

 ޕްރޮގްރާމް
" ގެދޮރުވެރިކުރުން "

ރަސްމިއްޔާތުގައި 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޔާމިން އަބްދުލް  هللاއަބްދު
ގައްޔޫމް ދެއްކެވި 

 ވާހަކަފުޅުގައި
ނޑުމެންނަކީ "  ގެهللا އަޅުގަ

ދެވަނަ ދަރިންނެއް ނޫން. 
ނޑުމެންނަކީ އެހެން  އަޅުގަ
 ޤައުމުތަކުގައިވެސް ތިބި ފަދަ

މި އިބާރާތް " އިންސާނުން.
މިގޮތަށް އެމަނިކުފާނު 

 ވިދާޅުވެފައިވަނީ،
ގެ ދާހިލީ ދިވެހިރާއްޖޭ

ކަންކަމާބެހި ދިވެހިރާއްޖެ 
 ތަރައްޤީވެ ކުރިއެރުމަށް

ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން 
ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް 
 ކުރަމުންދާ ޔަހޫދީންނާއި،
ނަޞާރާއިންނަށް ރައްދު 

ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި، 
 އެ ދެބައި މީހުންގެ ތެރެއިން 
ޔަހޫދީން ބުނަނީ އުޒައިރުގެ 

ލެއް ގެ ދަރިކަهللاފާނަކީ 
 ކަމާއި އަދި ނަސާރާއިން 
ބުނަނީ، އަލް މަޞީޙު 

ގެ هللا)އީސާގެފާނު( އަކީ 
 ދަރިކަލެއް ކަމަށާއި މިވާހަކަ
މިގޮތަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ 

 30އައްތައުބާ ސޫރަތުގެ 
 هللاވަނަ އާޔަތުގައި މާތް

ވަހީކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި، 
އަދި ޔަހޫދީންނާއި 

 ނަސާރާއިން އެކުވެގެން
މަންމެންނީ ތި"  ބުނެފައިވަނީ

ގެ ދަރިންނެވެ. އަދި هللا

ވަނަ  2016އެޕްރީލް  19
 އިން 13ދުވަހުގެ ރޭ ޗެނަލް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
" ގެދޮރުވެރިކުރުން "

 ރަސްމިއްޔާތުގައި
هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދު

ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ދެއްކެވި 
އަށް هللا މާތް ވާހަކަފުޅުގައި

ޝިރުކުކުރެވޭ ޒާތުގެ ވާހަކަ 
  އިވާކަމަށް ބުނެދައްކަވާފަ

މެއި  15
2016 

CAC-
16/2016 
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 هللاތިމަންމެންނީ 
ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ 

މިވާހަކަ " މީހުންނެވެ.
މިގޮތަށް އަލްމާއިދަތު 

ވަނަ  18 ސޫރަތުގެ
ވަޙީ هللا އާޔަތުގައި މާތް

ކުރައްވާފައި ވާކަން 
 ބަޔާންކޮށް، އިސްވެ ބަޔާންވެ
ދިޔަ ދެ އާޔަތުގެ އަލީގައި 

ޔާމީން، هللا ރައީސް ޢަބްދު
އި ޔަހޫދީންނާ

ރައްދު  ނަޞާރާއިންނަށް
ދެއްވުމުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ 

ވާހަކަފުޅަކީ، އިސްލާމްދީނުގެ 
ޚިލާފު  އަސްލަކާ

ވާހަކަފުޅެއްނޫން ކަމަށް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 

 އެފެއާރޒުން ދެއްވި
ޜައުޔުގައި ބުނެފައިވާތީ، އެ 

، ރަޢުޔު އަށް ރިއާޔަތްކޮށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
ޔާމިން އަބްދުލް  هللاއަބްދު

ގައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 
 ހިމެނޭ މައްސަލައާ ގުޅޭ

ކޮންޓެންޓް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ވަނީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ޕްރެކްޓިސްގެ އެއްވެސް  އޮފް
ހަމަޔަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް 

 ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް
ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި 
 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
  އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
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 2016ޖޫން  28

 2016އެޕްރީލް  30
ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 

 ހާއިރު ދި އެފްއެމް 12:34
ޕްލަސް އިން ބްރޯޑްކާސްޓް 
ކުރި ކޮންޓެންޓްގައި، ހިންދީ 

  ލަވައެއްގެ ތެރެއިން
އަންހެނެއްގެ މޭމަތީގެ ބައެއް 

މަންޒަރެއް  ފެންނަ
ގެނެސްދީފައިވާތީ، މިއީ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 
ވަނަ  2 އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ

(އާ ޚިލާފު 4ހަމައިގެ )
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، މިފަދަ  ކަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ 

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ވަނަ  30 ގަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ، ގޮތަށް
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
ނޑުތަކާ   މިންގަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް 

މޯލްޑިވްސް  ދަރަޖަކުރުމަށް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި 
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ، 
 ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް

ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
ކޮންޓެންޓް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  31ޤަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކަމަށް ވީހިނދު،  ގަޑީގައި
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް 

އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް 

ވަނަ  2016އެޕްރީލް  30
 12:34ދުވަހުގެ މެންދުރު 
ޕްލަސް އިން  ހާއިރު ދި އެފްއެމް

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި ހިންދީ 
ލަވައެއްގައި އަންހެނެއްގެ 

ބައެއް ދާއްކާފައިކަމަށް  މޭމަތީގެ
 ބުނެ

މެއި  15
2016 

CAC-
17/2016 
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 ވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައްފަރު
ބައްޓަންކުރުމަށް، 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ 44ގާނޫނުގެ 
ދަށުން  (ގ1ެ)ހ(ގެ )

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް  އަންގައި،
މި މައްސަލަ ބެލި 

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ

 އެވެ.ނިންމީ

 2016މެއި  24

ވަނަ  2016މޭ  1
އިން  9:00ދުވަހުގެ ރޭ 

އަށް ޗެނަލް  10:00
ލައިވްކޮށް  އިނ13ް

ނިވްސް " ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ޕްރޮގްރާމުގައި " ޓޯކް 

ކޮންޓެންޓްގައި،  ގެނެސްދިން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
 މުހައްމަދު ނަޝީދާ

ބެހޭގޮތުން ތުހުމަތުތަކެއް 
ކަމެއް ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، 

 ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް
ހާމަކުރުމަށް ޝަރުއީ 
ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމަށް 
ރިއާޔަތްކޮށް މިފަދަ 

ބޭނުންކުރެވޭނެ  އިބާރާތްތައް
ކަމަށް ފެނުނު ހިނދު، އެ 
ކޮންޓެންޓްގައި ގެނެސްދިން 

 ވާހަކަތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ 
 މިންވަރަށް ހުރި ކަމަށް

ން ނެތްކަމަށް ބެލެ
ނޑަޅައި މައްސަލަ ބެލި  މި، ކަ

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި 
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

މައްސަލަ  އިއްތިފާޤުން
 ނިންމީއެވެ.

މޭ  1އިން  13ޗެނަލް 
 9:00ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2016
ލައިވްކޮށް  އަށް 10:00އިން 

" ނިވްސް ޓޯކް " ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ރައްޔިތުންގެ  ޕްރޮގްރާމުގައި

ޖިލިހުގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މަ
 މެމްބަރު ހަސަން މުފީދު އަބްދުލް

ގާދިރު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ބެހޭގޮތުން  މުހައްމަދު ނަޝީދާ
ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަ 

 ދައްކާފައިވުމާއެކު ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ދެކުނު 

هللا ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދު
 ފާއު ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީއާރި

ގުޅޭގޮތުން ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު 
  ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ

މެއި  15
2016 

CAC-
18/2016 
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 2016ޖުލައި  19

ކޮމިޝަންގެ 
މޮނިޓަރިންގ ނިޒާމަށް ދިމާވި 

 ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ
ސަބަބުން ކޮންޓެންޓް 

ލިބެންނެތުމާއި، އަދި ޗެނަލް 
 ފޮނުވާފައިވާއިން  13

ކޮންޓެންޓްގައި އަޑު ނެތްކަން 
ފާހަގަކުރެވި އަދި 

 އެކުންފުނީގެ ސިޓީގައި ވެސް
އެކޮންޓެންޓްގައި 
އަޑުނެތްކަމަށް 

ވިދާޅުވެފައިވާތީ، 
 ޙަވާލާދީފައިވާ މައްސަލައާ
ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް މިހާރު 

ލިބެން ނެތުމުން، 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ޙަވާލާދީފައިވާ 

މައްސަލަ ކުރިއަށް 
ވެން ނެތްކަމަށް ގެންދެ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 
އެންގުމަށާއި،އަދި، 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ  30ޤާނޫނުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ބ(ގައި

މަޤްސަދު ހާސިލުވާގޮތަށް 
އިން ކޮންޓެންޓް 13ޗެނަލް 
ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް  ރައްކާ

ތަޙްޤީޤަށް ހާމަވެފައިވާތީ، 
 ރުމުގެ މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކު

ވަނަ  30ޤާނޫނުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޢާންމު

ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން 
ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވުން ކަމަށް 

ނޑައަޅައި،  ކަ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  44ޤާނޫނުގެ 
 ގެ ދަށުން، އެކަނ4ް)ހ(ގެ 

ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް 
އިވެޓް މީޑިއާ ރިންގް ޕްރަ
 ލިމިޓެޑަށް އަންގާ

ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް 

ރ. ދުވާފަރުގައި ބޭއްވި 
 2018ރައީސް ޔާމިނުގެ 

ނިންމުމުގެ  ކެމްޕޭން މަހާސިންތާ
ރައްޔިތުންގެ   ރަސްމިއްޔާތުގައި

މަޖިލިހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ 
ފަލާހު،  ބަރު އިބްރާހިމްމެމް

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
މުހައްމަދު ނަޝީދު އަށާއި 

ޗެއަރ ޕާރސަން  އެމް.ޑީ.ޕީއާ
އަލީ ވަހީދާއި ގުޅޭގޮތުން ސާބިތު 

 ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަ 
 7ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ އަދި 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2016މޭ 
 އަށް 11:30އިން  9:00

އިން  13ޗެނަލް 
ސްޓްކޮށްފައިވާތީ ބްރޯޑްކާ

 މައްސަލަ ބަލައިދެއްވުން އެދި 

މެއި  15
2016 

CAC-
19/2016 
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ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި 
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 ނިންމީއެވެ. އިއްތިފާގުން

 2016ޖުލައި  19

ކޮމިޝަންގެ 
މޮނިޓަރިންގ ނިޒާމަށް ދިމާވި 

 ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ
ސަބަބުން ކޮންޓެންޓް 

ލިބެންނެތުމާއި، އަދި ޗެނަލް 
 އިން ފޮނުވާފައިވާ 13

ކޮންޓެންޓްގައި އަޑު ނެތްކަން 
ފާހަގަކުރެވި އަދި 

 އެކުންފުނީގެ ސިޓީގައި ވެސް
އެކޮންޓެންޓްގައި 
އަޑުނެތްކަމަށް 
ަޙާވާލީދަފިއާވ ، ވިދާޅުވެފައިވާތީ

ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް  ަމްއަސަލއާ 
މިހާރު ލިބެން ނެތުމުން، 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ޙަވާލާދީފައިވާ 

މައްސަލަ ކުރިއަށް 
ގެންދެވެން ނެތްކަމަށް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 
އެންގުމަށާއި،އަދި، 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ  30ޤާނޫނުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ބ(ގައި

މަޤްސަދު ހާސިލުވާގޮތަށް 
އިން ކޮންޓެންޓް 13ޗެނަލް 
ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް  ރައްކާ

ތަޙްޤީޤަށް ހާމަވެފައިވާތީ، 
 މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  30ޤާނޫނުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި 

 ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޢާންމު
ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން 

ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވުން ކަމަށް 

ރ. ދުވާފަރުގައި ބޭއްވި 
 2018ރައީސް ޔާމިނުގެ 

ނިންމުމުގެ  ކެމްޕޭން މަހާސިންތާ
ރައްޔިތުންގެ   ރަސްމިއްޔާތުގައި

މަޖިލިހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ 
ފަލާހު،  މެމްބަރު އިބްރާހިމް

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރީގެ ރައީ
މުހައްމަދު ނަޝީދު އަށާއި 

ޗެއަރ ޕާރސަން  އެމް.ޑީ.ޕީއާ
އަލީ ވަހީދާއި ގުޅޭގޮތުން ސާބިތު 

 ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަ 
 7ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ އަދި 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2016މޭ 
 އަށް 11:30އިން  9:00

އިން  13ޗެނަލް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ 

 ވުން އެދި މައްސަލަ ބަލައިދެއް

މެއި  24
2016 

CAC-
20/2016 
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ނޑައަޅައި،  ކަ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  44ޤާނޫނުގެ 
 ގެ ދަށުން، އެކަނ4ް)ހ(ގެ 

ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް 
މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑަށް އަންގާ
ވުމަށް ނަސޭހަތްތެރި 

ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި 
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 ނިންމީއެވެ. އިއްތިފާގުން

 2016ޖޫން  15

މަތީގައިވާ ކަންކަމަށް 
ހޯމް ، ބަލައި ނަޒަރުކުރުމުން

މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ 
މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު 

ކުރެއްވި ޓުވީޓާއި  ސިއްދީގު
ވަނަ 2016މޭ  19ގުޅިގެން 
އިން  14:00ދުވަހުގެ 
 13ޗެނަލް  އަށް  14:30

އިން ގެނެސްދިން ޚަބަރު 
ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓްގައި، 

ވާހަކަތައް  ގެނެސްދީފައިވާ 
ދައްކާފައިވަނީ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 
ޚިލާފުވާ  އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ

މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން 
ނޑަޅައި މި ، ނެތްކަމަށް ކަ

 މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 
 އެވެ.މައްސަލަ ނިންމީ

 2016އިން  13ޗެނަލް 
ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  19މޭ 

 އަށް 14:30އިން 14:00
ގެނެސްދިން ޙަބަރުގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ 
ސާބިތު  އެމް.ޑީ.ޕީ އާ ގުޅޭގޮތުން 
ނުހިފޭ ހަގީގަތާ ޚިލާފް 

ވާހަކަތަކެއް ވަނީ ދައްކާފައި 
 ޚަބަރު ކަމަށް ބުނެ،

ތަފްސީލު " ޓްރާންސްކްރިޕްޓް"
 ނައި މައްސަލަ ބަލައިދީ ހިމަ

  ފިޔަވަޅު އަލައިދިނުން އެދި

މެއި  24
2016 

CAC-
21/2016 

 2016އޯގަސްޓް  04

މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
އާ ޚިލާފު (4) ހަމައިގެ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، މިފަދަ  ކަ
 މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  30ގަވާއިދުގެ 

މެއި  18ދި. ޓީވީ ން 
ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  2016
އަށް 1:00 އިން  12:00

" ޝޯ ބިޒް "  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
 12:25ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން 

ގައި ދެއްކި އިނގިރޭސި 
އެއްގައި، ގިނަ ލަވަ

އަންހެނުންތަކެއްގެ އުރަމަތީގެ 
ފެންނަ މަންޒަރު  ބައެއް

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް 

މެއި  24
2016 

CAC-
22/2016 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި
ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ، ގޮތަށް

ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
ނޑުތަކާ   މިންގަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 
ގިންތިކޮށް  ކޮންޓެންޓް

ދަރަޖަކުރުމަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 

 ޑަށްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ
އެންގުމަށާއި އަދި 

ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް 
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ، 

އުމުރު ފުރައަކަށް  ހުރިހާ
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

 ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  31ޤަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

 ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
 ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 

އުމުރުފުރައަށް 
 އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް 
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ބައްޓަންކުރުމަށް، 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ 44 ގާނޫނުގެ
(ގެ ދަށުން 1)ހ(ގެ )

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 
 ލިމިޓެޑަށް ޕްރައިވެޓް

އަންގައި، ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް 
މި މައްސަލަ ބެލި 

ބައިވެރިވި  ޖަލްސާގައި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ނިންމީއެވެ.

 ބަޔާންކޮށް،
 މައްސަލަބަލައިދެއްވުން އެދި 
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މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
ޚިލާފު އާ (4) ހަމައިގެ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، ހަވާލާދީފައިވާ  ކަ

ބްރޯޑްކާސްޓް  ކޮންޓެންޓް
ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ 

 CAC-15/2016ނަންބަރު:
މި  CAC-17/2016އަދި 

މައްސަލައިގެ  2
ނިންމުމުގައި، ޕްރޮގްރާމް 

 ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް ދި
ޖޫން  28ޕްލަސް އަށް 

ގައި 2016
މުގެ ކުރިން ނަސޭހަތްތެރިވު

 ކަމަށް ވާތީ، މިފަދަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ 

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  30 ގަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ގޮތަށް، ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން 

ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
ނޑުތަކާ  މިންގަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް 

މޯލްޑިވްސް  ރުމަށްދަރަޖަކު 
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި 
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ، 
 ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް

ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
ކޮންޓެންޓް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  31ޤަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކަމަށް ވީހިނދު،  ގަޑީގައި
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް 

ދި.އެފް.އެމް ޕްލަސް އިން 
ދުވަހުގެ  ވަނަ 2016މެއި  18

އިން  12:00 މެންދުރު
" ޝޯ ބިޒް" އަށ1:00ް

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ޕްރޮގްރާމްގައި
ގައި ދެއްކި  12:25ގަޑިން 

އިނގިރޭސި ލަވައެއްގައި، ގިނަ 
އުރަމަތީގެ  އަންހެނުންތަކެއްގެ

ބައެއް ފެންނަ މަންޒަރު 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް 

 ބަޔާންކޮށް،
 މައްސަލަބަލައިދެއްވުން އެދި 

މެއި  24
2016 

CAC-
23/2016 
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 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް 

އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް 
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ 44ގާނޫނުގެ 
ން (ގެ ދަށ1ު)ހ(ގެ )

މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ  މޯލްޑިވްސް
 28ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ގައި އަންގާފައިވާ 2016ޖޫން 
އެއްގޮތަށް  އެންގުމާ

އަމަލުކުރުމަށް 
ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މި 
 މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

 2016އޯގަސްޓް  23

މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
އާ ޚިލާފު (4) ހަމައިގެ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، ހަވާލާދީފައިވާ  ކަ

ބްރޯޑްކާސްޓް  ކޮންޓެންޓް
ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ 

  CAC-15/2016ނަންބަރު:
މި  CAC-17/2016އަދި 

 މައްސަލައިގެ 2
ނިންމުމުގައި، ޕްރޮގްރާމް 

ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް ދި 
 ޖޫން 28ޕްލަސް އަށް 

ގައި 2016
ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން 

ކަމަށް ވާތީ، މިފަދަ 
 މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  30ގަވާއިދުގެ 
ޔާންކޮށްފައިވާ ބަ މާއްދާގައި

ގޮތަށް، ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން 
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ދި.އެފް.އެމް ޕްލަސް އިން 
ވަނަ ދުވަހުގެ  2016މެއި  19

އިން  12:00 މެންދުރު
 އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 1:00

 ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން " ޝޯބިޒް "
ގައި ދެއްކި ބައެއް  12:15

ހެނެއްގެ ފޮޓޯތަކުގައި، އަން
 އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ

މަންޒަރު 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި 

 ގައި ފިރިހެނަކު 12:18އަދި 
އަންހެނެއްގެ ކޮލަށް ދޮންދޭ 

މަންޒަރު 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

އަންހެނެއްގެ  ގައ12:49ި
އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ 
ލަވައެއް ބްރޯޑްކާސްޓް 

 ބަޔާންކޮށް  ކޮށްފައިވާކަމަށް 

މެއި  24
2016 

CAC-
24/2016 
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ނޑުތަކާ  މިންގަ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް 

 ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި 
ކޮންޓެންޓް  ޙަވާލާދީފައިވާ

ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ، 
ރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް ހު

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ގުޅޭ ގޮތަށް
ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ވަނަ  31ޤަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،

ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 

 އުމުރުފުރައަށް
ގޮތަށް ގަޑިތަކަށް އެކަށީގެންވާ 

ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ބައްޓަންކުރުމަށް،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ 44ގާނޫނުގެ 
(ގެ ދަށުން 1)ހ(ގެ )

މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ  މޯލްޑިވްސް
 28ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ގައި އަންގާފައިވާ 2016ޖޫން 
އެއްގޮތަށް  އެންގުމާ

އަމަލުކުރުމަށް 
ނުމަށް މި ހަނދާންކޮށްދި

 މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
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މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
އާ ޚިލާފު (4) ހަމައިގެ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، ހަވާލާދީފައިވާ  ކަ

ބްރޯޑްކާސްޓް  ކޮންޓެންޓް
ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ 

  CAC-15/2016ނަންބަރު:
މި  CAC-17/2016އަދި 

 މައްސަލައިގެ 2
ނިންމުމުގައި، ޕްރޮގްރާމް 

ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް ދި 
 ޖޫން 28ޕްލަސް އަށް 

ގައި 2016
ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން 

ކަމަށް ވާތީ، މިފަދަ 
 މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  30ގަވާއިދުގެ 
ޔާންކޮށްފައިވާ ބަ މާއްދާގައި

ގޮތަށް، ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން 
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
ނޑުތަކާ  މިންގަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް 

 ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި 
ކޮންޓެންޓް  ޙަވާލާދީފައިވާ

ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ، 
ރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް ހު

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ގުޅޭ ގޮތަށް
ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ވަނަ  31ޤަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،

ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް 

ދި.އެފް.އެމް ޕްލަސް އިން 
ވަނަ ދުވަހުގެ  2016މެއި  19

އިން  12:00 މެންދުރު
 އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 1:00

 ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ" ޝޯބިޒް "
ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމާއެކު 

އި އަންހެނެއްގެ ދައްކާ ވިޑިއޯގަ
އެއްބައި ފެންނަ  އުރަމަތީގެ

ފޮޓޯއެއް ބްރޯޑްކާސްޓް 
  ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް

މެއި  24
2016 

CAC-
25/2016 
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ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 
 އުމުރުފުރައަށް
ގޮތަށް ގަޑިތަކަށް އެކަށީގެންވާ 

ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ބައްޓަންކުރުމަށް،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ 44ގާނޫނުގެ 
(ގެ ދަށުން 1)ހ(ގެ )

މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ  މޯލްޑިވްސް
 28ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ގައި އަންގާފައިވާ 2016ޖޫން 
އެއްގޮތަށް  އެންގުމާ

އަމަލުކުރުމަށް 
ނުމަށް މި ހަނދާންކޮށްދި

 މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

 2016އޯގަސްޓް  04

މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
އާ ޚިލާފު (4) ހަމައިގެ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، މިފަދަ  ކަ
 މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  30ގަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ، ގޮތަށް
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
ނޑުތަކާ   މިންގަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 
ގިންތިކޮށް  ކޮންޓެންޓް

ދަރަޖަކުރުމަށް 
ސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވް

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އެންގުމަށާއި އަދި 

ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް 
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ، 

އުމުރު ފުރައަކަށް  ހުރިހާ
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

މެއި  19ދި. ޓީވީ ން 
ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  2016
އަށް 1:00 އިން  12:00

" ޝޯބިޒް" ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
 12:15ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން 

ދެއްކި ބައެއް ފޮޓޯތަކުގައި،  ގައި
އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ ބައެއް 

 ފެންނަ މަންޒަރު 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި 

ގައި ފިރިހެނަކު 12:18އަދި 
ދޮންދޭ  އަންހެނެއްގެ ކޮލަށް 

މަންޒަރު 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

 ގައި އަންހެނެއްގ12:49ެ
އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ 

އް ބްރޯޑްކާސްޓް ލަވައެ
  ބަޔާންކޮށް، ކޮށްފައިވާކަމަށް 

މެއި  24
2016 

CAC-
26/2016 
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 ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  31ޤަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު، 
 ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 

އުމުރުފުރައަށް 
 އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް 
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ބައްޓަންކުރުމަށް، 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ 44 ގާނޫނުގެ
(ގެ ދަށުން 1)ހ(ގެ )

ސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވް
ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް

އަންގައި، ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް 
މި މައްސަލަ ބެލި 

ބައިވެރިވި  ޖަލްސާގައި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ނިންމީއެވެ.

 2016އޯގަސްޓް  04

މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
އާ ޚިލާފު (4) ހަމައިގެ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، މިފަދަ  ކަ
 މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  30ގަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ، ގޮތަށް
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
ނޑުތަކާ   މިންގަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 
ގިންތިކޮށް  ކޮންޓެންޓް

ދަރަޖަކުރުމަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

މެއި  15ދިޓީވީ އިން 
ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  2016
އަށް 1:00 އިން  12:00

" ޝޯ ބިޒް " ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
 12:27ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން 

ގައި ދެއްކި ލަވައެއްގައި، 
ބައެއް އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ 

 ފެންނަ މަންޒަރު 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް 

 ބަޔާންކޮށް،

މެއި  24
2016 

CAC-
27/2016 
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އެންގުމަށާއި އަދި 
ވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް ޙަ

ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ، 
އުމުރު ފުރައަކަށް  ހުރިހާ

ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
 ކޮންޓެންޓް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  31ޤަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު، 
 ތައްކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 

އުމުރުފުރައަށް 
 އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް 
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ބައްޓަންކުރުމަށް، 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ 44 ގާނޫނުގެ
(ގެ ދަށުން 1)ހ(ގެ )

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 
ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް

މަށް އަންގައި، ނަސޭހަތްތެރިވު
މި މައްސަލަ ބެލި 

ބައިވެރިވި  ޖަލްސާގައި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ނިންމީއެވެ.

 2016އޯގަސްޓް  23

މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
އާ ޚިލާފު (4) ހަމައިގެ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، ހަވާލާދީފައިވާ  ކަ

ބްރޯޑްކާސްޓް  ކޮންޓެންޓް
ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ 

  CAC-15/2016ނަންބަރު:
މި  CAC-17/2016އަދި 

 މައްސަލައިގެ 2
ނިންމުމުގައި، ޕްރޮގްރާމް 

ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް ދި 
 ޖޫން 28ޕްލަސް އަށް 

ދި.އެފް.އެމް ޕްލަސް އިން 
ވަނަ ދުވަހުގެ  2016މެއި  15

އިން  12:00 މެންދުރު
 އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 1:00

 ގްރާމްގައިޕްރޮ " ޝޯ ބިޒް"
ގައި ދެއްކި  12:27ގަޑިން 

ލަވައެއްގައި، އަންހެނެއްގެ 
 އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ

މަންޒަރު 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް 

 ބަޔާންކޮށް،

މެއި  24
2016 

CAC-
28/2016 
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ގައި 2016
ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން 

ކަމަށް ވާތީ، މިފަދަ 
 މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ބް

ވަނަ  30ގަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

ގޮތަށް، ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން 
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
ނޑުތަކާ  މިންގަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް 

 ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި 
ކޮންޓެންޓް  ލާދީފައިވާޙަވާ

ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ، 
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ގުޅޭ ގޮތަށް
ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ވަނަ  31ޤަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،
އް ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތަ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 

 އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް 
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ 44ގާނޫނުގެ 
(ގެ ދަށުން 1)ހ(ގެ )

މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ  މޯލްޑިވްސް
 28ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

އަންގާފައިވާ ގައި 2016ޖޫން 
އެއްގޮތަށް  އެންގުމާ

އަމަލުކުރުމަށް 
ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މި 
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 މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

 2016އޯގަސްޓް  04

މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
ޚިލާފު އާ (4) ހަމައިގެ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، މިފަދަ  ކަ
 މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  30ގަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ، ގޮތަށް
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
ނޑުތަކާ   މިންގަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 
ގިންތިކޮށް  ކޮންޓެންޓް

ދަރަޖަކުރުމަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އެންގުމަށާއި އަދި 

ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް 
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ، 

އުމުރު ފުރައަކަށް  ހުރިހާ
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

 ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 

ބްރޯޑްކާސްޓްްްކުރުމުގެ 
ވަނަ  31ޤަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

މެއި  21ދި. ޓީވީ ން 
ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  2016
އަށް 12:50 އިން  12:00

ބްރެއިން " ޓްކުރިބްރޯޑްކާސް
 ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން" ރަޝް 

އަންހެނެއްގެ   ގައި 12:32
ބައެއް ފެންނަ  އުރަމަތީގެ

މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ލަވައެއް 
  ބުނެ ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް

މެއި  24
2016 

CAC-
29/2016 
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ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު، 
 ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 

އުމުރުފުރައަށް 
 އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް 
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ބައްޓަންކުރުމަށް، 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ގެ ވަނަ މާއްދ44ާ ގާނޫނުގެ
(ގެ ދަށުން 1)ހ(ގެ )

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 
ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް

އަންގައި، ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް 
މި މައްސަލަ ބެލި 

ބައިވެރިވި  ޖަލްސާގައި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ނިންމީއެވެ.

 2016އޯގަސްޓް  23

މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
އާ ޚިލާފު (4) ހަމައިގެ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، ހަވާލާދީފައިވާ  ކަ

ބްރޯޑްކާސްޓް  ކޮންޓެންޓް
ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ 

  CAC-15/2016ނަންބަރު:
މި  CAC-17/2016އަދި 

 މައްސަލައިގެ 2
ނިންމުމުގައި، ޕްރޮގްރާމް 

ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް ދި 
 ޖޫން 28ޕްލަސް އަށް 

ގައި 2016
ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން 

ކަމަށް ވާތީ، މިފަދަ 
 މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  30ގަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

ގޮތަށް، ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން 
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

އިން ދި.އެފް.އެމް ޕްލަސް 
ވަނަ ދުވަހުގެ  2016މެއި  21

އިން  12:00 މެންދުރު
 އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރ12:50ި

ޕްރޮގްރާމްގައި " ބްރެއިން ރަޝް "
  ގައި 12:32ގަޑިން 

އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ ބައެއް 
ފެންނަ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ 

 ލަވައެއް
 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ 

މެއި  24
2016 

CAC-
30/2016 
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ނޑުތަކާ  މިންގަ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 

ގިންތިކޮށް  ކޮންޓެންޓް
 ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް

މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި 

ކޮންޓެންޓް  ޙަވާލާދީފައިވާ
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ، 
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ގުޅޭ ގޮތަށް
ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ވަނަ  31ޤަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،

ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 

 އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް 
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ދާގެ ވަނަ މާއް 44ގާނޫނުގެ 
(ގެ ދަށުން 1)ހ(ގެ )

މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ  މޯލްޑިވްސް
 28ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ގައި އަންގާފައިވާ 2016ޖޫން 
އެއްގޮތަށް  އެންގުމާ

އަމަލުކުރުމަށް 
ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މި 
 މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
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 2016އޯގަސްޓް  04

މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
އާ ޚިލާފު (4) ހަމައިގެ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، މިފަދަ  ކަ
 މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  30ގަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ، ގޮތަށް
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
ނޑުތަކާ   މިންގަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 
ގިންތިކޮށް  ކޮންޓެންޓް

ދަރަޖަކުރުމަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އެންގުމަށާއި އަދި 

ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް 
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ، 

 އުމުރު ފުރައަކަށް ހުރިހާ
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

 ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  31ޤަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު، 
 ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 

އުމުރުފުރައަށް 
 އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް 

ވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރު
ބައްޓަންކުރުމަށް، 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ 44 ގާނޫނުގެ
(ގެ ދަށުން 1)ހ(ގެ )

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 
ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް

މެއި  16ދި. ޓީވީ ން 
ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  2016
އަށް 1:00 އިން  12:00

" ޝޯ ބިޒް " ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
 12:17ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން 

 ދެއްކި ލަވައެއްގައި  ގައި
އުރަމަތީގެ ބައެއް   އަންހެނެއްގެ

މަންޒަރު  ފެންނަ
ބްރޯޑްކާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 

ނެއްގެ ގައި އަންހ12:37ެއަދި 
ބައެއް ފެންނަ ފޮޓޯއެއް  އުރަމަތީ

 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ 

މެއި  24
2016 

CAC-
31/2016 
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އަންގައި، ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް 
މި މައްސަލަ ބެލި 

ބައިވެރިވި  ޖަލްސާގައި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 އެވެ.ނިންމީ

 2016އޯގަސްޓް  04

މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
އާ ޚިލާފު (4) ހަމައިގެ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، ހަވާލާދީފައިވާ  ކަ

ދެއްކި   ހާއިރު 12:17
ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް 

ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ  ކޮށްފައި
  CAC-15/2016ނަންބަރު:

މި  CAC-17/2016އަދި 
މައްސަލައިގެ  2

ނިންމުމުގައި، ޕްރޮގްރާމް 
ދަރަޖަކުރުމަށް ދި  ގިންތިކޮށް

ޖޫން  28ޕްލަސް އަށް 
ގައި 2016

 ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން
ކަމަށް ވާތީ، މިފަދަ 

މެނޭ މަންޒަރުތައް ހި
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ވަނަ  30ގަވާއިދުގެ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ގޮތަށް، ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން

ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
ނޑުތަކާ  މިންގަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 
 ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް

ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް 
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

އަދި  މިޓެޑަށް އެންގުމަށާއިލި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް 

  ދި.އެފް.އެމް ޕްލަސް އިން
ވަނަ ދުވަހުގެ  2016މެއި  16

އިން  12:00މެންދުރު 
 ކާސްޓްކުރި ބްރޯޑް އަށ1:00ް

ޕްރޮގްރާމްގައި " ޝޯ ބިޒް"
ދެއްކި   ގައި 12:17ގަޑިން 

  ލަވައެއްގައި އަންހެނެއްގެ
އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ 

ބްރޯޑްކާސްކޮށްފައިވާ  މަންޒަރު
ގައި 12:37ކަމަށާއި، އަދި 

 އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީ ބައެއް
ފެންނަ ފޮޓޯއެއް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ 

މެއި  24
2016 

CAC-
32/2016 
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ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ، 
ފުރައަކަށް  ހުރިހާ އުމުރު

ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
ކޮންޓެންޓް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  31ޤަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނދު، ކަމަށް ވީހި ގަޑީގައި
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް 

އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް 
 ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް

ބައްޓަންކުރުމަށް، 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ 44ގާނޫނުގެ 
ދަށުން  (ގ1ެ)ހ(ގެ )

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ 
 28ޑަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

އަންގާފައިވާ  ގައ2016ިޖޫން 
އެންގުމާ އެއްގޮތަށް 

އަމަލުކުރުމަށް 
 ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މި

މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި 
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

 2016އޯގަސްޓް  23

މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
އާ ޚިލާފު (4) ހަމައިގެ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، މިފަދަ  ކަ
 މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  30ގަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ، ގޮތަށް
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
ނޑުތަކާ   މިންގަ

މެއި  21ދި. ޓީވީ ން 
ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  2016
އަށް 12:00 އިން  11:00

ފްރައިޑޭ " ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
 ޕްރޮގްރާމްގައި" ސްޕެޝަލް

އަންހެނުންތަކެއްގެ އުރަމަތީގެ 
ބައެއް ފެންނަ މަންޒަރު 
ލަވެއް  ދައްކުވައިދޭ އިނގިރޭސި

 ވާކަމަށް ބުނެ ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި

މެއި  24
2016 

CAC-
33/2016 
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އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 
ގިންތިކޮށް  ކޮންޓެންޓް

ދަރަޖަކުރުމަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
އެންގުމަށާއި އަދި 

ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް 
 ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ،

އުމުރު ފުރައަކަށް  ހުރިހާ
ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

 ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  31ޤަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު، 
 ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 

އުމުރުފުރައަށް 
 ންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް އެކަށީގެ

ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
ބައްޓަންކުރުމަށް، 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ 44 ގާނޫނުގެ
(ގެ ދަށުން 1)ހ(ގެ )

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 
ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް

އަންގައި، ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް 
މި މައްސަލަ ބެލި 

ބައިވެރިވި  ޖަލްސާގައި
ރުންގެ އިއްތިފާގުން މެންބަ

 ނިންމީއެވެ.
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 2016އޯގަސްޓް  23

މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
އާ ޚިލާފު (4) ހަމައިގެ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، ހަވާލާދީފައިވާ  ކަ

ބްރޯޑްކާސްޓް  ކޮންޓެންޓް
ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ 

  CAC-15/2016ނަންބަރު:
މި  CAC-17/2016އަދި 

 މައްސަލައިގެ 2
ނިންމުމުގައި، ޕްރޮގްރާމް 

ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް ދި 
 ޖޫން 28ޕްލަސް އަށް 

ގައި 2016
ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން 

ކަމަށް ވާތީ، މިފަދަ 
 މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  30ގަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިމާއްދާގަ

ގޮތަށް، ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން 
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
ނޑުތަކާ  މިންގަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް 

 ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި 
ކޮންޓެންޓް  ޙަވާލާދީފައިވާ

، ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ގުޅޭ ގޮތަށް
ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ވަނަ  31ޤަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،

ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް 

ދި. އެފް .އެމް ޕްލަސް 
ވަނަ  2016މެއި  21އިން 

އިން  12:00 ދުވަހުގެ މެންދުރު
 އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 1:00

" ފްރައިޑޭ ސްޕެޝަލް "
ޕްރޮގްރާމްގައި އަންހެނުންތަކެއްގެ 

އެއް ފެންނަ އުރަމަތީގެ ބަ
ދައްކުވައިދޭ އިނގިރޭސި  މަންޒަރު
ލަވެއް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ 

މެއި  24
2016 

CAC-
34/2016 
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ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 
 އުމުރުފުރައަށް

ގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް އެކަށީ
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ 44ގާނޫނުގެ 
(ގެ ދަށުން 1)ހ(ގެ )

މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ  މޯލްޑިވްސް
 28ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ގައި އަންގާފައިވާ 2016ޖޫން 
އެއްގޮތަށް  އެންގުމާ

އަމަލުކުރުމަށް 
ކޮށްދިނުމަށް މި ހަނދާން 

 މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

 2016އޯގަސްޓް  23

މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
އާ ޚިލާފު (4) ހަމައިގެ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، ހަވާލާދީފައިވާ  ކަ

ބްރޯޑްކާސްޓް  ކޮންޓެންޓް
ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ 

  CAC-15/2016ނަންބަރު:
މި  CAC-17/2016އަދި 

 މައްސަލައިގެ 2
ނިންމުމުގައި، ޕްރޮގްރާމް 

ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް ދި 
 ޖޫން 28ޕްލަސް އަށް 

ގައި 2016
ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން 

ކަމަށް ވާތީ، މިފަދަ 
 މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

ންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި ކޮ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  30ގަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

ގޮތަށް، ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން 
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ދި. އެފް .އެމް ޕްލަސް 
ވަނަ  2016މެއި  21އިން 

އިން  4:30 ދުވަހުގެ ހަވީރު
 އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 5:50

" އޯލް ޓައިމް ހިޓްސް"
ގައި 4:45ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން 

ފިރިހެނަކު އަންހެނެއްގެ ނިތަށް 
ފެންނަ ލަވައެއް  ދޮންދޭ މަންޒަރު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކަމަށާއި ގަޑިން 
 ގައި އަންހެނަކ5:08ު

ފިރިހެނެއްގެ ކޮލަށް ދޮންދޭ 
އް މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ލަވައެ

ކަމަށާއި  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ގައި އަންހެނެއްގެ 5:29

އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ 
އިނގިރޭސި  މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ

ލަވެއް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް އަދި 

އަންހެނަކާއި  މި ލަވަތަކުގައި
ފިރިހެނަކު ގައިގޯޅިވެ އުޅޭ 

  މަންޒަރު ފެންނަކަން
  ބަޔާންކޮށް،

މެއި  24
2016 

CAC-
35/2016 
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ނޑުތަކާ  މިންގަ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް 

 ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ށް އެންގުމަށާއި އަދި ލިމިޓެޑަ
ކޮންޓެންޓް  ޙަވާލާދީފައިވާ

ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ، 
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ގުޅޭ ގޮތަށް
ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ވަނަ  31ޤަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު،

ރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ކު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 

 އުމުރުފުރައަށް
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް 
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ބައްޓަންކުރުމަށް،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ 44ގާނޫނުގެ 
(ގެ ދަށުން 1)ހ(ގެ )

މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ  މޯލްޑިވްސް
 28ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ގައި އަންގާފައިވާ 2016ޖޫން 
އެއްގޮތަށް  އެންގުމާ

އަމަލުކުރުމަށް 
ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މި 
 މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
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 2016އޯގަސްޓް  23

 15ދި ޕްލަސް އިން 
ވަނަ ދުވަހުގެ  2016މެއި 
 11:35އިން  11:00ރޭ 

 އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 
" އުރީދޫ ނިއު ޑޭ"

ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން 
ހާއިރު ދެއްކި  11:28

ލަވައެއްގައި އަންހެނެއްގެ 
އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ 

 މަންޒަރު
މިއީ ، ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 
ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 

 (އާ ޚިލާފ4ުހަމައިގެ )
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 

ނޑައަޅައި،  ހަވާލާދީފައިވާ ކަ
ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް 

ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ 
  CAC-15/2016ނަންބަރު:

މި  CAC-17/2016އަދި 
 މައްސަލައިގެ 2

ޕްރޮގްރާމް ، ނިންމުމުގައި
ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް ދި 

ޖޫން  28ޕްލަސް އަށް 
 ގައ2016ި

ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން 
ކަމަށް ވާތީ، މިފަދަ 
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ 

ފޮނުވުމުގައި  ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  30ގަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

ހޭ އިދާރާއިން ކަމާބެ، ގޮތަށް
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
ނޑުތަކާ  މިންގަ

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް 

ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް 
 މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި 
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް 

ދި. އެފް .އެމް ޕްލަސް 
ވަނަ  2016މެއި  15އިން 

އިން  11:00ދުވަހުގެ ރޭ 
 އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 11:35

 ޕްރޮގްރާމްގައި" އުރީދޫ ނިއު ޑޭ"
ގައި ދެއްކި 11:28ގަޑިން 

ލަވައެއްގައި އަންހެނެއްގެ 
 ފެންނައުރަމަތީގެ ބައެއް 

މަންޒަރު 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް 

   ބަޔާންކޮށް،

މެއި  24
2016 

CAC-
36/2016 
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ކޮށްފައިވަނީ،  ބްރޯޑްކާސްޓް 
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް 

 ތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގުޅޭ ގޮ 
ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 ވަނަ 31ޤަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު، 

ޕްރޮގްރާމްތައް  ކުރިމަގުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 

އުމުރުފުރައަށް 
ގަޑިތަކަށް  އެކަށީގެންވާގޮތަށް 

ވެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުވާތެރި 
ބައްޓަންކުރުމަށް، 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ވަނަ މާއްދާގެ 44ގާނޫނުގެ 
(ގެ ދަށުން 1)ހ(ގެ )

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
 28ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ގައި އަންގާފައިވާ 2016ޖޫން 
 އެންގުމާ އެއްގޮތަށް 

އަމަލުކުރުމަށް 
ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މި 

ސާގައި މައްސަލަ ބެލި ޖަލް
މެންބަރުންގެ  ބައިވެރިވި 

 އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

 2016މެއި  31

ވަނަ  2016މޭ  18
 11:00ދުވަހުގެ މެންދުރު 

 އަށް 12:00އިން 
ދި.އެފް.އެމް ޕްލަސް އިން 

އުރީދޫ " ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ގަޑިން  ނިއުޑޭ' ޕްރޮގްރާމްގައި

  ގައ11:43ި
ނުވާތީ،  ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި

މި މައްސަލައަކީ އަސްލެއް 
ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް 

ނިންމާފައިވާތީ،  ކޮމިޝަނުން
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 
 ބެލެން ނެތް ވާހަކަ ޝަކުވާ 
 ހުށަހެޅިފަރާތަށް އަންގާފައި.

ދި. އެފް .އެމް ޕްލަސް 
ވަނަ  2016މެއި  18އިން 

 12:00އިން  11:00  ދުވަހުގެ 
އުރީދޫ " އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 

ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން " ނިއު ޑޭ
ލަވައެއްގައި  ގައި ދެއްކ11:43ި

އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ ބައެއް 
 ފެންނަ މަންޒަރު 

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް 
  ބަޔާންކޮށް،

މެއި  24
2016 

CAC-
37/2016 
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 2016މެއި  31

ވަނަ  2016މޭ  18 
 11:00މެންދުރު  ދުވަހުގެ 
އަށް ދި.ޓީވީ 12:00އިން 

 އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 
ނިއުޑޭ'  އުރީދޫ "

ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން 
  ގައ11:43ި

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ނުވާތީ، 
މި މައްސަލައަކީ އަސްލެއް 

މައްސަލައެއްކަމަށް  ނެތް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާތީ، 
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ހަކަ ޝަކުވާ ބެލެން ނެތް ވާ 
 ހުށަހެޅިފަރާތަށް އަންގާފައި.

މެއި  18ދި. ޓީވީ އިން 
 11:00  ވަނަ ދުވަހުގެ  2016
އަށް  12:00އިން 

އުރީދޫ ނިއު " ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން " ޑޭ

ލަވައެއްގައި  ގައި ދެއްކ11:43ި
އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ ބައެއް 

ފެންނަ މަންޒަރު 
 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް

  ބަޔާންކޮށް،

މެއި  24
2016 

CAC-
38/2016 

 2016ޖޫން  16

މި ކޮމިޝަނުން 
ގެންގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި 

 ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ
ވަނަ ނަންބަރުގެ 2ނިޒާމުގެ 
 ރާއްޖޭގައި" )ހ(ގައި

ބްރޯޑްކާސްޓް ނުވަތަ 
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާ ބެހޭ 

މައްސަލައަކާ އެއްވެސް 
މޯލްޑިވްސް  ގުޅިގެން 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 
ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް 

 ހުށަހަޅާ ނަމަ، އެ
މައްސަލައެއް ހިނގާ ތާރީހުން 

 04ފެށިގެން ގިނަވެގެން 
 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެކަން

މިހެން " ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 
އަދި   ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

މާއްދާގެ  ނަވަ 9ޤަވާއިދުގެ 
 )ކ(ގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ "
ހިދުމަތުގެ ލައިސަންސް 

ކޮންމެ  ލިބިފައިވާ 
ފަރާތަކުންވެސް، އެތަނަކުން 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ 
 ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،

އިޝްތިހާރުތަކުގެ މާސްޓަރ 

 2016ރީ ޖެނުއަ 21
އިން  9:00ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 

އިން  13އަށް ޗެނަލް  12:00
" 16އުންމީދީ " ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

 ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު
ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލިހުގެ ލ.ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 
هللا އަބްދު މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު 
މި ނަޝީދަކީ ދުވަހަކުވެސް 

 ގައުމު ނުދެކޭ ފަދަ
ޔަހޫދީއެއްކަމަށް ވިދާޅުވި 
 މަންޒަރާއި އަޑު ލައިވްކޮށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި 
ރައީސް ނަޝީދަކީ 

 ޔަހޫދީއެއްކަމަށް ޝަރުއީ
އެއްވެސް ކޯޓަކުން މިހާތަނަށް 
ނޑައަޅާފައިކަމަށް ބުނެ އަދި  ކަ

އިސްލާމިކް  މިނިސްޓްރީ އޮފް
ރޒުންވެސް އެގޮތަށް  އެފެއަ

ނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށް ރައީސް  ކަ
އަބުރާ ބެހިފައިވާ  ނަޝީދުގެ 

މަންޒަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ހިލާފަށް  ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ

ކުރިކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް މި 
މައްސަލަ ބަލާ ފިޔަވަޅު 

  ދެއްވުން އެދި އަޅުއްވައި

ޖޫން  07
2016 

CAC-
39/2016 
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ރެކޯޑިންގއާއި އޮންއެއަރ 
 ލޮގް، އެ އެއްޗެއް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ދުވަހުން 
)ދޭއް(  2ފެށިގެން 

 މަސްދުވަސް ވަންދެން
ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ވަކި 
 ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ

އިޝްތިހާރަކާ ގުޅޭގޮތުން 
މައްސަލައެއް ކުރިމަތި 
ވެއްޖެނަމަ ކޮމިޝަނުގެ 

މަތިން އެ  އެދުމުގެ
ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ މާސްޓަރ 
ރެކޯޑިންގ އާއި އޮންއެއަރ 

 ލޮގް، މައްސަލަ
އް ހައްލުވަންދެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުން 
 މިހެން" ބަހައްޓަންވާނެއެވެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 
މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި 
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާފައިވާ 

  ޙަވާލާދީފައިވާ  ތާރީޚްއަކީ،
ހުށަހެޅުމާއި  ޝަކުވާ"

ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ 
 އަދި" ނިޒާމު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ "
 އިވާ ގެ ރިއާޔަތްކޮށްފަ"ޤަވާއިދު

މާއްދާތަކުގައިވާ މުއްދަތު 
ފަހަނައަޅައިގޮސްފައިވާ 
 ތާރީޚަކަށް ވެފައި، އެ

ކޮންޓެންޓް މިހާރު ލިބެން 
ިތަޔ ަފާރުތްނ ، ނެތުމުން

 ުހަށެހުޅްއިވ ަޙާވާލީދަފިއވާ 
މައްސަލަ ކުރިއަށް 

ގެންދެވެން ނެތްވާހަކަ 
ދަންނަވައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 ސިޓީ ފޮނުވާފައި  ފަރާތަށް 
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 2016ޖޫން  16

މި ކޮމިޝަނުން 
ގެންގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި 

 ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ
ވަނަ ނަންބަރުގެ 2ނިޒާމުގެ 
 ރާއްޖޭގައި" )ހ(ގައި

ބްރޯޑްކާސްޓް ނުވަތަ 
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާ ބެހޭ 

އެއްވެސް މައްސަލައަކާ 
މޯލްޑިވްސް  ގުޅިގެން 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 
ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް 

 ހުށަހަޅާ ނަމަ، އެ
ހިނގާ ތާރީހުން މައްސަލައެއް 

 04ފެށިގެން ގިނަވެގެން 
 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެކަން

މިހެން " ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 
އަދި   ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

މާއްދާގެ  ވަނ9ަޤަވާއިދުގެ 
 )ކ(ގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ "
ހިދުމަތުގެ ލައިސަންސް 

ކޮންމެ  ލިބިފައިވާ 
ނަކުން ފަރާތަކުންވެސް، އެތަ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ 
 ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،

އިޝްތިހާރުތަކުގެ މާސްޓަރ 
ރެކޯޑިންގއާއި އޮންއެއަރ 

 ލޮގް، އެ އެއްޗެއް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ދުވަހުން 

)ދޭއް(  2ފެށިގެން 
 މަސްދުވަސް ވަންދެން

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ވަކި 

 ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ
ގުޅޭގޮތުން  އިޝްތިހާރަކާ

މައްސަލައެއް ކުރިމަތި 
ވެއްޖެނަމަ ކޮމިޝަނުގެ 

މަތިން އެ  އެދުމުގެ
ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ މާސްޓަރ 
ރެކޯޑިންގ އާއި އޮންއެއަރ 

ވަނަ  2016ފެބުރުވަރީ  8
އިން  4:00ދުވަހުގެ ހަވީރު 

އިން 13 އަށް ޗެނަލ6:00ް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ނ. 

އެރަށު  ކުޑަފަރީގައި ބޭއްވި 
 ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ 
ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ 

 މަޖިލިހުގެ ދ. މީދޫ ދާއިރާގެ 
މެންބަރު އަދި އެމް.ޑީ.އޭގެ ލީޑަރު 

އަޙްމަދު ސިޔާމު މުޙައްމަދު 
ދެއްކެވުމުގައި  ވާހަކަ

މުޖުތަމައުގައި އާއްމުގޮތެއްގައި 
 ބޭނުން ކުރެވޭ އަދަބު އަހުލާގީ 
ނޑު ހިފެހެއްޓިފައި  މިންގަ

ނުވާކަން ބަޔާންކޮށް، މި ފަދަ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކީ  އަޑު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމޖުގެ ކޯޑް އޮފް 
ހިލާފުކަމެއްކަން  ޕްރެކްޓިސްއާ

ފާހަގަކޮށް، އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ 
އެމްޑީޕީއަކީ  ދައްކަވަމުން ސިޔާމް

ޝައިތާނީ ޕާޓީއެއްކަމަށް 
، ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ

ޝައިތާނީ  އެމްޑީޕީއަކީ
ޕާޓީއެއްކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް 
 ކޯޓަކުން އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ

ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމުގައިވާ 
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުންވެސް 

ނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ  ކަ
ސިޔާމް ދެއްކެވީ ހަގީގަތާ ހިލާފު 

ބަޔާންކޮށް  ދޮގު ވާހަކައެއްކަން 
ޅު އަޅާ މައްސަލަ ބަލާ ފިޔަވަ

  ދެއްވުން އެދި

ޖޫން  07
2016 

CAC-
40/2016 



ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން މޯލްޑިްވސް  ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2016 |   143 

 

 ލޮގް، މައްސަލަ
ހައްލުވަންދެއް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުން 
 މިހެން" ބަހައްޓަންވާނެއެވެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 
މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި 

ންޓެންޓް ފޮނުވާފައިވާ ކޮ
  ޙަވާލާދީފައިވާ  ތާރީޚްއަކީ،

ހުށަހެޅުމާއި  ޝަކުވާ"
ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ 

 އަދި" ނިޒާމު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ "

 ގެ ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ "ޤަވާއިދު
މާއްދާތަކުގައިވާ މުއްދަތު 
ފަހަނައަޅައިގޮސްފައިވާ 
 ތާރީޚަކަށް ވެފައި، އެ

ކޮންޓެންޓް މިހާރު ލިބެން 
ތުމުން، ތިޔަ ފަރާތުން ނެ

 ހުށަހެޅުއްވި ޙަވާލާދީފައިވާ
މައްސަލަ ކުރިއަށް 

ގެންދެވެން ނެތްވާހަކަ 
ދަންނަވައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 ސިޓީ ފޮނުވާފައި  ފަރާތަށް 

 2016އޯގަސްޓް  09

ވަނަ  2016މެއި  28
އިން  13:00ދުވަހުގެ 
 13އަށް ޗެނަލް  13:49

ބީ " ބްރޯޑްކާސްކުރި އިން
ކޮންޓެންޓްގައި " ޓައުން

އަދި  13:25، 13:05
ހާއިރު އަންހެނެއްގެ  13:32

ބައެއް ފެންނަ  އުރަމަތީގެ
، ގެނެސްދީފައިވާތީމަންޒަރު 

މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
 2ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 

(އާ ޚިލާފު 4ހަމައިގެ ) ވަނަ
ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 

ނޑައަޅައި، މިފަދަ  ކަ
ހިމެނޭ  މަންޒަރުތައް

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 ވަނަ 30ގަވާއިދުގެ 

 28އިން  13ޗެނަލް 
ވަނަ ދުވަހުގެ  2016މެއި 

 އަށް 13:49އިން  13:00
" ބީ ޓައުން " ގެނެސްދިން

 13:05ޕްރޮގްރާމުގައި ގަޑިން 
ހިންދީ  ގައި ގެނެސްދިން 

ލަވައެއްގައި އާއްމު ބަހުރުވައިން 
 ދަންނަވައިން ދަންނަވަނީނަމަ
އަންހެނެއްގެ ދެ ކިރު ދޭތެރޭ 

ފެންނަ މަންޒަރު 
 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

ގައި ދެއްކި ހިންދީ 13:25އަދި 
ލަވައެއްގައިވެސް ހަމަ 
ދޭތެރޭ  އަންހެނެއްގެ ދެ ކިރު

ފެންނަ މަންޒަރު އަދި 
ގައި ގެނެސްދިން 13:32

ދެ  ރިޕޯޓުގައި ހަމަ އަންހެނެއްގެ 
ކިރު ދޭތެރޭ ފެންނަ މަންޒަރު 

ޖޫން  07
2016 
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މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
މާބެހޭ އިދާރާއިން ކަ، ގޮތަށް

ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
ނޑުތަކާ   މިންގަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން 
ގިންތިކޮށް  ކޮންޓެންޓް

ދަރަޖަކުރުމަށް މީޑިއާ ރިންގް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

އަދި  އެންގުމަށާއި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ، 
ފުރައަކަށް  ހުރިހާ އުމުރު
އްޔާރުކޮށްފައިވާ ގުޅޭ ގޮތަށް ތަ
ކޮންޓެންޓް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  31ޤަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކަމަށް ވީހިނދު،  ގަޑީގައި
ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
އުމުރުފުރައަށް 

އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް 
 ގްރާމްތައްފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮ 
ބައްޓަންކުރުމަށް، 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ 44ގާނޫނުގެ 
ދަށުން މީޑިއާ  (ގ1ެ)ހ(ގެ )

ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
އަންގައި، ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް 

މައްސަލަ ބެލި  މި
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

މެންމަބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 
 ނިންމީއެވެ.

  ބްރޯޑްކާސްޓކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ
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މި ކޮމިޝަނުން 
ގެންގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި 

 ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ
ވަނަ ނަންބަރުގެ 2ނިޒާމުގެ 
 ރާއްޖޭގައި" )ހ(ގައި

ބްރޯޑްކާސްޓް ނުވަތަ 
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާ ބެހޭ 

އެއްވެސް މައްސަލައަކާ 
މޯލްޑިވްސް  ގުޅިގެން 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 
ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް 

 ހުށަހަޅާ ނަމަ، އެ
މައްސަލައެއް ހިނގާ ތާރީހުން 

 04ފެށިގެން ގިނަވެގެން 
 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެކަން

މިހެން " ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 
އަދި   ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

މާއްދާގެ  ވަނ9ަޤަވާއިދުގެ 
 )ކ(ގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ "
ހިދުމަތުގެ ލައިސަންސް 

ކޮންމެ  ލިބިފައިވާ 
ންވެސް، އެތަނަކުން ފަރާތަކު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ 
 ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،

އިޝްތިހާރުތަކުގެ މާސްޓަރ 
ރެކޯޑިންގއާއި އޮންއެއަރ 

 ލޮގް، އެ އެއްޗެއް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ދުވަހުން 

)ދޭއް(  2ފެށިގެން 
 މަސްދުވަސް ވަންދެން

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ވަކި 

 ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ
އިޝްތިހާރަކާ ގުޅޭގޮތުން 
މައްސަލައެއް ކުރިމަތި 
ވެއްޖެނަމަ ކޮމިޝަނުގެ 

މަތިން އެ  އެދުމުގެ
ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ މާސްޓަރ 
ރެކޯޑިންގ އާއި އޮންއެއަރ 

ވަނަ  2016ފެބުރުވަރީ  8
އިން  4:00ދުވަހުގެ ހަވީރު 

ޓީވީއެމް އިން  އަށ6:00ް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ނ. 

ފަރީގައި ބޭއްވި އެރަށު ކުޑަ
ހުޅުވުމުގެ  ބަނދަރު

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ 
ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ 

މީދޫ ދާއިރާގެ  މަޖިލިހުގެ ދ.
މެންބަރު އަދި އެމް.ޑީ.އޭގެ ލީޑަރު 

 އަޙްމަދު ސިޔާމު މުޙައްމަދު
ވާހަކަ ދެއްކެވުމުގައި 

މުޖުތަމައުގައި އާއްމުގޮތެއްގައި 
އަހުލާގީ  ބޭނުން ކުރެވޭ އަދަބު

ނޑު ހިފެހެއްޓިފައި  މިންގަ
ނުވާކަން ބަޔާންކޮށް، މި ފަދަ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކީ  އަޑު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމޖުގެ ކޯޑް އޮފް 

ހިލާފުކަމެއްކަން  ޕްރެކްޓިސްއާ
ފާހަގަކޮށް، އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ 

އެމްޑީޕީއަކީ  ދައްކަވަމުން ސިޔާމް
ޝައިތާނީ ޕާޓީއެއްކަމަށް 

މަށް ބުނެ، ވިދާޅުވެފައިވާކަ
ޝައިތާނީ  އެމްޑީޕީއަކީ

ޕާޓީއެއްކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް 
 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކޯޓަކުން އަދި 

ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމުގައިވާ 
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުންވެސް 

ނޑައަޅާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ  ކަ
ސިޔާމް ދެއްކެވީ ހަގީގަތާ ހިލާފު 

ބަޔާންކޮށް  ދޮގު ވާހަކައެއްކަން 
ލާ ފިޔަވަޅު އަޅާ މައްސަލަ ބަ
  ދެއްވުން އެދި

ޖޫން  07
2016 
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 ލޮގް، މައްސަލަ
ހައްލުވަންދެއް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުން 
 މިހެން" ބަހައްޓަންވާނެއެވެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 
ގުޅުންހުރި މައްސަލައާ 

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާފައިވާ 
  ޙަވާލާދީފައިވާ  ތާރީޚްއަކީ،

ހުށަހެޅުމާއި  ޝަކުވާ"
ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ 

 އަދި" ނިޒާމު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ "

 ގެ ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ "ޤަވާއިދު
މާއްދާތަކުގައިވާ މުއްދަތު 
ފަހަނައަޅައިގޮސްފައިވާ 
 ތާރީޚަކަށް ވެފައި، އެ

މިހާރު ލިބެން ކޮންޓެންޓް 
ނެތުމުން، ތިޔަ ފަރާތުން 
 ހުށަހެޅުއްވި ޙަވާލާދީފައިވާ

މައްސަލަ ކުރިއަށް 
ގެންދެވެން ނެތްވާހަކަ 

ދަންނަވައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި 
 ސިޓީ ފޮނުވާފައި  ފަރާތަށް 

 2016ޖުލައި  19

ވަނަ 2016މެއި  20
ފަހި " ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި 

ފެސްޓިވަލް  ކުޅިވަރު 913
" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

 އިން ލައިވްކޮށް 13ޗެނަލް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 

ކޮންޓެންޓްގައި ރައްޔިތުންގެ 
 ދާއިރާގެ މަޖްލިހުގެ މީދޫ 

މެމްބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް 
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށާއި، އެ 

 ރަސްމިއްޔާތުގައި
ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޔާމިނު ދެއްކެވި هللا ޢަބްދު
 ވާހަކަފުޅަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ޚިލާފުވާ  އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ
ށް ކަމަށް ބެލެން ނެތްކަމަ

ވަނަ 2016މެއި  20
 913ފަހި " ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި 

ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ  ކުޅިވަރު 
އިން 13ޗެނަލް " ރައްމިއްޔާތު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި  ލައިވްކޮށް

ގައި ރާއީސް ޔާމިނު ރަސްމިއްޔާތު
 ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން

ނޑުގެ އެންމެ ގާތް އަހު " އަޅުގަ
ސިޔާމަށް ދަންނަވާލަން 

ނޑުމެންނަށް  ބޭޏުންވަނީ އަޅުގަ
އެނގެއޭ ހަމަ ހުރިހާ 

 ބޭފުޅުންވެސް، ހާއްސަކޮށް ހުރިހާ
ފިރިހެން ބޭފުޅުން ބެންކޮކަށް 
ވަޑައިގަންނަވާ ހަމަގައިމުވެސް 

ހޯއްދަވަނީ  އަންހެން ބޭފުޅުން
ހިލޭއެއްނޫން އެހެންވީމަ ހިލޭ 

އަންހެނުންނެއްނޫން އެއީ 
ރާއީސް ޔާމިނު ދެއްކެވި " ސިޔާމް

ޖޫން  07
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ނޑަޅައި މި މައްސަލަ ބެލި ، ކަ
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި 
 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ 

 ނިންމީއެވެ.

ވާހަކައަކީ ހަށިވިއްކުމަށް ހިތްވަރު 
ވާހަކައެއްކަމަށް އެ  ލިބޭ ފަދަ

އަޑު އިވުމުން ޝަކުވާ 
 ހުށަހެޅިފަރާތަށް އެފަދަ

ކަންކަންކުރުމަށް ހިތްވަރު 
ށް ލިބިގެންދިޔަކަން ބަޔާންކޯ

 9/2014ގާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ  620ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ 

ބާބުގެ ހަށިވިއްކުމުގެ ބައިގައި 
ނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކުގެ  ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  621ބައިގައި 
 (ވަނަ ނަންބަރުގައ2ި)ހ(ގެ )

ހަށި " ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 
ވިއްކުމުގެ އަމަލެއް ނުވަތަ 

ހިންގުމަށް ހިތްވަރު  އަމަލުތަކެއް
މާއި އެކަން ދިނު

ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި 
އެކަމަށް  އެނޫންގޮތަކަށްވެސް
މިހެން " މަގުފަހިކޮށްދިނުން 

ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ބަލާ 
   އަޅާދެއްވުން އެދި ފިޔަވަޅު
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މެއި  23ޓީވީއެމްއިން 
ވަނަ ދުވަހުގެ 2016

 އިން 12:30މެންދުރު 
އަށް 5:00ހަވީރު 

ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓްގައި، 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޔާމިން އަބްދުލް  هللاއަބްދު
ގައްޔޫމް ދެއްކެވި 

 އިޖުތިމާއީ" ވާހަކަފުޅުގައި
މައްސަލަތަކަށް، އޭގެ 
ޙައްލެއް އަންނާނީ، 

ރައްޔިތުން އިޖުތިމާއީ 
 މައްސަލަތަކުން

ހަނދާންނެތޭވަރުގެ އަފިހުނެއް 
" ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން.

ވިދާޅުވެފައިވަނީ  ކަމަށް
މިސާލު ބަހެއްގެ ގޮތުން 

ކަމަށް އެނގެން 
 އޮތުމުންނާއި، އޭގެ
އެ "... ތަފްސީލެއްގެ ގޮތުން

މެއި  23ޓީވީއެމްއިން 
ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2016
އަށް 5:00ހަވީރު  އިން  12:30

هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދު
 ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ހއ.
ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން 
އެރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ 

 ލައިވްކޮށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެ 

ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު 
ޔާމީނު  ދައްކަވަމުން ރައީސް

ނޑުމެން " ވިދާޅުވީ އަޅުގަ
ާރްއޖަޭގިއ ، ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި

މިހިރަ ހުރިހާ  ުއެފިދަފއި 
އިޖުތިމާއި މައްސަލަތަކަށް އޭގެ 
 ހައްލެއް އަންނާނީ ރައްޔިތުންގެ

އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކުން 
ހަނދާންނެތޭވަރުގެ އަފިހުމެއް 

ލިބިގެން، އެ  ރައްޔިތުންނަށް
އަފިހުނަކީ ރައްޔިތުން 

ޖޫން  07
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އަފިހުނަކީ ރައްޔިތުން 
 ބާރުވެރިވުން. ޒުވާނުން
ބާރުވެރިވުން. ޒުވާނުން 

ބޭކާރުގޮތުގައި 
ވަގުތުނަގާނުލައި، 
ކުރިއަށް  ޒުވާނުންނަކީ ގައުމު
ންގެ ގެންދަން، ޒުވާނު 

އާއިލާއަށް ބޭނުންވާ ލާރި 
ހަޔާތް  ހޯދަން، ޒުވާނުންގެ
ބާއްޖަވެރިކުރަން 

މަސައްކަތްކުރާ، އާމްދަނީ 
 ހޯދާ ބަޔަކަށް ހަދާނެ

ފުރުޞަތުތަކެއް ރާއްޖޭގައި 
ކަމަށް " އުފައްދައިދެވިގެން...

އޮތުމުން،  އެނގެން
ޙަވާލާދީފައިވާ އެ ކޮންޓެންޓް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ވަނީ 
ސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް ބްރޯޑްކާ

އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ 
ބެލެން  މިންވަރަށް ކަމަށް

ނޑަޅައި  މި، ނެތްކަމަށް ކަ
މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ 

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ބާރުވެރިވުން، ޒުވާނުން 
ޒުވާނުން  ބާރުވެރިވުން،

ބޭކާރުގޮތުގައި ވަގުތު ނަގާނުލާ، 
 ޒުވާނުންނަކީ ގައުމު ކުރިއަށް 

ގެންދަން ޒުވާނުންގެ އާއިލާއަށް 
ބޭނުންވާ ލާރި ހޯދަން ޒުވާނުންގެ 

ބާއްޖަވެރިކުރަން  ހަޔާތް
މަސައްކަތްކުރާ އާމުދަނީ ހޯދާ 
 ބަޔަކަށް ހަދާނެ ފުރުސަތުތަކެއް

ރާއްޖޭގައި އުފައްދައި ދެވިގެން. 
ނުން އެހެންވީމަ، ޒުވާ

 ބާރިވެރިކުރުވަން ކުރާ
މަސައްކަތަކީ މި ދެންނެވި 
ނޑުމެންގެ  އަފިހުން އަޅުގަ

ގައުމެއްގެ ". ތެރޭގައި ބެހުން
ތަރައްގީއާ ގުޅުވައިގެން 

އަފިހުންގެ ވާހަކަ ރައީސް ޔާމީނު 
ވާހަކަ ޓީވީއިން  ދެއްކި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކީ ޓީވީބެލި 
އަފިހުން  މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

ރުމަށް ބޭނުންކު
ހިތްވަރުލިބުނުކަމެއްކަން 

މައްސަލަބެލުމަށްފަހު  ބަޔާންކޮށް
ޓީވީއެމްއަށް ފިޔަވަޅު 
  އަޅައިދެއްވުން އެދި 
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ގައި 2016މޭ  24
ކޮމިޝަނުން ބަލާ ނިންމި 

-CACނަންބަރު: 
މައްސަލަ ނިންމި  18/2016

 4،5،6،7ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 
ވަނަ ސަފްހާގައި  8އަދި 
ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި  ތިޔަ

ފޯމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 
 މައްސަލަ ހިމެނޭ
ކޮންޓެންޓްގައި 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 
 އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ޚިލާފްވާ

މާއްދާއެއް ނެތްކަމަށް 
 ފާހަގަކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށާއި،

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 
 CAC-45/2016ނަންބަރު:

ތަފްސީލުގައި  ސަލައިގެމައް
ބަލާދިނުމަށް އެދިފައިވާ 

ކޮންޓެންޓަކީ ޙަވާލާދީފައިވާ 
ނަންބަރު:  ކޮމިޝަންގެ

CAC-18/2016  ްއިނ
ގައި 2016މޭ  24

ނިންމާފައިވާ ޝަކުވާއަކަށް 
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ވާތީ،

މައްސަލަ އަލުން ބަލާނެ 
މި  ޖާގައެއްނެތް ކަމުގައި

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ 
ސާގައި ބައިވެރިވި ޖަލް

އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ
 ނިންމީއެވެ.

ގައި 2016މޭ  24މިއީ، 
-CACކޮމިޝަނުން ނިންމި 

ޗެނަލް  އިން ހުށަހެޅި 18/2016
ވަނަ  2016މޭ  1އިން  13

 10:00އިން  9:00ދުވަހުގެ ރޭ 
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި  އަށް ލައިވްކޮށް

ޕްރޮގްރާމުގައި " ނިވްސް ޓޯކް"
މަޖިލިހުގެ މިލަންދޫ  ރައްޔިތުންގެ 

ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން މުފީދު 
ނަޝީދު  އަބްދުލް ގާދިރު ރައީސް

އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު 
ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ކޯޓުތައް 

ހުލިކޮށްލި ކަމަށް  އެއްކޮށް އަނދާ
ވިދާޅުވި މައްސަލަ ބަލައި 

 ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ނަމަވެސް 
ގައި މައްސަލަ ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
ވަނީ ހަސަން މުފީދު އަބްދުލް 

އެހެން  ގާދިރު ދެއްކެވި
ވާހަކަތަކަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް 

މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަމަށް 
މިހާރު މި ހުށަހަޅާ  ބަޔާންކޮށް،

މައްސަލައަކީ ރައީސް ނަޝީދު 
 އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު

ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ކޯޓުތައް 
 އެއްކޮށް އަނދާ ހުލިކޮށްލިކަމަށް

އަބްދުލް ގާދިރު  ހަސަން މުފީދު
ވިދާޅުވި މައްސަލަކަމަށް 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ  ސާފުނިވާތީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު 
ސާބިތު  ނަޝީދާ ބެހޭގޮތުން 
ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަ 

ދައްކާފައިކަމަށް ބުނެ އަދި 
ގާދިރު  ހަސަން މުފީދު އަބްދުލް

ޝީދުގެ އަބުރާ ރައީސް ނަ
ބެހުނުއިރު އެ މަންޒަރު އަޑާއެކު 

 އިން 13ޗެނަލް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ، މި 

މައްސަލަ ވަކި މައްސަލަ 
 ބަލައިދެއްވުން އެދި  އެއްގެގޮތުގައި

ޖޫން  07
2016 

CAC-
45/2016 
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ވަނަ 2016މެއި  20
ފަހި " ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި 

ފެސްޓިވަލް  ކުޅިވަރު 913
" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 
 ޓީވީއެމް އިން ލައިވްކޮށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 
ކޮންޓެންޓްގައި ރައްޔިތުންގެ 

 މަޖްލިހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ 
މެމްބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް 
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށާއި، އެ 

 ރަސްމިއްޔާތުގައި
ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޔާމިނު ދެއްކެވި هللا ޢަބްދު
 ކުރާއިރު،ވާހަކަފުޅަށް ރިއާޔަތް

ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ޚިލާފުވާ  އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ
ކަމަށް ބެލެން ނެތްކަމަށް 

ނޑަޅައި މި މައްސަލަ ބެލި ، ކަ
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި 
 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ 

 ނިންމީއެވެ.

ވަނަ 2016މެއި  20
 913ފަހި " ވި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއް

ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ  ކުޅިވަރު 
ޓީވީއެމް އިން " ރައްމިއްޔާތު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި  ލައިވްކޮށް

ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއީސް ޔާމިނު 
 ވާހކަފުޅު ދައްކަވަމުން

ނޑުގެ އެންމެ ގާތް އަހު " އަޅުގަ
ސިޔާމަށް ދަންނަވާލަން 

ނޑުމެންނަށް  ބޭޏުންވަނީ އަޅުގަ
އެނގެއޭ ހަމަ ހުރިހާ 

 ފުޅުންވެސް، ހާއްސަކޮށް ހުރިހާބޭ
ފިރިހެން ބޭފުޅުން ބެންކޮކަށް 
ވަޑައިގަންނަވާ ހަމަގައިމުވެސް 

ހޯއްދަވަނީ  އަންހެން ބޭފުޅުން
ހިލޭއެއްނޫން އެހެންވީމަ ހިލޭ 

އަންހެނުންނެއްނޫން އެއީ 
ރާއީސް ޔާމިނު ދެއްކެވި " ސިޔާމް

ވާހަކައަކީ ހަށިވިއްކުމަށް ހިތްވަރު 
އްކަމަށް އެ ވާހަކައެ ލިބޭ ފަދަ

އަޑު އިވުމުން ޝަކުވާ 
 ހުށަހެޅިފަރާތަށް އެފަދަ

ކަންކަންކުރުމަށް ހިތްވަރު 
ލިބިގެންދިޔަކަން ބަޔާންކޯށް 

 9/2014ގާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ  620ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ 

ބާބުގެ ހަށިވިއްކުމުގެ ބައިގައި 
ނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކުގެ  ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  621ބައިގައި 
 (ވަނަ ނަންބަރުގައ2ި)ހ(ގެ )

ހަށި " ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 
ވިއްކުމުގެ އަމަލެއް ނުވަތަ 

ހިންގުމަށް ހިތްވަރު  އަމަލުތަކެއް
ދިނުމާއި އެކަން 

ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި 
އެކަމަށް  އެނޫންގޮތަކަށްވެސް
މިހެން " މަގުފަހިކޮށްދިނުން 

ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ބަލާ 
   އަޅާދެއްވުން އެދި ފިޔަވަޅު

ޖޫން  07
2016 

CAC-
46/2016 
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 23އިން 13ޗެނަލް 
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 އިން 12:30މެންދުރު 
އަށް 5:00ހަވީރު 

ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓްގައި، 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޔާމިން އަބްދުލް  هللاއަބްދު
ގައްޔޫމް ދެއްކެވި 

 އިޖުތިމާއީ" ވާހަކަފުޅުގައި
މައްސަލަތަކަށް، އޭގެ 
ޙައްލެއް އަންނާނީ، 

ރައްޔިތުން އިޖުތިމާއީ 
 މައްސަލަތަކުން

ހަނދާންނެތޭވަރުގެ އަފިހުނެއް 
" ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން.

ވިދާޅުވެފައިވަނީ  ކަމަށް
މިސާލު ބަހެއްގެ ގޮތުން 

ކަމަށް އެނގެން 
 އޮތުމުންނާއި، އޭގެ
އެ "... ތަފްސީލެއްގެ ގޮތުން

އަފިހުނަކީ ރައްޔިތުން 
 ވާނުންބާރުވެރިވުން. ޒު 

ބާރުވެރިވުން. ޒުވާނުން 
ބޭކާރުގޮތުގައި 

ވަގުތުނަގާނުލައި، 
ކުރިއަށް  ޒުވާނުންނަކީ ގައުމު

ގެންދަން، ޒުވާނުންގެ 
އާއިލާއަށް ބޭނުންވާ ލާރި 

ހަޔާތް  ހޯދަން، ޒުވާނުންގެ
ބާއްޖަވެރިކުރަން 

މަސައްކަތްކުރާ، އާމްދަނީ 
 ހޯދާ ބަޔަކަށް ހަދާނެ

ފުރުޞަތުތަކެއް ރާއްޖޭގައި 
ކަމަށް " އުފައްދައިދެވިގެން...

އޮތުމުން،  އެނގެން
ޙަވާލާދީފައިވާ އެ ކޮންޓެންޓް 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ވަނީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ 
ބެލެން  މިންވަރަށް ކަމަށް

ނޑަޅައި  މި، ނެތްކަމަށް ކަ

 23އިން  13ޗެނަލް 
ވަނަ ދުވަހުގެ 2016މެއި 

ހަވީރު  އިން 12:30މެންދުރު 
އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 5:00
ޔާމީން އަބްދުލް هللا އަބްދު

ހޯރަފުއްޓަށް  ގައްޔޫމް ހއ.
ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގައި ބޭއްވި 

 ޖަލްސާ ލައިވްކޮށް
ކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެ ބްރޯޑްކާސްޓް 

ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު 
ޔާމީނު  ދައްކަވަމުން ރައީސް

ނޑުމެން " ވިދާޅުވީ އަޅުގަ
ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި، ރާއްޖޭގައި 

މިހިރަ ހުރިހާ  އުފެދިފައި
އިޖުތިމާއި މައްސަލަތަކަށް އޭގެ 
 ހައްލެއް އަންނާނީ ރައްޔިތުންގެ

އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކުން 
އަފިހުމެއް  ހަނދާންނެތޭވަރުގެ

ލިބިގެން، އެ  ރައްޔިތުންނަށް
އަފިހުނަކީ ރައްޔިތުން 

ބާރުވެރިވުން، ޒުވާނުން 
ޒުވާނުން  ބާރުވެރިވުން،

ބޭކާރުގޮތުގައި ވަގުތު ނަގާނުލާ، 
 ޒުވާނުންނަކީ ގައުމު ކުރިއަށް 

ގެންދަން ޒުވާނުންގެ އާއިލާއަށް 
ބޭނުންވާ ލާރި ހޯދަން ޒުވާނުންގެ 

ބާއްޖަވެރިކުރަން  ހަޔާތް
މަސައްކަތްކުރާ އާމުދަނީ ހޯދާ 
 ބަޔަކަށް ހަދާނެ ފުރުސަތުތަކެއް

ރާއްޖޭގައި އުފައްދައި ދެވިގެން. 
އެހެންވީމަ، ޒުވާނުން 
 ބާރިވެރިކުރުވަން ކުރާ

މަސައްކަތަކީ މި ދެންނެވި 
ނޑުމެންގެ  އަފިހުން އަޅުގަ

ގައުމެއްގެ ". ތެރޭގައި ބެހުން
ތަރައްގީއާ ގުޅުވައިގެން 

ރައީސް ޔާމީނު އަފިހުންގެ ވާހަކަ 
ވާހަކަ ޓީވީއިން  ދެއްކި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކީ ޓީވީބެލި 
އަފިހުން  މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

ބޭނުންކުރުމަށް 

ޖޫން  07
2016 
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މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ 
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

 ންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މެ
 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ހިތްވަރުލިބުނުކަމެއްކަން 
މައްސަލަބެލުމަށްފަހު  ބަޔާންކޮށް
އަށް ފިޔަވަޅު  13ޗެނަލް 

  އަޅައިދެއްވުން އެދި 

 2016އޯގަސްޓް  04

ވަނަ  2016މޭ  31
އިން  13:00ދުވަހުގެ 
 އަށް ޓީވީއެމް އިން 14:00

 ބްރޯޑްކާސްޓުކުރި
" މެންދުރުފަސް"

ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން 
ގެނެސްދިން  ހާއިރ13:49ު

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު 
ކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް 

ހިމެނޭ  ބަޔާންކުރާ ލަވަ
ކޮންޓެންޓްގައި، ޓީވީ 
ގެ ސްކްރީނަށް ދުންފަތު 

 އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ލިބޭ
ގެއްލުން ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް 
އަރުވާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން 

 އަޑު އިވުމުން
މަހުރޫމުވެފައިވާ މީހުންނަށް 
މިލަވައިން ދޭންބޭނުންވާ 
 މެސެޖް ނުލިބޭނެ ކަމަށް 

ޝަކުވާގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވީ 
 ނަމަވެސް އެ ކޮންޓެންޓް

ކޯޑް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ"

ވަނަ  2016މޭ  31
 14:00އިން  13:00ދުވަހުގެ 

 އަށް ޓީވީއެމް އިން
" މެންދުރުފަސް " ބްރޯޑްކާސްޓުކުރި

ޕްރޮގްރާމްގައި ގަޑިން 
ވަނީ ދުންފަތުގެ  ހާއިރ13:49ު

އިސްތިއުމާލު ކުރުމުން ލިބޭ 
 ގެއްލުންތައް ބަޔާންކުރާ ލަވައެއް

ގެނެސްދީފައިވާކަމަށާއި އެ 
ލަވައިގައި ގެނެސްދިން 
 މަންޒަރުތަކުގެ ތެރޭގައި
ސިނގިރޭޓު ބޭނުންކުރާ 

ން މަންޒަރާއި ގުޑުގުޑާއި
 ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ 

މަންޒަރާއި ދުންފަތުގެ 
އިސްތިއުމާލުކުރުމަށް ގުޑުގުޑާ 

 ތައްޔާރުކުރާ މަންޒަރު
ކޮންމެސްވަރަކަށް 

ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ މި ލަވަ 
 އަޑާއިއެކު ބެލުމުން ކަންފަތުން 

އަޑުއިވޭ މީހުންނަށް މި ލަވައިގައި 
ހިމެނޭ މަންޒަރު ގެނެސްދޭ 

ޖޫން  07
2016 
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އާ ޚިލާފް " އޮފް ޕްރެކްޓިސް 
ވެފައިވާ ކަމަށް ބަލާނެ 

ކަމަށް  ޖާގައެއް ނެތް
ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ  ކަ

ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި 
މެންބަރުންގެ  ބައިވެރިވި 

އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ 
 ނިންމީއެވެ.

ންފަތުގެ ދު މަގުސަދަކީ
އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ލިބޭ 

ގެއްލުން ބަޔާންކޮށް އެކަމަށް 
 އާންމުން

ހޭލުންތެރިކުރުވުންކަމުގައި 
ވިސްނޭނެ ކަމާއިމެދު ޝައްކެއް 

ނަމަވެސް  ނެތްކަން ބަޔާންކޮށް
އަޑު އިވުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ 

 މީހުން ޓީވީ ބަލާކަމީ ގަބޫލުކުރަން
ޖެހޭ ހަގީގަތެއްކަމަށްވާއިރު 

ހުންނަށް ދުންފަތުގެ އެމީ
 އިސްތިއުމާލުކުރުމަށް

ހިތްވަރުލިބުން ނޫންކަމެއް 
ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޓީވީ 

 ސްކްރީނަށް ދުންފަތުގެ
އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ލިބޭ 

ގެއްލުން ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް 
ބުނެ  އަރުވާފައި ނުވާކަމަ

 މައްސަލަ ބަލައި ދެއްވުން އެދި 

 2016އޯގަސްޓް  10

 29އިން  13ޗެނަލް 
ވަނަ ދުވަހުގެ  2016މެއި 

 އަށް 13:52އިން  13:00
" ބީ ޓައުން " ގެނެސްދިން

ޕްރޮގްރާމުގައި ގަޑިން 
ގަޑިން  ހާއިރު އަދި  13:32
ހާއިރު ގެނެސްދިން 13:50

ކޮންޓެންޓްގައި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފް  އޮފް
ނެތް ކަމުގައި ކޮންޓެންޓެއް 

 13:11ވީނަމަވެސް، ގަޑިން 
ހާއިރު ދެއްކި މަންޒަރެއްގައި 

  އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ
، ބައެއް ފެންނަ މަންޒަރު

ހާއިރު  13:12
އަންހެނުންތަކެއްގެ އުރަމަތީގެ 

، މަންޒަރު ބައެއް ފެންނަ

ގެނެސްދިން  ހާއިރ13:14ު
ރިޕޯޓެއްގައި އަންހެނެއްގެ 

ނަ ބައެއް ފެން  އުރަމަތީގެ
ގަޑިން ، ފޮޓޯއެއް

 29އިން  13ޗެނަލް 
ވަނަ ދުވަހުގެ  2016މެއި 

 އަށް 13:52އިން  13:00
" ބީ ޓައުން " ގެނެސްދިން

 13:11ގްރާމުގައި ގަޑިން ޕްރޮ
މަންޒަރެއްގައި އާއްމު  ގައި ދެއްކި

ބަހުރުވައިން ދަންނަވައިން 
ކިރު  ދަންނަވަނީނަމަ އަންހެނެއްގެ

ވަޅު ފެންނަ މަންޒަރު 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 

ކިރުވަޅާއެކު  ގައ13:12ިއަދި 
ކިރުގެ ބަޔެއް ފެންނަ މަންޒަރު 

ގައި 13:14އަދި ގަޑިން 
ރިޕޯޓެއްގައި  ދިންގެނެސް

އިންޑިއާގެ ފަންނާނެއްކަމުގައިވާ 
 ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ކިރު ފެންނަ

ފޮޓޯތަކެއް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ 

ގައި 13:32އަދި ގަޑިން 
ވީޑިއޯއެއްގައި  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

އަންހެނަކު ފިރިހެނެއްގެ ކޮލަށް 
 ދޮންދޭ މަންޒަރު، ގަޑިން

ޖޫން  07
2016 
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 ހާއިރު އަންހެނެއްގ13:40ެ
އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ 

އަދި ގަޑިން ، ފޮޓޯއެއް
ހާއިރު ދެއްކި ހިންދީ 13:47

އަންހެނެއްގެ   ލަވައެއްގައި
 އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ

، ގެނެސްދީފައިވާތީ މަންޒަރު

މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
 2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ  ކޯޑް

(އާ ޚިލާފު 4އިގެ )ވަނަ ހަމަ
 ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 

ނޑައަޅައި، މިފަދަ  ކަ
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ 

 ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  30ގަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން، ގޮތަށް
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
ނޑުތަކާ  އެއްގޮތްވާ  މިންގަ

ންޓެންޓް ގޮތުގެ މަތީން ކޮ
ގިންތިކޮށް ދަރަޖަކުރުމަށް 
 މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި 
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް 

ކޮށްފައިވަނީ،  ބްރޯޑްކާސްޓް 
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް 

 ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 ވަނަ 31ޤަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު، 

ޕްރޮގްރާމްތައް  ކުރިމަގުގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 

އުމުރުފުރައަށް 
ގަޑިތަކަށް  އެކަށީގެންވާގޮތަށް 

ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
ބައްޓަންކުރުމަށް، 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ގެ ދެ ގައި އަންހެނެއް 13:40
ކިރު ދޭތެރެ ފެންނަ ފޮޓޯއެއް 

ދެއްކި  ގައ13:47ިއަދި ގަޑިން 
  ހިންދީ ލަވައެއްގައި

އަންހެނެއްގެ ދެ ކިރު ދޭތެރެ 
 ގައ13:51ިފެންނަމަށާއި ގަޑިން 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ވީޑިއޯއެއްގައި 
ފިރިހެނަކާއި އަންހެނަކު އެކަކު 

މޫނަށް ދޮންދޭ  އަނެކެއްގެ
  ބުނެ  މަންޒަރު ދައްކާފައިވާކަމަށް
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ގެ ވަނަ މާއްދ44ާގާނޫނުގެ 
(ގެ ދަށުން މީޑިއާ 1)ހ(ގެ )

ލިމިޓެޑަށް  ރިންގް ޕްރައިވެޓް 
އަންގައި، ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް 

މި މައްސަލަ ބެލި 
ބައިވެރިވި  ޖަލްސާގައި

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 
 ނިންމީއެވެ.

 2016ނޮވެމްބަރ  22

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

 2016ޖުލައި  4ލިމިޓެޑްގެ 
ސިޓީގައި، މައްސަލައާ 
ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓް 

އާކައިވް ކޮށްފައިވާ ހާޑް 
ބައެއް ކޮރަޕްޓްވެ  ޑިސްކްގެ

 17ހަލާކުވެފައިވާތީ، 
ގެ އާކައިވް 2016އޭޕްރީލް 
ރިކަވަރ  މެޓީރިއަލް

ކުރެވިފައި ނުވާތީ 
ކޮމިޝަނުން ހޯދުމަށް 
އެދިފައިވާ ތާރީޚްގެ 

ނެތްކަމަށް  ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
މައްސަލައާ  ބުނެފައިވާތީ އާއި

ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް މިހާރު 
ލިބެން ނެތުމުން، 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ވެން ކުރިއަށް ގެންދެ

ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި 
 ފަރާތަށް އެންގުމަށާއި، އަދި،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ  30ޤާނޫނުގެ 

 )ބ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހިންދީ ފިލްމު )ފޭން( 
ދިއެކްސްޓްރާއިން ހުއްދަ ނެތި 

 ބުނެ  ދެއްކިކަމަށް

ޖޫން  08
2016 

CAC-
50/2016 
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މަޤްސަދު ހާސިލުވާގޮތަށް 
ދިއެކްސްޓްރާ އިން 

ކޮންޓެންޓް އަދި އޮންއެއަރ 
ރައްކާކޮށްފައިނުވާ  ލޮގް

ކަމަށް އަމިއްލަ އިއުތިރާފުން 
 ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ،
މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  30ޤާނޫނުގެ 
 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޢާންމު 
ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން 

 ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވުން ކަމަށް
ނޑައަޅައި، އަދި މިއީ  ކަ

ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އާންމު 
 ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން

ދި އެކްސްޓްރާއިން  ޝަރުތަކާ
ޚިލާފްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު 

 ކަމަށްވާތީ،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  44ޤާނޫނުގެ 
 ގެ ދަށުން، އެކަނ4ް)ހ(ގެ 

ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމުގެ 
ގޮތުން، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

މާއްދާގެ  ވަނަ  30ޤާނޫނުގެ 
)ބ(ގައި ބުނާ ފަދައިން 

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ 
 ތަކާއިޕްރޮގްރާމް

އިޝްތިހަރުތަކުގެ މާސްޓަރ 
ރެކޯޑިންގއާއި އޮންއެއަރ 

 ލޮގް، އެ އެއްޗެއް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ދުވަހުން 

 2  ފެށިގެން މަދުވެގެން
ދޭއް( މަސްދުވަސް ވަންދެން )

އިންތިޒާމު  ބެހެއްޓޭނޭ
ހަމަޖެއްސުމަށް 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

ކޮމިޝަންގެ އަންގަން 
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 
 ނިންމީއެވެ.
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 2016ސެޕްޓެމްބަރ  07

ކޮމިޝަނުން 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
  ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ

ނުވާތީ މިހާރު ފަރާތަކަށް 
ޚިދުމަތް  ދެމުން ގެންދާ 

ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި، 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު 

ގައި 16/2010 ނަންބަރު:
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ނެގުމަށްފަހު  ލައިސަންސް
 ކުރިއަށް  މިހިދުމަތް

ގެންދިޔުމަށް މިކޮމިޝަނުން 
ވާނީ މި ފަރާތަށް 

 ހަތްތެރިވެ އަންގާ،ނަސޭ
ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 

ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި 
ޚިދުމަތް  ރިބްރޯޑްކާސްޓްގެ 

ދެވޭނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕަބްލިކް 

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ  ލިމިޓެޑް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
ޤަރާރަކުން އުފައްދަވާ 

ނުވަތަ ވަކި  ކުންފުންޏެއް
ނޫނެއްގެ ދަށުން އުފައްދާ ޤާ

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ 
ސޮސައިޓީއަކަށް  ކޯޕަރޭޓިވް

ކަމަށާ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް 
ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް 

ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ  އަމަލު
ގަވައިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތީން
ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް 

އަންގައި މައްސަލަ 
 ނިންމާފައި

ނޭކުރެންދޫގައި ހދ. 
ކޭބަލް ޓީވީ ހިދުމަތް ދެމުން 

އެއާރޓެލް މެދުވެރިކޮށް  ގެންދަނީ
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހދ. 

 ނޭކުރެންދޫ/ އަސުރުމާގޭގައި
 ކަމަށް ބުނެ 

ޖޫން  23
2016 

CAC-
51/2016 
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 2016ޖުލައި  12

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި 
 ކޮންޓެންޓްގެ ތާރީޚަކީ،

ހުށަހެޅުމާއި  ޝަކުވާ"
ބަލައިގަތުމުގެ ޝަކުވާ 
 އަދި" ނިޒާމު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ "
 ގެ ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ "ޤަވާއިދު

މާއްދާތަކުގައިވާ މުއްދަތު 
ފަހަނައަޅައިގޮސްފައިވާ 
 ތާރީޚަކަށް ވެފައި، އެ

ކޮންޓެންޓް މިހާރު ލިބެން 
ނެތުމުން، ޙަވާލާދީފައިވާ 

 މައްސަލަ ކުރިއަށް
ގެންދެވެން ނެތް ވާހަކަ 

މައްސަލަ ބެލި ދެންނެވުމަށް 
 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 
 އިއްތިފާޤުން ނިންމެވި.

އިން ޕީޕީއެމް  13ޗެނަލް 
އާއި އެމްޑީއޭ ގުޅިގެން ބޭއްވި 

ވާހަކަ ދައްކަވަމުން  ޖަލްސާގައި
ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ދ. މީދޫ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި
އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު 

އަޅުގަނޑު " މުހައްމަދުސިޔާމް 
އެންމެހާ  އެމްޑީޕީގެ

މެންބަރުންނަށް މިއަދު ދަންނަވާނީ 
 ގަންދީ ހުވާކޮށްފައިވެސްهللا މާތް 

ބުނެފާނަން އެމްޑީޕީގެ މައިގަނޑު 
ވިސްނުމަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ 

ކުރުން. އާދެ އެއީ  ޓެރަރިސްޓް 
" ޓެރަރިސްޓް އޮގަނައިޒޭޝަނެއް

އެމްޑީޕީއާ  މިހެން ވިދާޅުވެ 
ޅޭގޮތުން ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު ގު

 ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ 

ޖޫން  23
2016 

CAC-
52/2016 

 2016ޖުލައި  12

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި 
 ކޮންޓެންޓްގެ ތާރީޚަކީ،

ހުށަހެޅުމާއި  ޝަކުވާ"
ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ 

 އަދި" ނިޒާމު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ "

 ގެ ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ "ޤަވާއިދު
މާއްދާތަކުގައިވާ މުއްދަތު 
ފަހަނައަޅައިގޮސްފައިވާ 
 ތާރީޚަކަށް ވެފައި، އެ

ކޮންޓެންޓް މިހާރު ލިބެން 
ނެތުމުން، ޙަވާލާދީފައިވާ 

 މައްސަލަ ކުރިއަށް
ގެންދެވެން ނެތް ވާހަކަ 

ދެންނެވުމަށް މައްސަލަ ބެލި 
 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 .އިއްތިފާޤުން ނިންމެވި

ޓީވީއެމް އިން މޯލްޑިވިއަން 
 އައިޑަލްގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭ ޝޯ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާއިރު އެ 

ޝޯގައި އިންޑިއާގެ 
 ލަވަކިޔުންތެރިއެއް ކަމުގައިވާ
އަބިޖީތު ސްޓޭޖް މައްޗަށް 

އެރިއިރު އިސްލާމް ދީން ނޫން 
 އެހެން ދީންތަކުގައި ދީނީ

އަޅުކަންތައް ކުރާ ތަންތަނަށް 
އެޅޭއިރު އަމަލު ވަދެ ނުކުމެ 

 ކުރަމުންދާ ގޮތަކަށް
  ހަރަކާތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ

ޖޫން  23
2016 

CAC-
53/2016 

 2016ޖުލައި  12

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 
ޝަކުވާ ފޯމުގެ މައްސަލައިގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތަފްސީލުގައި
 2016ޖޫން  10ގޮތަށް 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަޑިން 

ޓީވީއެމް އިން 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޔޫރޯ 

 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް 2016
ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމުގެ ހުޅުވުމުގެ 

 ގޮތުން ގެނެސްދިން ލަވައިގައި

ޖޫން  23
2016 

CAC-
54/2016 
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  ގައ11:54ި
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ނުވާތީ، 

މައްސަލައަކީ އަސްލެއް  މި
ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް 

 މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ
ޖަލްސާގައި 

ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ނިންމެވި.

އަންހެނުންތަކެއް ނަށަމުން 
ދިޔައިރު، އަންހެނުންގެ 
ފެންނަ  އުރަމަތީގެ ބޮޑު ބައެއް
މަންޒަރު ތަކުރާރުކޮށް 
 ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ 

 2016ޖުލައި  12

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 
މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ފޯމުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތަފްސީލުގައި
 2016ޖޫން  10ގޮތަށް 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަޑިން 
  ގައ11:54ި

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ނުވާތީ، 
މައްސަލައަކީ އަސްލެއް  މި

ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް 
 މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ

ޖަލްސާގައި 
ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 

ން މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގު
 ނިންމެވި.

ޔެސް އިން 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޔޫރޯ 

 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް 2016
ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމުގެ 

 ގޮތުން ގެނެސްދިން ލަވައިގައި
އަންހެނުންތަކެއް ނަށަމުން 
ދިޔައިރު، އަންހެނުންގެ 
ފެންނަ  އުރަމަތީގެ ބޮޑު ބައެއް
މަންޒަރު ތަކުރާރުކޮށް 

  ބުނެދައްކާފައިވާކަމަށް 

ޖޫން  23
2016 

CAC-
55/2016 

 2016އޯގަސްޓް  10

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ  25ޤާނޫނުގެ 
ލައިސަންސަށް " )ށ( ގައި

އެދޭ ފަރާތަކީ 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ 

 ކޮންޓެންޓް
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހައްގު 

" ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން 
 މިހެން

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، 
ކިނބިދޫ ޒުވާނުންގެ ގުޅުން 

ތ.  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއިން
ކިނބިދޫގައި ޗެނަލްތައް 

ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް 
 މެދުވެރިކޮށްކަމަށްވާނަމަ،

ކިނބިދޫ ޒުވާނުންގެ ގުޅުން 
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ 
 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކިނބިދޫ ޒުވާނުންގެ ގުޅުން 
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އިން 

ބޭބުންކޮށްގެން  އެއަރޓެލް
ޗެނަލްތައް ދޫކުރުމާއި، 

ނޑުން،  ނަމާދުވަގުތަށް މެދުނުކެ
ޗެނަލްތައް ނުސާފުވުން އަދި 
ސެންސަރުނުކުރާކަމަށް ބުނެ 

 ހުށަހަޅާފައިވާވުން 

ޖޫން  27
2016 

CAC-
56/2016 
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ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް 
ޗެނަލްތައް ހިމެނުމަކީ އެހެން 

 އްގެ ޗެނަލްތައްފަރާތެ
ހުއްދައަކާ ނުލާ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 
ކަމަށްވާތީ، ކިނބިދޫ 

ކޯޕަރޭޓިވް  ޒުވާނުންގެ ގުޅުން
ސޮސައިޓީގެ ނެޓްވާރކް 

މެދުވެރިކޮށް މި ޗެނަލްތައް 
ޗެނަލްތައް  ދައްކަމުންދާނަމަ

ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް 
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި، 

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  އަދި
އްގު ލިބިފައިނެތް ހަ

ޗެނަލްތައް 
 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން

ދާކަމުގައިވާނަމަ 
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 

ގަވާއިދު ނަންބަރު 
(2012/R-20 ެގ)  ުޖަދުވަލ
ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ  2

-ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 
 ރ އިން ކިނބިދޫ 2000/

ޒުވާނުންގެ ގުޅުން ކޯޕަރޭޓިވް 
 ސޮސައިޓީ ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ

އެ ފަރާތަށް  ވާހަކަވެސް
އަންގައި، މި މައްސަލަ 

 މިގޮތަށް ނިންމާފައި.

 2016އޯގަސްޓް  08

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ  25ޤާނޫނުގެ 
ލައިސަންސަށް " )ށ( ގައި

އެދޭ ފަރާތަކީ 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ 

 ކޮންޓެންޓް
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހައްގު 

" ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، މިހެން

ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް 
 ފަރާތުން ލިމިޓެޑްގެ 

ށ.މާއުނގޫދޫގައި ޗެނަލްތައް 
ދަނީ އެއަރޓެލް  ދޫކުރަމުން

ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް / ށ. މާޢުނގޫދޫގައި 

މެދުވެރިކޮށް  އެއަރޓެލް
ޗެނަލްތައް ދޫކުރުމާއި 

ލައިސަންސް ލިބިފައިނުވާ ގިނަ 
ރިބްރޯޑްކާސްޓް  ޗެނަލްތަކެއް

 ކުރާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުން 

ޖުލައި  04
2016 

CAC-
57/2016 
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މެދުވެރިކޮށްކަމަށްވާނަމަ، 
އެފަރާތުގެ 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް 

ޗެނަލްތައް ހިމެނުމަކީ އެހެން 
 ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް

ދައަކާ ނުލާ ހުއް
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 

 ލަސްޓްރަމް ކަމަށްވާތީ،
  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް މި 
ދައްކަމުންދާނަމަ  ޗެނަލްތައް

ޗެނަލްތައް ދެއްކުން 
ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ 

އަދި ލަސްޓްރަމް  އަންގައި
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ފަރާތުން 
 ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހައްގު

ލިބިފައިނެތް ޗެނަލްތައް 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 

 ދާކަމުގައިވާނަމަ
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 

ގަވާއިދު ނަންބަރު 
(2012/R-20 ުގެ ޖަދުވަލ)
ނުކުތާގައި  ވަނަ 2ގެ  2

-ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 
ރ އިން  2000/

 ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް
ށް އަންގައި، މި އެ ފަރާތަ

މައްސަލަ މިގޮތަށް 
 ނިންމާފައި.

 2016އޯގަސްޓް  10

މީޑިއާނެޓްގެ 
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް 

 ޗެނަލްތަކުން އާންމު
ނޑުތަކާއި  އިޖްތިމާއީ މިންގަ

ނިވާކަންކުޑަ   ޚިލާފަށް
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ 

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް 
ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ  ބުނެ

ލިބެމުންދާތީ، ޗެނަލްތައް 
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް 

ޖުލައި  12މީޑިއާ ނެޓޫން 
ން  11:00ވަނަ ދުވަހުގެ 2016
ފެޝަން " ދެއްކި  އަށ12:00ް

ގައި އަންހެނާގެ އުރަމަތިން " ޓީވީ 
ހުރި ކަމަށް  ބައެއް ފެންނަން

 ބުނެ

ޖުލައި  13
2016 

CAC-
58/2016 
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 ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި، އެފަދަ 
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން 

ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމުތައް
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް 

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 
ޕްރައިވެޓް  މީޑިއާނެޓް

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް 
 ޝަނުން ނިންމާފައި ކޮމި

 2016އޯގަސްޓް  03

ޝަކުވާ ފޯމުގެ 
މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި 

  ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ޖޫން 15ޓީ.ވީ.އެމް އިން 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 2016
 އަށ00:00ްން  23:00

ބުނެފައިވަ  ޝަކުވާގައި
ތާރީޚާއި ގަޑީގައި އެފަދަ 

ކޮންޓެންޓެއް 
މި ، ދައްކާފައިނުވާތީ

 މައްސަލައަކީ އަސްލެއް ނެތް
މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލަ 
ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެން
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ނިންމެވި.

ޖޫން  15ޓީ.ވީ.އެމް އިން 
 23:00ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 2016
 ގެނެސްދިން އަށ00:00ްން 
ޝޯގައި " އެހަންދާން ކަވަރސް"

އަންހެންކުދިންގެ  ލަވަކީ ބައެއް
އުރަމަތިން ބައެއް ފެންނަން 

 ހުރިކަމަށް ބުނެ 

ޖުލައި  13
2016 

CAC-
59/2016 

 2016އޯގަސްޓް  10

މީޑިއާނެޓްގެ 
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް 

 ޗެނަލްތަކުން އާންމު
ނޑުތަކާއި  އިޖްތިމާއީ މިންގަ

ނިވާކަންކުޑަ   ޚިލާފަށް
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ 

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް 
ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ  ބުނެ

ލިބެމުންދާތީ، ޗެނަލްތައް 
އިތުރަށް ފޮނުވުމުގައި 

 ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި، އެފަދަ 
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން 

ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމުތައް
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް 

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 

ޖުލައި  12މީޑިއާނެޓުން 
ގެ ރޭ ވަނަ ދުވަހު 2016

" ފެޝަން ޓީވީން " ގައ45ި"23
ދެއްކި ކޮންޓެންޓްގައި އަންހެނާގެ 

ބައެއް ފެންނަން  އުރަމަތިގެ ބޮޑު
 ހުރިކަމަށް ބުނެ 

ޖުލައި  13
2016 

CAC-
60/2016 
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ޕްރައިވެޓް  މީޑިއާނެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް 
 ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި 

 2016އޯގަސްޓް  03

ޝަކުވާ ފޯމުގެ 
މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް
ޖުލައި  10އައިސް ޓީވީން 

ކޮންޓެންޓެއް ގައި 2016
 ދައްކާފައިނުވާތީ، މި

މައްސަލައަކީ އަސްލެއް ނެތް 
މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލަ 

ޖަލްސާގައި  ބެލި ކޮމިޝަންގެ
ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 
 ނިންމެވި.

ޖުލައި  10އައިސް ޓީވީން 
ގައި ދެއްކި ޔޫރޯ ފައިނަލް 2016
ރޮނާލްޑޯގެ ފައިގެ  މެޗުގައި

ނޑު މާކައިރިން ފަ ލަމަސްގަ
 ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ 

ޖުލައި  13
2016 

CAC-
61/2016 

 2016އޯގަސްޓް  10

މީޑިއާނެޓްގެ 
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް 

 ޗެނަލްތަކުން އާންމު
ނޑުތަކާއި  އިޖްތިމާއީ މިންގަ

ނިވާކަންކުޑަ   ޚިލާފަށް
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ 

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް 
ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ  ބުނެ

ލިބެމުންދާތީ، ޗެނަލްތައް 
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް 

 ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި، އެފަދަ 
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން 

ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމުތައް
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް 

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 
ޕްރައިވެޓް  މީޑިއާނެޓް

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް 
 ޝަނުން ނިންމާފައި ކޮމި

މިޑިއާ ނެޓްގެ ޓީ.ސީ.އެލް 
ޖުލައި  12ޗެނަލް އިން 

ރޭ  ވަނަ ދުވަހުގ2016ެ
ގައި ދެއްކި ޕްރޮގްރާމްގައި 23:31

އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ ބައެއް 
މަންޒަރު ދާކާފައިވާކަމަށް  ފެންނަ
 ބުނެ

ޖުލައި  13
2016 

CAC-
62/2016 
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ޝަކުވާ ފޯމުގެ 
މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް
ޖުލައި  14ރާއްޖެ ޓީވީގެ 

 13:45ވަނަ ދުވަހުގެ 2016
އަށް  14:00ން 

ކޮންޓެންޓްގައި  ގެނެސްދިން
ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާފަދަ 
 ލިޔުމެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި
ނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ 

އަސްލެއް ނެތް 
މައްސަލަ މައްސަލައެއްކަމަށް 

ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި  ބެލި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 
 ނިންމެވި.

ޖުލައި  14ރާއްޖެ ޓީވީގެ 
ން  13:45ވަނަ ދުވަހުގެ 2016
ގެނެސްދިން  އަށް  14:00

ޚަބަރުގެ ތިރީ ބާއަށް އުންގޫފާރު 
 ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖައުފަރު ދާވޫދު

ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު 
ގާފައިވާކަމަށް ދޭހަވާފަދަ ހިން

ޚަބަރުގައި  ގޮތަކަށް އަރުވާފައިވާ
އެފަރާތުގެ އިންޒަތާއި އަބުރު 

 ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ފަދަ
އިބާރާތުން ޚަބަރު 

އަރުވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ސީރިއަށް 
ގޮތުގައި  އަވަސް މައްސަލައެއްގެ

ބަލައިދެއްވުންއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 
 މައްސަލަ

ޖުލައި  14
2016 

CAC-
63/2016 

 2016އޯގަސްޓް  10

މީޑިއާނެޓްގެ 
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް 

 ޗެނަލްތަކުން އާންމު
ނޑުތަކާއި  އިޖްތިމާއީ މިންގަ

ނިވާކަންކުޑަ   ޚިލާފަށް
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ 

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް 
ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ  ބުނެ

ލިބެމުންދާތީ، ޗެނަލްތައް 
އިތުރަށް ފޮނުވުމުގައި 

 ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި، އެފަދަ 
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން 

ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމުތައް
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް 

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 
ޕްރައިވެޓް  މީޑިއާނެޓް

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް 
 ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި 

ޖުލައި  13މީޑިއާނެޓުން 
ދުވަހުގެ ރޭ ވަނަ 2016
ޗެނަލުން  ގައި ސްޕޯޓްސ23:48ް

މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ 
ސެރީނާ ވިލިއަމްސްގެ ޖަގިޔާ 

 ހުރިކަމަށް ބުނެ  ފެންނަން

ޖުލައި  14
2016 

CAC-
64/2016 
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މީޑިއާނެޓްގެ 
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް 

 ޗެނަލްތަކުން އާންމު
ނޑުތަކާއި  އިޖްތިމާއީ މިންގަ

ނިވާކަންކުޑަ   ޚިލާފަށް
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ 

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް 
ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ  ބުނެ

ލިބެމުންދާތީ، ޗެނަލްތައް 
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް 

 ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި، އެފަދަ 
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން 

ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމުތައް
ދުމަތް ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚި
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 

ޕްރައިވެޓް  މީޑިއާނެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް 
 ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި 

މީޑިއާނެޓްގެ އައިޓީވީ 
ގެ 2016ޖުލައި  13ޗެނަލުން 
އަލަށް ހޮވުނު  ގައި ޔޫކޭގ22:03ެ

ޕްރައިމިނިސްޓަރ ތެރީސާ މޭގެ 
 އުރަމަތިން އެއްބައި ފެންނަން

 ހުރިކަމަށް ބުނެ 

ޖުލައި  14
2016 

CAC-
65/2016 

 2016އޯގަސްޓް  10

މީޑިއާނެޓްގެ 
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް 

 ޗެނަލްތަކުން އާންމު
ނޑުތަކާއި  އިޖްތިމާއީ މިންގަ

ނިވާކަންކުޑަ   ޚިލާފަށް
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ 

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް 
ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ  ބުނެ

ލިބެމުންދާތީ، ޗެނަލްތައް 
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް 

 ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި، އެފަދަ 
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން 

ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމުތައް
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް 

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 
ޕްރައިވެޓް  މީޑިއާނެޓް

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް 
 ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި 

މީޑިއާނެޓްގެ އެމް.ޓީ.ވީ 
ޖުލައި  13ންޑިއާ ޗެނަލް އިން އި

ގައި އަންހެނާގެ 23:36 ގެ 2016
އުރަމަތިން ބައެއް ފެންނަން 

 ހުރިކަމަށް ބުނެ 

ޖުލައި  14
2016 

CAC-
66/2016 
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މީޑިއާނެޓްގެ 
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް 

 ޗެނަލްތަކުން އާންމު
ނޑުތަކާއި  އިޖްތިމާއީ މިންގަ

 ނިވާކަންކުޑަ  ޚިލާފަށް
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ 

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް 
ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ  ބުނެ

ލިބެމުންދާތީ، ޗެނަލްތައް 
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް 

 ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި، އެފަދަ 
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން 

ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމުތައް
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް 

އުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދި
ޕްރައިވެޓް  މީޑިއާނެޓް

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް 
 ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި 

މީޑިއާނެޓްގެ އެމް 
 14ޓިއުންސް ޗެނަލް އިން 

ގައި 00:35 ގ2016ެޖުލައި 
އަންހެނާ ބިކިނީ ލައިގެންހުރެ 
އުރަމަތީ އެއްބައި ފެންނަން 

 ބުނެ  ހުރިކަމަށް 

ޖުލައި  14
2016 

CAC-
67/2016 

 2016އޯގަސްޓް  10

މީޑިއާނެޓްގެ 
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް 

 ޗެނަލްތަކުން އާންމު
ނޑުތަކާއި  އިޖްތިމާއީ މިންގަ

ނިވާކަންކުޑަ   ޚިލާފަށް
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ 

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް 
ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ  ބުނެ

ލިބެމުންދާތީ، ޗެނަލްތައް 
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް 

 ސަމާލުވެ
އެފަދަ ، ސެންސަރުކުރުމަށާއި

މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން 
ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމުތައް

ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް 
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 

ޕްރައިވެޓް  މީޑިއާނެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް 
 ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި 

މީޑިއާނެޓްގެ ދަ ވޮއިސް 
ޖުލައި  13ޗެނަލް އިން  10

ލަވަކީ ގައި 00:23:46 ގެ 2016
އުރަމަތި   އަންހެންކުއްޖާގެ

 ފެންނަން ހުރިކަމަށް ބުނެ 

ޖުލައި  14
2016 

CAC-
68/2016 
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 2016އޯގަސްޓް  10

މީޑިއާނެޓްގެ 
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް 

 ޗެނަލްތަކުން އާންމު
ނޑުތަކާއި  އިޖްތިމާއީ މިންގަ

ނިވާކަންކުޑަ   ޚިލާފަށް
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ 

ދައްކާކަމަށް މަންޒަރުތައް 
ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ  ބުނެ

ލިބެމުންދާތީ، ޗެނަލްތައް 
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް 

 ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި، އެފަދަ 
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން 

ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމުތައް
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް 

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 
ޕްރައިވެޓް  މީޑިއާނެޓް
ށް އެންގުމަށް ލިމިޓެޑަ

 ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި 

މީޑިއާނެޓްގެ ސްޓަރ 
ޖުލައި  13ވޯލްޑް ޗެނަލް އިން 

ދެއްކި  ގައ23:49ިގެ 2016
ޕްރޮގްރާމްގައި އަންހެނާގެ 

އުރަމަތި ފެންނަން ހުރިކަމަށް 
 ބުނެ

ޖުލައި  14
2016 

CAC-
69/2016 

 2016އޯގަސްޓް  10

މީޑިއާނެޓްގެ 
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް 

 ޗެނަލްތަކުން އާންމު
ނޑުތަކާއި  އިޖްތިމާއީ މިންގަ

ނިވާކަންކުޑަ   ޚިލާފަށް
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ 

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް 
ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ  ބުނެ

ލިބެމުންދާތީ، ޗެނަލްތައް 
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް 

 ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި، އެފަދަ 
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން 

ހަމަޖައްސައި  ތިޒާމުތައްއިން
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް 

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 
ޕްރައިވެޓް  މީޑިއާނެޓް

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް 
 ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި 

މީޑިއާނެޓްގެ ސޮނީ ޗެނަލް 
ގެ 2016ޖުލައި  14އިން 

ޕްރޮގްރާމްގައި  ގައި ދެއްކ08:14ި
އަންހެނާގެ އުރަމަތި ފެންނަން 

  މަށާއި ކިސް ކުރިކަމަށްހުރިކަ
 ބުނެ

ޖުލައި  14
2016 

CAC-
70/2016 
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 2016އޯގަސްޓް  10

މީޑިއާނެޓްގެ 
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް 

 ޗެނަލްތަކުން އާންމު
ނޑުތަކާއި  އިޖްތިމާއީ މިންގަ

ނިވާކަންކުޑަ   ޚިލާފަށް
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ 

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް 
 ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ބުނެ

ލިބެމުންދާތީ، ޗެނަލްތައް 
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް 

 ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި، އެފަދަ 
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން 

ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމުތައް
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް 

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 
ޕްރައިވެޓް  މީޑިއާނެޓް

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް 
 ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި 

މީޑިއާނެޓްގެ އީ ވެގްސް 
ގެ 2016ޖުލައި  14އިން 

ޕްރޮގްރާމްގައި  ގައި ދެއްކ08:16ި
އަންހެނާގެ އުރަމަތި ބޮޑު ބައެއް 

  ފެންނަން ހުރިކަމަށް ބުނެ

ޖުލައި  14
2016 

CAC-
71/2016 

 2016އޯގަސްޓް  10

މީޑިއާނެޓްގެ 
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް 

 ޗެނަލްތަކުން އާންމު
ނޑުތަކާއި އިޖްތިމާއީ  މިންގަ

ނިވާކަންކުޑަ   ޚިލާފަށް
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ 

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް 
ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ  ބުނެ

ލިބެމުންދާތީ، ޗެނަލްތައް 
ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް 

 ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި، އެފަދަ 
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން 

ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމުތައް
ދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ޤަވާއި 

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 
ޕްރައިވެޓް  މީޑިއާނެޓް

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް 
 ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި 

މީޑިއާނެޓްގެ ޗެޓް މީޑިއާ 
ގެ 2016ޖުލައި  14އިން 

ވީޑިއޯގައި  ގައި ދެއްކ08:19ި
އަންހެނާގެ އުރަމަތި އެއްބައި 

  ފެންނަން ހުރިކަމަށް ބުނެ

ޖުލައި  14
2016 

CAC-
72/2016 
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 2016އޯގަސްޓް  10

މީޑިއާނެޓްގެ 
ނެޓްވާރކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް 

 ޗެނަލްތަކުން އާންމު
ނޑުތަކާއި  އިޖްތިމާއީ މިންގަ

ނިވާކަންކުޑަ   ޚިލާފަށް
ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭ 

މަންޒަރުތައް ދައްކާކަމަށް 
ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ  ބުނެ

ލިބެމުންދާތީ، ޗެނަލްތައް 
ށް ފޮނުވުމުގައި އިތުރަ

 ސަމާލުވެ
ސެންސަރުކުރުމަށާއި، އެފަދަ 
މަންޒަރުތައް ނުފެންނާނޭހެން 

ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމުތައް
ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް 

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 
ޕްރައިވެޓް  މީޑިއާނެޓް

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް 
 ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި 

މީޑިއާނެޓްގެ މީޑިއާ ކޮޕް 
ޖުލައި  14ޗެނަލް އިން  119

ގައި ދެއްކި 08:26 ގެ 2016
ޕްރޮގްރާމްގައި ޕްރެޒެންތަރގެ 
 އުރަމަތިން އެއްބައި ފެންނަން

  ހުރިކަމަށް ބުނެ

ޖުލައި  14
2016 

CAC-
73/2016 

 2016ސެޕްޓެމްބަރ  06

މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
އާ ޚިލާފު (4) ހަމައިގެ

ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް 
ނޑައަޅައި، މިފަދަ  ކަ
 މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  30ގަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

ގޮތަށް، ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން 
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
ނޑުތަކާ   މިންގަ

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް 

ޑިވްސް ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލް
 މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި 
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް 

ކޮށްފައިވަނީ،  ބްރޯޑްކާސްޓް 
ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް 

 ދި އެފް އެމް ޕްލަސްއިން 
 13ސޯބިޒް ޕްރޮގްރާމްގައި 

ވަނަ ދުވަހުގެ  2016ޖުލައި 
  ގައ12:45ިމެންދުރު 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މަންޒަރެއްގައި
އަންހެނެއްގެ މޭމަތީގެ ބައެއް 

ފެންނަ މަންޒަރު 
  ބުނެ ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ކަމަށް

ޖުލައި  17
2016 

CAC-
74/2016 
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 ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 ވަނަ 31ޤަވާއިދުގެ 
ޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ބަ

ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު، 
 އަދި ކުރިމަގުގައި
ޕްރޮގްރާމްތައް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 
އުމުރުފުރައަށް 

ގަޑިތަކަށް  އެކަށީގެންވާގޮތަށް 
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ބައްޓަންކުރުމަށް، 
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ވަނަ މާއްދާގެ 44ގާނޫނުގެ 
(ގެ ދަށުން 1)ހ(ގެ )

 ޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީމޯލް
 28ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ގައި 2016ޖޫން 
ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވަނިކޮށް 

މަންޒަރެއް  މިފަދަ
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ، 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
މާއްދާގެ  ވަނަ  44ޤާނޫނުގެ 
ގެ ދަށުން މާފަށް 3)ހ(ގެ 

އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި، 
އޮގަސްޓް  10ނަމަވެސް، 

އިން ފެށިގެން ދި. 2016
 ޕްލަސް ޗެނަލް ވަގުތީގޮތުން
ނޑާލާފައިވާކަން މި  މެދުކަ

އޮގަސްޓް  10ކޮމިޝަނަށް 
 ގައި އަންގާފައިވާތީ،2016

ދި.ޕްލަސް އިން އަލުން 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާ 

ދުވަސް  3ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ނޑު  ތެރޭ އާއި  08:00ރޭގަ

އާ ދެމެދު ދި. ޕްލަސް 08:30
ޝަރުތެއް އިން އެއްވެސް 

ބަޔާން  ނެތި މި
ޢާންމުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް 
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މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 
އެންގުމަށް މި  ލިމިޓެޑަށް

މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި 
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 ނިންމީއެވެ. އިއްތިފާގުން

 2016ސެޕްޓެމްބަރ  06

މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
 އާ ޚިލާފު(4) ހަމައިގެ

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް 
ނޑައަޅައި، ހަވާލާދީފައިވާ  ކަ

ބްރޯޑްކާސްޓް  ކޮންޓެންޓް
ކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ 

، CAC-22/2016ނަންބަރު:

CAC-26/2016 ، 
CAC-27/2016 ،CAC-

29/2016 ،CAC-
-CACއަދި  31/2016
 6މި  33/2016
ނިންމުމުގައި،  މައްސަލައިގެ

ޕްރޮގްރާމް ގިންތިކޮށް 
ދި. ޓީވީ އަށް  ދަރަޖަކުރުމަށް

ގައި 2016އޮގަސްޓް   04
 ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ކުރިން

ކަމަށް ވާތީ، މިފަދަ 
މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ 

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ވަނަ  30ގަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ގޮތަށް، ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން

ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

 ދި ޓީވީ އިން ސޯބިޒް 
ޖުލައި  13ޕްރޮގްރާމްގައި 

ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  2016
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި   ގައ12:45ި

އަންހެނެއްގެ  މަންޒަރެއްގައި
މޭމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ މަންޒަރު 

  ބުނެ ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ކަމަށް

ޖުލައި  17
2016 

CAC-
75/2016 
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ނޑުތަކާ  މިންގަ
ގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން އެއް

 ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް
ދަރަޖަކުރުމަށް 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

އަދި  އެންގުމަށާއި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވަނީ، 
ފުރައަކަށް  ހުރިހާ އުމުރު

ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
ކޮންޓެންޓް 
 ކުރުމަށްބްރޯޑްކާސްޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ވަނަ  31ޤަވާއިދުގެ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ކަމަށް ވީހިނދު،  ގަޑީގައި

ކުރިމަގުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި

އުމުރުފުރައަށް 
އެކަށީގެންވާގޮތަށް ގަޑިތަކަށް 
 ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް

ބައްޓަންކުރުމަށް، 
ކުރުމުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް 
ވަނަ މާއްދާގެ 44ގާނޫނުގެ 
ދަށުން  (ގ1ެ)ހ(ގެ )

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 
 04ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 ގައ2016ިއޮގަސްޓް 
އަންގާފައިވާ އެންގުމާ 

އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް 
 ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް މި

މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި 
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 ނިންމީއެވެ. އިއްތިފާގުން
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 2016އޯގަސްޓް  04

ޝަކުވާ ފޯމުގެ 
މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި 

ދި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް
ޖުލައި  11  ޕްލަސް އިން

ދުވަހުގެ ރޭ  ވަނަ 2016
ގައި ޝަކުވާގައި 2:50

ބުނެފައިވަ ތާރީޚާއި ގަޑީގައި 
ކޮންޓެންޓެއް  އެފަދަ

ދައްކާފައިނުވާތީ، މި 
 މައްސަލައަކީ އަސްލެއް ނެތް
 މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލަ

ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި 
 ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 
 ނިންމެވި.

  ޕްލަސްއިން ދި އެފް އެމް 
 ވަނަ 2016ޖުލައި  11

  ގައ2:50ިދުވަހުގެ ރޭ 
ލަވައެއްގައި  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

އަންހެނެއްގެ އުރަމަތީގެ ބައެއް 
 ފެންނަ މަންޒަރު 

ކަމަށާއި، ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި 
އަންހެނެއްގެ ފޫޅުން ތިރި ދެއްކި 

ހަމައެކަނި ޖަނގިޔަލެއް  އިރު
 ލައިގެން ހުރި މަންޒަރު 

  ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް
  ބުނެ

ޖުލައި  17
2016 

CAC-
76/2016 

 2016އޯގަސްޓް  04

ޝަކުވާ ފޯމުގެ 
މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި 

ދި.   ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޖުލައި  11  ޓީވީ އިން 
ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2016
ޝަކުވާގައި  ގައ2:50ި

ބުނެފައިވަ ތާރީޚާއި ގަޑީގައި 
އެފަދަ ކޮންޓެންޓެއް 

މި  ދައްކާފައިނުވާތީ،
މައްސަލައަކީ އަސްލެއް ނެތް 
މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލަ 

ޖަލްސާގައި  ބެލި ކޮމިޝަންގެ
ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 
 .ނިންމެވި

 11  ދި. ޓީވީ އިން 
 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 2016ޖުލައި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި   ގައ2:50ި

އަންހެނެއްގެ  ލަވައެއްގައި
އުރަމަތީގެ ބައެއް ފެންނަ 

މަންޒަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި 
އަންހެނެއްގެ ފޫޅުން  ކަމަށާއި،

ތިރި ދެއްކި އިރު ހަމައެކަނި 
 ޖަނގިޔަލެއް ލައިގެން ހުރި

މަންޒަރު 
  ޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށްބްރޯ
  ބުނެ

ޖުލައި  17
2016 

CAC-
77/2016 

 2016އޯގަސްޓް  10

 2016ޖުލައި  14
ވަނަ ދުވަހުގެ މަޣްރިބް 
 ނަމާދު ބަންގި ވަގުތަކީ

ޗެނަލް  ކަމަށް ވެފައި،18:24
މަޣްރިބް ނަމާދު  އިން 13

 ހާއިރު 18:04 ބަންގި
ގެނެސްދީފައިވާތީ، ނަމާދު 

ވަގުތު ވުމުގެ ކުރިން 
ނަމާދުވަގުތުގެ ބަންގި ޗެނަލް 

 14އިން  13ޗެނަލް 
ވަނަ ދުވަހުގެ 2016ޖުލައި 

ވަގުތު ވުމުގެ  މަގްރިބް ނަމާދު
ކުރިން ނަމާދުވަގުތުގެ ބަންގި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް 

 ބުނެ

އި ޖުލަ 17
2016 

CAC-
78/2016 
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އިން  13
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވުމުން 
ބެލުންތެރިންނަށް އޮޅުން 

 އަރާނެ ކަމަށް ފެނުނު
ހިނދު، މިފަދަ ކަންތައްތައް 
ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުމަށް 

 ބަންގި އޭގެ ވަގުތުގައި
ގެނެސްދިނުމަށް އިތުރަށް 

ގައި 13މާލުވުމަށް ޗެނަލް ސަ
 ދެންނެވުމަށް މައްސަލަ ބެލި

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ނިންމީއެވެ.

 2016އޯގަސްޓް  30

ދިއެކްސްޓްރާ ޗެނަލް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރައްވާއިރު، 

ވަގުތުތަކުގައި  ނަމާދު
އެނަމާދެއްގެ ބަންގި 

ގެނެސްދިނުމަށް ސަމާލުކަން 
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ދެއްވުމަށް

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑްގައި ދެންނެވުމަށް 

ޖަލްސާގައި  މައްސަލަ ބެލި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

ދި އެކްސްޓްރާ ޗެނަލުން 
ވަނަ ދުވަހުގެ 2016ޖޫން  16

ބަންގި  ރޭ ފަސްތިނަމާދު
  ގެނެސްދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ

ޖުލައި  17
2016 

CAC-
79/2016 

 2016ސެޕްޓެމްބަރ  06

މިއީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
އާ ޚިލާފު (4) ހަމައިގެ

ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް 
ނޑައަޅައި، މިފަދަ  ކަ
 މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  30ގަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

ގޮތަށް، ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން 
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
ނޑުތަކާ   މިންގަ

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން
ކޮންޓެންޓް ގިންތިކޮށް 

ދަރަޖަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް 

ދި އެފް އެމް ޕްލަސް ގެ 
ކް ވޯލްޑް ޕްރޮގްރާމްގައި މިޔުޒި
ވަނަ ދުވަހުގެ 2016 ޖުލައި 14

ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި  14:09
 ލަވައެއްގައި އަންހެނެއްގެ

އުރަމަތި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަ 
މަންޒަރު ދާކާފައިވާކަމަށާއި، އަދި 

ބްރޯޑްކާސްތްކުރި  ހާއިރ14:32ު
ލަވައެއްގައި ޖިންސީ އަމަލު 
 ރު ހިންގަން ހިތްވަރު ލިބޭ މަންޒަ

 ދައްކާފައި ވާކަމަށް ބުނެ 

ޖުލައި  17
2016 

CAC-
80/2016 
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 މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި އަދި 

ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް 
ކޮށްފައިވަނީ،  ބްރޯޑްކާސްޓް 

ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް 
 ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ކޮންޓެންޓް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 ވަނަ 31ޤަވާއިދުގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ގަޑީގައި ކަމަށް ވީހިނދު، 

 އަދި ކުރިމަގުގައި
ޕްރޮގްރާމްތައް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 
އުމުރުފުރައަށް 

ގަޑިތަކަށް  އެކަށީގެންވާގޮތަށް 
ފަރުވާތެރިވެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ބައްޓަންކުރުމަށް، 
 މުގެބްރޯޑްކާސްޓްކުރު

ވަނަ މާއްދާގެ 44ގާނޫނުގެ 
(ގެ ދަށުން 1)ހ(ގެ )

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
 28ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ގައި 2016ޖޫން 
ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވަނިކޮށް 

މަންޒަރެއް  މިފަދަ
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ، 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
މާއްދާގެ  ވަނަ  44ޤާނޫނުގެ 
 ގެ ދަށުން މާފަށ3ް)ހ(ގެ 

އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި، 
އޮގަސްޓް  10ނަމަވެސް، 

އިން ފެށިގެން ދި. 2016
 ޕްލަސް ޗެނަލް ވަގުތީގޮތުން
ނޑާލާފައިވާކަން މި  މެދުކަ

އޮގަސްޓް  10ކޮމިޝަނަށް 
 ގައި އަންގާފައިވާތީ،2016

ދި.ޕްލަސް އިން އަލުން 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށާ 

ދުވަސް  3ތާރީޚުން ފެށިގެން 
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ނޑު ތެރޭ އާއި  08:00 ރޭގަ
އާ ދެމެދު ދި. ޕްލަސް 08:30

އިން އެއްވެސް ޝަރުތެއް 
ބަޔާން  ނެތި މި

ޢާންމުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް 
މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

އެންގުމަށް މި  ލިމިޓެޑަށް
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި 
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 .ނިންމީއެވެ އިއްތިފާގުން

 2016އޯގަސްޓް  23

ޝަކުވާ ފޯމުގެ 
މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް
ޖުލައި  27ޓީވީއެމްގެ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 2016
 އަށް  00:00ން  23:00

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 
 ޝަކުވާގައި، ކޮންޓެންޓްގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، 
ކާޓޫން ކެރެކްޓާއެއް 

 ކަމުގައިވާ ޓިންކަބެލް ގޮތަށް
ހެދުން އަޅައިގެން ހުރި 

އަންހެން މީހާ ބޮޑީ ފިޓަކުން 
ނޑު  ނިވާކޮށްފައިވާކަން  ހަށިގަ

ކޮންޓެންޓް ބެލި ބެލުމުން 
ސާފުކޮށް ފެންނާތީ، 

 ޝަކުވާގައި
ނިސްބަތްކޮށްފައިވާ 

އަންހެންމީހާގެ ހަށިގަނޑު 
ވާ ނުކޮށް ހުރި ކަމަށް ނި

ޖާގައެއް ނެތަތީ،  ބެލޭނެ
މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި 

 ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފްވާ 
ބެލެވޭނެ  މިންވަރަށް ކަމަށް

ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް މި 

 ގައި 2016ޖުލައި  27 
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 
ބޭއްވި ފުޅަދުބުރުގައި އޮރިޔާމުން 

މަންޒަރު ސިފަވާޒާތުގެ  ހުންނަ
ކާޓޫން ކެރެކްޓާއެއް ކަމުގައިވާ 

 ޓިންކަބެލް ގޮތަށް ދިވެހި
އަންހެނަކު ހެދުން އަޅައިގެން 

މަންޒަރުގައި އެ ހަރަކާތްތެރިވާ 
ތިރިން ލައިގެން  އަންހެން މީހާ

ހުރީ އިންސާނާގެ ހަމުގެ ކުލައިގެ 
އަދި ނިވާކަން   ބޮޑީ ފިޓެކެވެ.

މީހާ  ކުޑަ ހެދުމެއް އެ އަންހެން
ލައިގެން ހުރިއިރު. އޭނާގެ 

އުރަމަތި ފިޔަވައި، ކިހިލި ފަތް 
އަތްވެސް  ދޮށާއި މުޅި

ނިވާކޮށްފައި ހުރީ އިންސާނާގެ 
އިގެ ބޮޑީ ހަމުގެ ކުލަ

ތަންތަން އެފަދަ  ފިޓަކުންނެވެ. އެ
ބޮޑީ ފިޓަކުން ނިވާކޮށްފައިވީ 

 ނަމަވެސް އެ މަންޒަރު ޓީވީއިން 
ބެލި މީހުންނަށް އެ އަންހެން 

މީހާ ސިފަވެފައި ވަނީ އޮރިޔާމުން 
އަންހެނެއްގެ ގޮތުގައި  ހުންނަ

ކަމަށް ބުނެ ޓީވީއެމްއާ މެދު 
 އެދި  ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވުން 

01 
އޯގަސްޓް 
2016 

CAC-
81/2016 
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މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ 
ޖަލްސާގައި 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެން
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ނިންމީއެވެ.

 2016ސެޕްޓެމްބަރ  07

  މި ކޮމިޝަނަށް  
ގައި 2016އޮގަސްޓް  16

މައްސަލަ  2ހުށަހަޅާފައިވާ 
އަމިއްލަފުޅަށް 

ބޭނުންފުޅުވެގެން އަނބުރާ 
 ގެންގޮސްފައިވާތީ،

އެމައްސަލަތައް އެދިވަޑައިގެން 
 ގޮތަށް ނިންމާފައި 

 11ޓީ.ވީ.އެމް އިން 
ދުވަހުގެ ވަނަ  2016އޮގަސްޓް 

އާ 21:00 އާ 20:00ރޭ 
ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ގެނެސްދިން 

 ޚަބަރެއްގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން އަބްދުލް 
ބެހިފައިވާކަމަށް  ޤައްޔޫމްގެ އަބުރާ

 ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 

16 
އޯގަސްޓް 
2016 

CAC-
82/2016 

 2016ސެޕްޓެމްބަރ  07

  މި ކޮމިޝަނަށް  
ގައި 2016އޮގަސްޓް  16

މައްސަލަ  2ހުށަހަޅާފައިވާ 
އަމިއްލަފުޅަށް 

ބޭނުންފުޅުވެގެން އަނބުރާ 
 ގެންގޮސްފައިވާތީ،

އެމައްސަލަތައް އެދިވަޑައިގެން 
 ގޮތަށް ނިންމާފައި 

 11ޓީ.ވީ.އެމް އިން 
ވަނަ ދުވަހުގެ  2016އޮގަސްޓް 

އާ 21:00 އާ 20:00ރޭ 
އި ގެނެސްދިން ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގަ

 ޚަބަރެއްގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު 

ނަޝީދުގެ އަބުރާ ބެހިފައިވާކަމަށް 
 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ  ބުނެ

16 
އޯގަސްޓް 
2016 

CAC-
83/2016 

 2016ސެޕްޓެމްބަރ  21

މި ކޮމިޝަނުން 
ގެންގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި 

 ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ
ވަނަ ނަންބަރުގެ 2ނިޒާމުގެ 
ރާއްޖޭގައި " )ހ(ގައި

 ބްރޯޑްކާސްޓް ނުވަތަ
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާ ބެހޭ 

އެއްވެސް މައްސަލައަކާ 
 ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ޖުލައި  30ރާއްޖެ ޓީވީގެ 
 20:00ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 2016
ގެނެސްދިން  އަށ20:30ްން 

އި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ޚަބަރުގަ
އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަލްފާޟިލް 

މުޙައްމަދުގެ އަބުރާއި  ޔަޒީދު
ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ފަދަ 

ކުރިމަތިވަމުން  ކަންތައްތަކެއް
އަންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށް 
މިކަމުގައި ޝާމިލުވާ 

05 
ސެޕްޓެމްބަރ 

2016 

CAC-
84/2016 
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ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް 
ހުށަހަޅާ ނަމަ، އެ 
ތާރީހުން  މައްސަލައެއް ހިނގާ
 04ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 ތެރޭގައި އެކަންހަފްތާގެ 
މިހެން " ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ. 
 މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި 

ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާފައިވާ 
ޝަކުވާ " ތާރީޚްއަކީ،

 ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ
ގެ "ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމު

ޙަވާލާދީފައިވާ މާއްދާގައިވާ 
 މުއްދަތު

ފަހަނައަޅައިގޮސްފައިވާ 
ށަހެޅުއްވި ތާރީޚަކަށް ވާތީ، ހު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަތީގައި
މައްސަލަ ކުރިއަށް 

ގެންދެވެން ނެތް ވާހަކަ 
މައްސަލަ ބެލި  ދެންނެވުމަށް

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި 
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 
 އިއްތިފާޤުން ނިންމެވި.

މައްސަލަބަލައި  ފަރާތްތަކާމެދު 
ފިޔަވަޅު އަޅާދެއްވުން އެދި 

 މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ

 ނުނިމޭ މައްސަލައެއް _

 7ސެޕްޓެމްބަރު  
މީޑިއާނެޓް އިން  ގައ2016ި

ސްޓީލިންގ " ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ޕްރޮގްރާމުގެ " ޕެރެޑައިސް

ސަބަބުން ގައުމަށާއި، 
ދައުލަތަށާއި ރައްޔިތުންނަށް 

 އަސަރުކުރާނެކަމަށް ބުނެ  ނޭދެވޭ

19 
ސެޕްޓެމްބަރ 

2016 

CAC-
85/2016 

 2016ޑިސެމްބަރ  25

ހުށަހަޅާފައިވާ 
ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 

 ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ށ.
ނޑިތީމުގައި އެ ރަށު  ކަ

ކައުންސިލުން ދެމުންގެން 
 ދިޔަ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް

ވަގުތީގޮތުން 
ނޑާލާފައިވާ ކަމަށް  މެދުކަ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު
އިދާރާއިން ކޮމިޝަނަށް 

ނޑިތީމު  ށ. ކަ
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

ނޑިތީމުގަ  އި ލައިސަންސް ނެތި ކަ
ކޭބަލް ޓީވީ ހިދުމަތް 
 ދެމުންގެންދާކަމަށް ބުނެ 

11 
އޮކްޓޯބަރ 
2016 

CAC-
86/2016 
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އަންގާފައިވާތީ، ތިޔަފަރާރުން 
މައްސަލަ  ހުށަހެޅުއްވި

ހައްލުވެފައިވާ ކަމަށް 
ނޑައަޅައި މިމައްސަލަ  ކަ

ތިޔަފަރާތުގެ  ނިންމާފައިވާކަން
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި 

 މައްސަލަ ނިންމާފައި

 2016ނޮވެމްބަރ  16

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ  25ޤާނޫނުގެ 
ލައިސަންސަށް " )ށ( ގައި

އެދޭ ފަރާތަކީ 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ 

 ކޮންޓެންޓް
ހައްގު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
" ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،  މިހެން
އިޒައިރަ މޯލްޑިވްސް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ހދ.  ފަރާތުން
ނޭކުރެންދޫގައި ޗެނަލްތައް 
 ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް
މެދުވެރިކޮށްކަމަށްވާނަމަ، 

އެފަރާތުގެ 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

އެއަރޓެލް  ހިދުމަތުގައި
ނަލްތައް ހިމެނުމަކީ އެހެން ޗެ

ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް 
 ހުއްދައަކާ ނުލާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 
ކަމަށްވާތީ، އެ ނެޓްވާރކް 
 މެދުވެރިކޮށް މި ޗެނަލްތައް

ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް 
ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް 

 ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި،
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހައްގު 

ޗެނަލްތައް  ލިބިފައިނެތް
 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން

ދާކަމުގައިވާނަމަ 
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 

ގަވާއިދު ނަންބަރު 
(2012/R-20 ެގ)  ުޖަދުވަލ

ޗެނަލް  8ލްގެ އެއަރޓެ
އިން  8.10.2016ދޫކޮށްގެން 

މިއަދާހަމައަށް ހދ.  ފެށިގެން
ނޭކުރެންދޫ/އަސުރުމާގެއިން ކޭބަލް 

 ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުން
 ގެންދާކަމަށް ބުނެ 

16 
އޮކްޓޯބަރ 
2016 

CAC-
87/2016 
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ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ  2
-ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

 ރ އިން 2000/
ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް 

މި މައްސަލަ   އަންގައި،
 މިގޮތަށް ނިންމާފައި.

 2016ނޮވެމްބަރ  16

 12ރާއްޖެ ޓީވީއިން 
ގެ ހެނދުނު 2016އޮކްޓޯބަރު 

އަށް 11:00 އިން  09:00
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި އެމް.ޕީ.އެލް 

ލައިވް ޕްރެސްގައި 
ވާހަކަތައް  ދައްކާފައިވާ

ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް 
ގެނެސްދީފައިވަނީ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 
ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ  އޮފް

މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން 
ނޑަޅައި، މި  ނެތްކަމަށް ކަ

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ 
ވެރިވި ޖަލްސާގައި ބައި

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 
 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

 12ރާއްޖެ ޓީވީއިން 
ގައި 2016އޮކްޓޯބަރު 

އެމް.ޕީ.އެލް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ލައިވް ޕްރެސްގައި މެރިޑިއަމް 

 ސަރވިސަސްގެ އަގު ވެއްޓޭގޮތަށް 
އެމް.ޕީ.އެލްގެ ސީ.އީ.އޯ ވާހަކަ 

ދައްކާފައި ވާތީ އާއި އެ 
 ސް ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެ

އަސާސެއްނެތް ދޮގު ވާހަކަ 
ތަކެއްކަމާއި، އެ ވާހަކަތައް 

އިން  މެރިޑިއަމް ސަރވިސަސް
 ދޮގު ކުރާކަމަށް ބުނެ 

27 
އޮކްޓޯބަރ 
2016 

CAC-
88/2016 

 2016ނޮވެމްބަރ  01

ނޮވެމްބަރ  02
ގައި ބޭއްވި ސީ.އޭ.ސީ 2016

ބައްދަލުވުމުގައި  ކޮމިޝަންގެ
މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާގޮތަށް 
ނުވާތީ އަސްލެއް ނެތް 
މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި 

 މައްސަލަ ނިންމާފައި

 12އިން  13ޗެނަލް 
ގައި 2016އޮކްޓޯބަރު 

އެމް.ޕީ.އެލް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ލައިވް ޕްރެސްގައި މެރިޑިއަމް 

 ސަރވިސަސްގެ އަގު ވެއްޓޭގޮތަށް 
އެމް.ޕީ.އެލްގެ ސީ.އީ.އޯ ވާހަކަ 

ތީ އާއި އެ ދައްކާފައި ވާ
 ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސް 

އަސާސެއްނެތް ދޮގު ވާހަކަ 
ތަކެއްކަމާއި، އެ ވާހަކަތައް 

އިން  މެރިޑިއަމް ސަރވިސަސް
 ދޮގު ކުރާކަމަށް ބުނެ 

27 
އޮކްޓޯބަރ 
2016 

CAC-
89/2016 
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 2016ނޮވެމްބަރ  16

 12ސަންގު ޓީވީއިން 
ގެ ހެނދުނު 2016އޮކްޓޯބަރު 

އަށް 11:00 އިން  09:00
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި އެމް.ޕީ.އެލް 

ލައިވް ޕްރެސްގައި 
ވާހަކަތައް  ދައްކާފައިވާ

ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް 
ގެނެސްދީފައިވަނީ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 
ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ  އޮފް

މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން 
ނޑަޅައި  މި ، ނެތްކަމަށް ކަ

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ 
ބައިވެރިވި ޖަލްސާގައި 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 
 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

 12ސަންގު ޓީވީއިން 
ގައި 2016އޮކްޓޯބަރު 

އެމް.ޕީ.އެލް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ލައިވް ޕްރެސްގައި މެރިޑިއަމް 

 ސަރވިސަސްގެ އަގު ވެއްޓޭގޮތަށް 
އެމް.ޕީ.އެލްގެ ސީ.އީ.އޯ ވާހަކަ 

ދައްކާފައި ވާތީ އާއި އެ 
 އްވެސް ވާހަކަތަކަކީ އެ

އަސާސެއްނެތް ދޮގު ވާހަކަ 
ތަކެއްކަމާއި، އެ ވާހަކަތައް 

އިން  މެރިޑިއަމް ސަރވިސަސް
 ދޮގު ކުރާކަމަށް ބުނެ 

27 
އޮކްޓޯބަރ 
2016 

CAC-
90/2016 

 ނުނިމޭ މައްސަލައެއް _

ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް / ށ. މާޢުނގޫދޫގައި 

ލައިސަންސް ނެތި  ޗެނަލް
 ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 

30 
އޮކްޓޯބަރ 
2016 

CAC-
91/2016 

 ނުނިމޭ މައްސަލައެއް _

ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް / ށ. މާޢުނގޫދޫގައި 

ލައިސަންސް ނެތި  ޗެނަލް
 ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 

30 
އޮކްޓޯބަރ 
2016 

CAC-
92/2016 

 ނުނިމޭ މައްސަލައެއް _

ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް / ށ. މާޢުނގޫދޫގައި 

ލައިސަންސް ނެތި  ޗެނަލް
 ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 

02 
ނޮވެމްބަރ 
2016 

CAC-
93/2016 

 ނުނިމޭ މައްސަލައެއް _

ބިޒްނެޓް ހޯރަފުށި ކޭބަލް 
 ޓިވީ ޤަވާއިދާ ޙިލާފަށް ޗެނަލްގެ

 30ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި 
 ޗެނަލް ދައްކާކަމަށް ބުނެ 

06 
ނޮވެމްބަރ 
2016 

CAC-
94/2016 

 ނުނިމޭ މައްސަލައެއް _

ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް / ށ. މާޢުނގޫދޫގައި 

ލައިސަންސް ނެތި  ޗެނަލް
 ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 

13 
ނޮވެމްބަރ 
2016 

CAC-
95/2016 
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 ނުނިމޭ މައްސަލައެއް _

ސ. ހިތަދޫގައި ހިނގި 
 ރޭޕް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެ
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުއްޖާގެ 

ނޑު އެ އާއިލާގެ މީހުން މި  އަޅުގަ
އޮއްބާލަން  މައްސަލަ

މަސައްކަތްކޮށް އެ މައްސަލަ 
 ބެލުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށް

ތުހުމަތުކުރާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު 
އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 
ނޑާއި އެއްވެސް ސުވާލެއް  އަޅުގަ

ނުކޮށް އަޅުޣަނޑުގެ ފުރިހަމަ 
ނަން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ހުރިހާ 

އާ  ކިޔާފައި ވާތީ ޚަބަރެއްގައި
ނޑަކީ ޝޯޝަލް  އަދި އަޅުގަ
 ވޯކަރަކަށްވެފައި ވަރަށް ގިނަ

އާއިލާތަކާއި އެކު 
މަސއްކަތްކުރާތީ ޚަބަރުގައި 
 އެފަދަ ވާހަކައެއް ތެދު ދޮގު

ނޑަށާއި  ނުބަލައި ކިޔުމުން އަޅުގަ
ނޑުގެ އާއިލާއަށް ވަރަށް  އަޅުގަ

 ބޮޑަށް ނޭދެވޭ
 އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ.

22 
ނޮވެމްބަރ 
2016 

CAC-
96/2016 
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# 
 

ރަޖިސްޓްރީ 
 ނަންބަރު 

މައްސަލަ 
ހުށަހެޅި 
 ތާރީޚް 

މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް  މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ 
 ނިންމި ތާރީޚް 

0 

IMCAC-
01/2016 

29 
ފެބްރުއަރީ 
2016 

ގައި  2016ފެބުރުއަރީ  26
ސަންގު ޓީވީ އިން 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ސިޔާސީ
ބަހުސް ޕްރޮގްރާމުގައި 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 
 އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފު
ކޮންޓެންޓް ހުރިކަމަށް 
ބެލެވޭތީ، މި މައްސަލަ 

  ބަލައިދެއްވުން އެދި

ފެބުރުވަރީ  63ސަންގު ޓީވީ އިން 
ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި  6103

ންހުރި މައްސަލައާ ގުޅު
ގެ އަދަުބ ކޮންޓެންޓުގައި މުޖުތަމައު

ނޑުކަމަށް އާްނމު  އަހުލާގުގެ މިންގަ
ނޑުތައް  ގޮތެއްގައި ގަބޫލުކުރާ މިންގަ
ހިފެހެއްޓިފައިނުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ އާއި 

ނޑުތަކަށް  އަދި އިޖުތިމާއީ މިންގަ
ނުފެތޭ ބަސްމަގު 

ވާކަމަށް ފެނުނު  ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި
ހިނދު މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ދެ ވަނަ 

( އާ ޚިލާފު 6( އަދި )0ހަމައިގެ )
ނޑައަޅައި،  ކަމެއްކަމަށް ކަ

 11ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ،ގެ ދަށުނ0ް)ހ(ގެ   ވަނަ މާއްދާގެ

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ 
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 

ކާސްޓްކުރުމަށް ސެވަން މީޑިއާ ބްރޯޑް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގައި 

ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް މި މައްސަލަ 
ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި 

ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުންްް ނިންމީއެވެ.

އެޕްރީލް  06

6103 

 

6 

IMCAC-
02/2016 

ޖުލައި  19
2016 

ޖުލައި  18ރާއްޖެޓީވީ އިން 
ގައި  8:25ގެ ރޭ 2016

" މިނެޓް  60" ގެނެސްދިން
ޕްރޮގްރާމްގައި ގެނެސްދީފައިވާ 
 ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ

މަރާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި އެއާ ގުޅޭ 
   ކޮންޓެންޓްގެ މައްސަލައެއް

 ޖުަލއި  18 އިން ރާއްޖެޓީވީ

 ގައި  8:25 ރޭ ގ2016ެ

" މިނެޓް 60" ގެނެސްދިން

 ގެނެސްދީފައިވާ  ޕްރޮގްރާމްގައި

އޮގަސްޓް  16

2016 
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 މަރާ  އަލީގެ ރާޝީމްއަފް ޑޮކްޓަރ

 ގުޅޭ  އެއާ ޚަބަރާއި ގުޅޭ

ކޮންޓެންޓްގައި ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި 

ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައިވާިއރު 

އެފަރާތުގެ ބަހެއް ގެނެސްދީަފއި 

ިމއީ  ،ނުވާކަމަށް ފެުނނު ހިނދު

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފަސް ވަނަ 

( އާ ޚިލާުފވާ 1ހަމައިގެ )

ނޑައަޅައި ިމ ، ކަމެއްކަމަށް ކަ

-CAC: ޮކިމަޝްނެގ ަންނަބރު 

މައްސަލަ ނިންމުމުަގއި  02/2016

ޚަބަރާއި ކަރަންޓް އެފެއަރޒް 

ގެނެސްދިނުމުގައި، ވަކި ފަރާތަކަށް 

ބުރަވުމެއް ނެތި ހަމަހަމަކަމާއިެއކު 

މަށް އިސްކަންދީ ތެދު ގެނެސް ދިނު

މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގެ ދަށުން 1)ހ(ގެ ވަނަ މާއްދާގެ 

ގައި ރާއްޖެ 2016އެޕްރީލް  12

ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ުޖަލއި  18އަންގާފައިވަނިކޮށް، 

 ގައި  8:25 ގެ ރ2016ޭ

" ޓްމިނެ 60" ގެނެސްދިން
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ޕްރޮގްރާމްގައި އެކަން 

ތަކުރާރުވެފައިވާތީ، ޚަބަރާ ކަރަންޓް 

އެފެއާޒް ގެނެސްދިނުމުގައި، ވަކި 

ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއް ނެތި، 

ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ގެނެސްދިނުމަށް 

 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގެ ދަށުން 2)ހ(ގެ ވަނަ މާއްދާގެ 

ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް 

ށް އިންޒާރު ދިނުމަށް މި ލިމިޓެޑަ

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ 

ވެރިވި މެންބަރުންގެ ޖަލްސާގައި ބައި

 ން ނިންމީއެވެ. އިއްތިފާގު
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IMCAC-
03/2016 

07 
ސެޕްޓެމްބަރ 

2016 

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

ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި 
ގެނެސްދިން ޚަބަރެއްގައި 

 ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން 
 އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ އަބުރާ 

ބެހިފައިވާކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ 
ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އަބުރާ  މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ 
ބެހިފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަންގެ 
  ސަމާލުކަމަށް އައިސްފާވާތީ

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު އަބުރު 

ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގައި 2016ނޮވެންބަރު  14ދަށުން 

ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ "ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ 

ވަނަ ނަންަބރުގެ  6އުޞޫލު"ގެ 

)ށ(ގެ ދަށުން އަބުރާ ބެުހމުގެ 

މައްސަލައެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ ނަމަ 

ޑިއާގެ އެކަމެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މީ

ކަންކަން ބަލަަހއްޓާ 

މުއައްސަސާތަކަށް ދީފައި އޮތް 

ނަމަވެސް، އަބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު 

29 

 ނޮވެންބަރު

2016 
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ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫުނ 

 ރާއްޖޭގެ ،ތަންފީޒުކުރުމާ ވިދިގެން

ދެ ރައީސުން ކަމަށްވާ  ކުރީގެ

 އަްބދުލް މައުމޫން އަލްއުސްތާޛު

ނަޝީދު އެ  މުޙައްމަދު ޤައްޔޫމް އަދި

ދެ ބޭފުޅުންގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ 

އެކައުންޓްގައި، ައބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު 

ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ދައުވާ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް 

އާންމުކޮށް އިުޢލާން 

ކުރައްވައިފައިވާކަން ކޮމިޝަނުްނ 

ބެލިބެލުުމން ދޭހަވާީތ، އަިދ އެ 

ން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ފަރާތްތަކު

ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ހާލަުތގައި 

ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން މި 

މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 

 މި މައްސަލަ ބެލި ނުފެންނަ ކަމަށް، 

ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

 ބަރުންގެ އިއްތިާފގުންންމެ

 ނިންމީއެވެ.
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IMCAC-
04/2016 

26 
ސެޕްޓެމްބަރ 

2016 

ޖުލައި  30ޓީވީން  ރާއްޖެ 
ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 2016
އަށް 21:00ން  20:00

އޮފް  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް
ޓެކްސޭޝަން ޔަޒީދު 

 - ުނިނމޭ ަމްއަސލަ 
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މުޙައްމަދު އާ ގުޅޭގޮތުން 
 ގެނެސްދިން ޚަބަރުގައި ޔަޒީދު

މުޙައްމަދުގެ ބަހެއް 
ގެނެސްދީފައިނުވާ ކަން 

 ފާހަގަކޮށް ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު
މަޢުލޫމާތު 

ގެނެސްދީފައިވާކަމަށް ބުނެ 
 މައްސަލަ ބަލައިދިނުން އެދި 

2 

IMCAC-
05/2016 

13 
ޑިސެމްބަރ 

2016 

ގައި 2016އޮކްޓޫބަރު  26
އެމްޔޫއޯގެ ފަރާތުން ބޭއްވި 

  ހައްދު" ހަރުގެ ޖަލްސާގައި
އޮތް  ފަހަނަ އަޅަފައިފައި މި

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާ މެދު 
ކޮށްދިން ރަނގަޅު އެއްވެސް 

ތަނަށް ނެތް.  ކަމެއް މިހާ
ޔާމީން ފަށައިގެން هللا އަބްދު

 ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫއެއް
ނޯންނާނެ..ކުދި ކުދި ޕާކު 
ނޫނިއްޔާ..ކިތައް ބިލިއަން 

ދައުލަތުގެ  ރުފިޔާއެއްތޯ ދިވެހި
ބައިތުލްމާލުން އޭނާއަށް 

 ހަވާލުކުރީ. ވީކަމެއް
ނޑުމެންނަށް  ނެތް..އަޅުގަ

ޔަގީންވެއްޖެ ހުރިހާކަމެއްގެ 
 ތެރޭގައި ވައްކަން ކުރުމާ

ފަސާދައާ އަނިޔާ. މިނޫން 
އިތުރު އެއްޗެއް 

ރައްޔިތުންނަށް ދިނީކީއެއް 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ " ނޫން.

هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދު
 ޔާމީންގެ އަބުރު ގެއްލޭ ފަދަ

ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދައްކައިފައިވާ 
ން ކޮންޓެންޓެއް ރާއްޖެ ޓީވީ އި

ކޮށްފައިވާތީ މި  ބްރޯޑްކާސްޓް 
  މައްސަލަ ބަލައި ދިނުން އެދި 

 - ުނިނމޭ ަމްއަސލަ 
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ފެބްރުއަރީ 
2016 

 5ރާއްޖެ ޓީވީން 
ވަނަ 2016ފެބްރުއަރީ 

ދުވަހުގެ މެންދަމުގައި 
ޔާމީން  ރައީސް

ވެރިކަމަށް އައީ ސިހުރު 
ހަދައިގެން ކަމަށް 

 ޔަޤީންކުރާ ކޮންޓެންޓް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކީ 
އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި 

ކަމަށް ޚިލާފް ކޮންޓެންޓެއް
މި މައްސަލަ  ބެލެވޭތީ

  ބަލައިދިނުމަށް އެދި

މި މައްސަލައިގައި ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި 

މިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ކޮމައްސަލައާ ގުޅިގެން 
މަޢުލޫމާތުތަކާއި ހެކިތަކަށް ބަލައި ނަޒަރު ކުރާއިރު 

 ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ: ށްކަންކަން ކޮމިޝަނަ އަންނަނިވި 
"ސިހުރުގެ ވެރިކަން" މިނަމުގައި ރާއްޖެ  -1

 ،ވަނަ ދުވަހ2016ުފެބްރުއަރީ  5ޓީވީން 
ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް އައީ ސިހުރު 

ފަދަގޮތަކަށް ހަދައިގެން ކަމަށް ޔަގީންކުރާ 
 ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް

އި އެކަމާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމާ
ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން 
ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ސާފުކުރަން ޖެހޭ 
ކަންކަން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން 
ސާފުކޮށްފައިވާ ކަމާއި މި ގޮތުން އިސްލާމިކް 
މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ 

ެއ  ބަހެއް އެ ކޮންޓެންޓާ މެދު ހޯދުމުން
ކޮންޓެންޓްގައި ހުރި ކަންކަމަކީ އިސްލާމީ 
އަސްލު އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފް ކަމެއްކަމަށް 
ކޮމިޝަނަށް އިތުރަށް ސާފުކޮށްދީފައިވާކަމާއި، 
އެ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް 

( އަދި 1ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ )
( އާ ޚިލާފުވާކަން 2ފުރަތަމަ ހަމައިގެ )

ންކޮށް ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ ޓެލެވިރަން ބަޔާ
-427ޕްރައިޥެޓް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވި ނަންބަރ 

LCM/PRIV/2016/46 ީގެ ސިޓ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް  ،ޖަވާބުގައި

އަދި ، 1ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ 
އާ ހިލާފުވާކަމަށް  2ފުރަތަމަ ހަމައިގެ 

ކޮމިޝަނަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް އެ 
ޓެންޓުގައި އެ ދެ މާއްދާއާ ހިލާފުވަނީ ކޮން

ައެޑްއ ުނަވަތ ޮކްނ ަބެއްއ ، ކޮން މަންޒަރެއް

ަކެމްއ ފަާހަގޮކްށަފިއ ެންތަކަމްށ 

"ސިހުރުގެ ާރްއެޖީޓވްީނ ުބެނަފިއާވީތ  

މޭ  29

2016 
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ވެރިކަން" މިނަމުގައި އެ ފަރާތުން 
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ މުޅި ކޮންޓެންޓް ވެސް 

އާ ފް ޕްރެކްޓިސްބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮ
   ޚިލާފްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރ

427-LCM/PRIV/2016/54 ީއިން  ސިޓ
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޖަވާބު ދީފައިވާކަން

 
މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދަންނަވައި  -2

ގައި 2016މާރިޗު  16ރާއްޖެ ޓީވީއަށް 
 22ފޮނުވި ސިޓީއަށް ޙަވާލާދީ ކޮމިޝަނުން 

ގައި ރާއްޖެޓީވީން ފޮނުވި 2016މާރިޗު 
ސިޓީގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުވީ 
ކޮންޓެންޓްގެ ކޮން މަންޒަރެއް ނުވަތަ އަޑެއްތޯ 
ސާފުކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދިފައިވީ 

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

 ތަކާއި މީ އަސްލުކޮންޓެންޓް ވެސް އިސްލާ
ޚިލާފް ކަމަކަށް ބެލެވޭތީވެ އެ  އުސޫލުތަކާ

ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް 
ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނެ 
ކޮމިޝަނުން ވަރަށް ތިލަ އިބާރާތުން 

 22ސާފުކޮށްދީފައިވާ ކަމެއްކަމާ އަދި 
ގައި ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ  2016ފެބްރުއަރީ 

ރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވި ޓެލެވިޜަން ޕް
ސިޓީގައި "ސިހުރުގެ ވެރިކަން" މިނަމުގައި 
އެ ފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓް، 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 

އާ ( 2)އަދި   (1)ފުރަތަމަ ހަމައިގެ 
މާރިޗު  16ޚިލާފްކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް 

ގައި ސިޓީ ގައި ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި 2016
ދެންނެވުނު ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ 

އާ ޚިލާފްވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ( 2)
ނެތުމަކީ ކުރިން ކުރިތުހުމަތެއް އަނބުރާ 

ވީގެ އަގު ޓީ ގެންދިއުންކަމާއި ރާއްޖެ 
ވައްޓާލަން ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ 

ޖެޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ކަމެއްކަމަށް ރާއް
ވީނަމަވެސް، ެއ  ލިމިޓެޑްއިން ބުނެފައި

، ފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓް

ްބޯރްޑާކްސްޓުކުރުމެގ ޯކްޑ ޮއްފ 

އާ ( 2)ްޕެރްކިޓްސެގ ުފަރަތަމ ަހަމިއެގ 



ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން މޯލްޑިްވސް  ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2016 |   190 

 

ޚިލާފު ކަމަށް ބެލޭވޭކަމަށް ކޮމިޝަނުން 
ބުރާ ނބުނެފައިވާ ބުނުން އަ

ވެސް އިރެއްގައި ގެނެސްފައިވާކަމަށް އެއް
މާރިޗް  16ކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ނުވާކަމާއި 

ގައި ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ސިޓީގައި 2016
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 

އާ ޚިލާފުވާ ސަބަބު  (1)ފުރަތަމަ ހަމައިގެ 
 (2)ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ހަމައިގެ 

ފްޞީލަށް ވަނަ ނުކުތާއާ ޚިލާފުވި ސަބަބުގެ ތަ 
ވަނަ  (2)ނުގޮސްވަނީ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ 

މުޖުތަމަުއ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާ 
ޤަބޫލުނުކުރާ އަޚްލާޤީ ގޮތުން ދަށް ފެންވަރުގެ 
ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދޭ އަޑާއި މަންޒަރު 
ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް ބުނެފައި އޮތް ހަމަޢާ 

ހިމެނިފައިވާ  ޚިލާފް މަންޒަރާއި އަޑު
ޓް ވެގެން ން ކޮންޓެންޓަކަށް އެ ކޮންޓެ

ގައި  (1)ގޮސްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ 
ބަޔާންކުރާ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި 

އެއްބައިވަންތަކަމަށް  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ
ބުރޫ އަރާގޮތަށް މަންޒަރާއި އަޑު ނުގެނައުމަށް 

ޒަރާއި ބާރުއަޅައިފައި އޮތް އޮތުމާ ޚިލާފު މަން
ގައި ހިމެނިފައިވުންކަމާއި ޓް އަޑު އެ ކޮންޓެން

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި 
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނި އެއްބައިވަންތަކަމަށް 
ބުރޫ އަރާ މަންޒަރާއި އަޑު ހިމެނޭ ކޮންމެ 

ދިވެހި މުޖުތަމަުއ ކޮންޓެންޓެއް އެއީ 
ޤަބޫލުނުކުރާ އަޚްލާޤީ ގޮތުން ދަށް ފެންވަރުގެ 

ހިތްވަރުދޭ އަޑާއި މަންޒަރު ހިމެނޭ  ކަންކަމަށް 
ކަން  ގައި ވެސް ބެލެވޭނެތީކޮންޓެންޓެއްކަމު 
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ރާއްޖެޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވި 
ސިޓީއާ ގުޅިގެން އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

 ގެ ތެރޭގައި،ނުކުތާތަކު 
 

 ެރިން މި ދީނީ ޢިލްމު ވ
ޑޮކިއުމެންޓްރީއަކީ ދީނާ ޚިލާފް 

ރީ އެއްކަމަށް ޑޮކިއުމެންޓް
ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށާއި 
ޑޮކިއުމެންޓްރީގެ އަސްލު 



ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން މޯލްޑިްވސް  ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2016 |   191 

 

މަޤްސަދަކީ ދީނުގެ އަސްލުތައް 
ރައްކާތެރިކުރުމާއެކު ދީނާ 
ޚިލާފްކަންކަން ރާއްޖޭގައި 
އަށަގަންފައިވާ މަތީ މިންވަރު 

ދީނާ ހާމަކުރުންކަމަށާއި އިސްލާމް
ކަމެއް  އެއްވެސް ޚިލާފް

ންޓްރީގައި ހިމެނިފައި ޑޮކިއުމެ
ނުވާނެކަމަށާއި ފާދިރީ އަސޭލާގެ 

ކަމަށް  ބަހަކީ ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއް
އެ ފަރާތުން ބުނެފައި ނުވާކަމަށާއި 
މީހަކު ބުނެފައިވާ އެއްޗެއް އެ 
ބުނިގޮތަށް ބުނުން އެއީ 
އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފުކަމެއް 

މްދީނާ ނޫންކަމަށާއި އިސްލާ
ނޑެއް  ޚިލާފުކަމަށް ބަލާނެ މިންގަ
ނޑައެޅިފައި ނެތް  އުސޫލެއް ކަ
ކަމަށާއި ސިހުރުގެ ވެރިކަން 

ރީ ދެއްކުމާ ގުޅިގެން ޓްޑޮކިއުމެން
ރާއްޖެޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން 
ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް 
ބުނެފައި އޮތް އޮތުމަށް ބަލާއިރު، 

ބައެއް ނާ ގުޅުން ހުރި ދީ
ހުކުމްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަން 
މާނަކުރުމާއި ބަޔާންކޮށްދިނުމުގައި 
އެކި ޢިލްމުވެރިން ނެރުއްވާ 
ރަޢުޔުތަކާއި ގެންގުޅޭ ހަމަތަކުގައި 

ގެ ތަފާތުކަމެއް ހުންނަކަމަށާއި އޭ
ސަބަބުން ދިވެހިންގެ އަޤީދާއަށް 
އަތުވެދާނެ ލޮޅުންތަކުން 

ކައި ދީނީ އަދި ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަ
ގުޅުން ހުރި  ތާޝަރީއައިސްލާމީ 

ކަންކަމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި 
ސާފު މަގު ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން 

ސަދުގައި ފިލުވައިދިނުމުގެ މަޤް
އުފައްދައިފައިވާ ފިގުހު އެކަޑަމީގެ 

އެފަރާތުން މިފަދަ  ބަހަކީ ނުވަތަ 
ކަންކަމުގައި ނެރުއްވާ ރަޢުޔުއަކީ 

ވެރިން ދެއްވާ ވަކި ވަކި އިލްމު 
ބޮޑަށް އެ  ން ޚިޔާލުތަކަށްވުރެ

މައްޗަށް ބަރޯސާ ވާންޖެހޭނެ އަދި 
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ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ކުރިޔަށް 
ގެންދަވާ މި ފަދަ ތަހުޤީޤުތަކުގައި 
ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭނެ 
ކަމެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ދެކޭ 
ކަމާއި އެ ގޮތުން އިސްލާމިކް 
މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކުރައްވައި 

ޝަނުން މި މައްސަލައިގައި ކޮމި
ހޯދި ރަޢުޔަށް ބަލާއިރު، ދީނީ 
ޢިލްމު ވެރިން މި 
ޑޮކިއުމެންޓްރީއަކީ ދީނާ ޚިލާފް 

ރީ އެއްކަމަށް ޑޮކިއުމެންޓް
ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށާއި 
ޑޮކިއުމެންޓްރީގެ އަސްލު 
މަޤްސަދަކީ ދީނުގެ އަސްލުތައް 

ރައްކާތެރިކުރުންކަމަށް 
ވެޓް ރާއްޖެޓެލެވިޜަން ޕްރައި 

ލިމިޓެޑްއިން ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ 
އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތް 
ބުނުމެއްކަން ހާމަވާކަމާއި، 
"ސިހުރުގެ ވެރިކަން" މި ނަމުގައި 
އެ ފަރާތުން ފޮނުވި ކޮންޓެންޓުގެ 
މަޤްސަދަކީ ދީނާ ޚިލާފްކަންކަން 
ރާއްޖޭގައި އަށަގަންފައިވާ މަތީ 
މިންވަރު ހާމަކުރުންކަމަށާއި 

 ޚިލާފް އިސްލާމްދީނާ 
އެއްވެސްކަމެއް ޑޮކިއުމަންޓްރީގައި 
ހިމެނިފައި ނުވާނެކަމަށާއި ފާދިރީ 
އަސޭލާގެ ބަހަކީ ރަނގަޅު 
ވާހަކަތަކެއްކަމަށް އެ ފަރާތުން 
ބުނެފައި ނުވާކަމަށާއި މީހަކު 
ބުނެފައިވާ އެއްޗެއް އެ ބުނިގޮތަށް 
ބުނުން އެއީ އިސްލާމްދީނާ 
ޚިލާފުކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވާ 

"ސިހުރުގެ ވެރިކަން" މި  އިރު
ކޮންޓެންޓް އިން ދައްކައިދޭން 

މާ  ވަނީމަސައްކަތްކޮށްފައި 
ބާރުގަދަ ސިހުރުވެރިއެއްގެ 
ސިހުރުގެ ސަބަބުން ރައީސް 
ޔާމީނަށް ވެރިކަން ލިބިފައިވާކަން 
ކަމާއި ކޮންޓެންޓް ދައްކަމުން 

ރަކީ ހު ދިޔައިރު ސި
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އިސްލާމްދީނުގައި 
މާއި ނަހީކުރައްވައިފައިވާ ކަމެއްކަ

ދިރީންގެ ބަސްތައް މި ފަދަ ފާ 
ޤާބޫލުނުކުރުމަށް ނުވަތަ އެކަމުގެ 
ނުބައިކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ 
ގޮތުން އެއްވެސް ލިއުމެއް ބެލުން 
ތެރިންނަށް ފެންނާނެ ފަދައިން 
އާންމުކޮށްފައި ނުވާއިރު އެކަން 
ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 
ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި އެއްވެސް ބައެއް 

 މުގެ އިތުރަށް އި ނުވުހިމެނިފަ
ފާދިރީ އަސޭލާއަކީ މާ ބާރުގަދަ 

ހެއްކަމަށް ދޭހަވާ އަދި މޮޅު މީ
ގޮތަށް ޑޮކިއުމެންޓްރީ ބައްޓަން 
ވެފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ 
ކުރެވިފައިވާ ކަމާއި އެހެންކަމުން 
މިއީ ހަމައެކަނި މީހަކު 
ބުނިއެއްޗެއް އެ ބުނިގޮތަށް 
ގެނެސްދިނުންކަމަށާއި މި ފަދަ 

ގަންފައިވާ ށަންކަން ރާއްޖޭގައި އަކަ
މަތީ މިންވަރު ހާމަކުރުމަށް 

ގެނެސްދިން 
ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއްކަމަށް ބުނެ 
ނިންމާލެވޭވަރަށް ވުރެއް ސީރިއަސް 
އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން 
މުޖުތަމަޢުގައި ބައިބައިވުމާ 
ފަސާދައަށް މަގު ހުޅުވިގެން 
ހިނގައިދާނެ ފަދަ ކަމެއްކަމާއި 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ހަމަ އެހެންމެ 
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ 

ދީނުގެ މްއިން އިސްލާ (1)ހަމައިގެ 
އަސްލުތަކާއި ޚިލާފު މަންޒަރާއި 
އަޑު ދެއްކުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަން 
އެނގޭއިރު އަދި އިސްލާމްދީނުގެ 
އަސްލުތަކަކާ ޚިލާފު ކަންކަމަކީ 
ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމަކީ ނުހަނު 

އެހާމެ ސާފުކޮށް ފަސޭހަ އަދި 
ފައިވާ ކަންކަމަށް ބަޔާންކޮށްދީ

ވީހިނދު އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޚިލާފުވަނީ 
އަޑެއް ކޮންކަހަލަ ކޮންޓެންޓެއްގައި 
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ނުވަތަ މަންޒަރެއް ހިމެނުމުންކަން 
ކުރާ ޓް ޑްކާސްބްރޯ ނުވަތަ

ކޮންޓެންޓެއް އިސްލާމްދީނާ 
ނޑައެޅުމު ގައި ޚިލާފްކަމަށް ކަ
ވަކި  ބަލާނެކަންކަން ބަޔާންކޮށްދޭ

ފައި އޮންނަން ވާލާ އުސޫލެއް އެކުލަ 
ކޮމިޝަނުން  ޖެހޭކަމަށް

ފަދަ  އެ ނުދެކޭކަމަށާއި އަދި
އުސޫލެއް އެކުލަވާ ނުލުމަކީ 

ނާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް ދީއިސްލާމް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް އޮތް 

ނޫންކަން  ނުވަތަ މަގެއް ހުއްޖަތެއް
 ފާހަގަކުރެއެވެ.

 
 ުރުވެރިއެއްގެ ބާރުގަދަކަމާއި ސިހ

އޭނާގެ ސިހުރުގެ ބާރުން މީހަކު 
ވެރިކަމެއް ހޯދިކަން މުޖުތަމަޢަށް 
ވިސްނުވައިދޭފަދަ ގޮތަކަށް 
އުފައްދައިފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް އެއީ 
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ 
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 
އިތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

މެއްކަމަށް ޤާނޫނާ ވެސް ޙިލާފްކަ
ވާއިރު އަދި އެކަމަކީ އެ މުޅި 
ޤާނޫނުގެ ރޫހާ ޚިލާފްކަމެއްކަން 
ސާފުވާން އޮތް އިރު ޤާނޫނުގެ ވަކި 
މާއްދާއެއް ފާހަގަކޮށް އެ މާއްދާއާ 
ޚިލާފްވެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން 
ބުނެފައި ނެތުމަކީ މައްސަލަ 
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި އޮތް 
އިޖުރާޢީ މައްސަލައެއްކަމަށް 

މިޝަނަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭކަމާއި ކޮ
މި މައްސަލައިގައި ކޮމިޝަނުން 
ހޯދައިފައިވަނީ މިނިވަން 
އިލްމުވެރިންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ 
ފިގުހު އެކަޑަމީގެ ރަޢުޔެއްކަމާއި އެ 
ފަރާތުގެ ބަހެއް ހޯދުން އެއީ 
މިނިވަން އަދި އިންސާފުވެރި 

އޮތް  ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް
ގައި ތުހުރަހެއްގެ ގޮ 

އްޖެޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ރާ
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ލިމިޑެޓް އިން ފާހަގަކޮށްފައި އޮތް 
ފިގުހު ، އޮތުމަށް ބަލާއިރު

އެކަޑަމީއަކި މިފަދަ 
މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ 
މިނިވަން ރަޢުޔެއް ނެރެވޭފަދަ 
އަބުރުވެރި އަދި ޤާބިލު 
ޢިލްމުވެރިން ތަކެއްގެ މައްޗަށް 

ދީނީ މިފަދަ  އަދިއެކުލެވޭ 
ތަކުގައި ފިހުގު އެކަޑަމީގެ މައްސަލަ

ރަޢުޔަކީ ޝަރުއީ ކޯޓެއްގައި 
މައްސަލައެއް ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު 
އެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ 

ކަން ކޮމިޝަނަށް އްއެއްޗެ
ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ މި މައްސަލައިގައި 

ޔު ހޯދުމަކީ ޢު ފިގުހު އެކަޑަމީގެ ރަ
މިނިވަން ތަހުޤީޤެއް ކުރުމަށް 

އް ނޫންކަން ހުރަސްއެޅޭނެ ކަމެ
 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 
  ްމައްސަލަ ބަލަން ފެށުމުގެ ކުރިނ

"ސިހުރުގެ ވެރިކަން" 
ޑޮކިއުމެންޓްރީ ހުއްޓާލުމަށް 
ކޮމިޝަނުން އަންގައިފައިވުމަކީ 
ރާއްޖެޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑާއި ދެކޮޅަށް އަޅައިފައިވާ 

ފިޔަވަޅެއްކަމާއި، 
 44 ޤާނޫނުގެ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެބްރޯ
މާއްދާގެ ދަށުން  ވަނަ

ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނީ 
ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލައެއް 
ނިމުމަށް ފަހު އެކަމެއް 
ސާބިތުވުމުންކަމަށް ވާތީ 
ކޮމިޝަނުން އެންގި އެންގުމަކީ 

ވަނަ  44ދެންނެވުނު ޤާނޫނުގެ 
މާއްދާއާ ޚިލާފްކަމެއްކަމަށް 
، ބުނެފައިވާ ބުނުމަށް ބަލާއިރު

އްސަލަ ތަހްޤީޤުކޮށް ކޮމިޝަނުން މަ
ނިމެންދެން "ސިހުރުގެ ވެރިކަން" 

ޑޮކިއުމެންޓްރީ 
ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް ރާއްޖެ 
ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
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 44އަންގައިފައިވަނީ ޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެފަރާތަށް 
އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި 
ނޫންކަމާއި ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ 

ތަޙްޤީޤުކުރަމުން ދާއިރު އެ ބަލައި 
ޑޮކިއުމަންޓްރީ ދައްކަމުންދާނަމަ 
އޭގެ ސަބަބުން ތަހުޤީޤަށް އަދި 
މުޖުތަމަޢަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުމުގެ 
ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް 
ފާހަގަކުރެވުމުން ކަމަށާއި، ޤާނޫނު 

)މާނަކުރުމުގެ  2011/4ނަންބަރ 
ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

ނަ މާއްދާގައި ވަކި މީހަކަށް ވަ 25
ވަކިކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރު 
ޤާނޫނަކުން ދީފައިވާނަމަ އެކަމެއް 
ހެޔޮ ގޮތުގައި 
ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ 
އެންމެހާ ސީދާ ބާރުތަކާއި ނުސީދާ 
ބާރުތައް އެފަރާތަކަށް 
ލިބިގެންވާނެކަން އެނގެން އޮތް 
ހިނދު، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާ )ށ(  42ޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއްދާއިން  44އަދި 

ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބާރުތަކަށް 
ބަލާއިރު ކޮމިޝަނުން ހިންގާ 
ތަޙްޤީޤެއްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ވަގުތީ 
ގޮތުން ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ 
ނުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު 
ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާކަމާއި 
އެގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޝަނުން 

އެންގުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން  އަންގާ
މައްސަލަ ބެލުމުގައި ކޮމިޝަނުން 
ޤާނޫނާ ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް 
ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމެއް 

 ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
  ްމީހަކު ބުނި އެއްޗެއް ބުނި ގޮތަކަށ

ގެނެސްދިނުމަކީ އިސްލާމީ 
ޝަރީއަތާ ޚިލާފް ކަމެއް ނޫން 

 3ގެ ކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސިޓީ 
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި 
ވީނަމަވެސް މީހަކު ބުނި ވާހަކައެއް 
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ވިޔަސް އެވާހަކައަކީ ދީނުގައި 
ނަހީކުރައްވާފައިވާ ވާހަކައެއް ނަމަ، 
އެފަދަ ވާހަކައެއް ދައްކާ ފެތުރުމަކީ 
ހަރާމްކަމެއްކަމެއްކަން ކީރިތި 

 19ގެ  سورة النورގުރުއާނުގެ 
ވާފައިވާ  ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީކުރައް

 ހަމަކަށަވަރުން،ބަސްފުޅުގެ މާނަ "
ވި މީހުންގެ ތެރޭގައި  إيمان

ހުތުރުކަންބޮޑު ފާފައިގެ ވާހަކައާއި، 
ފެތުރިގެންދިއުމަށް ، عمل

ލޯބިކުރާމީހުން )ދަންނާށެވެ!( 
ވޭންދެނިވި  ގައި آخزةދުނިޔެއާއި 

 ّللاَ އެމީހުންނަށް ހުށްޓެވެ.  عذاب
 ދެނެވޮޑިގެންވެތެވެ. އަދި 

"  ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް ނޭނގެތެވެ 
 އިން ދަލީލު ކުރެއެވެ.

 
ސިހުރުވެރިންނަކީ އާއްމު އިންސާނުންނަށް ނުލިބޭ   .4

ފަދަ އާދަޔާ ޚިލާފު ބާރުތަކެއް ލިބިފައިވާ ބައެއްކަން 
ދޭހަވާ ގޮތަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ފޮނުވި "ސިހުރުގެ 
ވެރިކަން" ޑޮކިއުމެންޓްރީން ދޭހަކޮށްދޭ ކަމަށާއި، މިފަދަ 
މެސެޖް އިސްލާމީ ުމޖްތަމަޢުއަށް ދިނުމަކީ ހުއްދަކަމެއް 

ކަމާއި، އިސްލާމީ އަޤީދާއާ ފުށުއަރާ މިފަދަ  ނޫން
ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް މީޑިއާގެ އެއްވެސް ވަސީލަތަކުން 
ފޮނުވުމަކީ، ނުވަތަ ދެއްކުމަކީ، އިސްލާމްދީން 
ހުއްދަކުރާކަމެއް ނޫން ކަމާއި، އެއީ ޙަރާމްކަމެއްކަން 

 ފިގުހު އެކަޑަމީގެ ރައުޔުން  އެނގެން އޮވެއެވެ. 
 

ނު ނުކުތާތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރާއިރު، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވު

 ރާއްޖެ  މެންދަމުގައި ގެ 2016 ފެބުރުވަރީ 05

ޓީވީއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި "ސިހުރުގެ ވެރިކަން" މި 

ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި ހިމެނޭ މުޅި ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ 

ގެ އަސްލުތަކާއި ކަމަށްވާ "އިސްލާމްދީނު (1ހަމައިގެ )

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ގެއްލުން 

ނުވާ ގޮތަށް މަންޒަރުތަކާއި އަޑު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން" 
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ނޑައެޅިގެން 2އަދި ފުރަތަމަ ހަމައިގެ ) ( ކަމަށްވާ "ކަ

އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ނުވަތަ 

ން ދަށް މުޖުތަމައު ޤަބޫލުނުކުރާ އަޚްލާޤީ ގޮތު

ފެންވަރުގެ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދޭ އަޑާއި މަންޒަރު 

ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން" މި ދެ މާއްދާއާ ޚިލާފުވެފައިވާ 

ނޑަޅައި  44ޤާނޫނުގެ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ، ކަމަށް ކަ

ގެ ދަށުން މާފަށް އެދި ބަޔާނެއް 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 02 ނެރުމަށާއި އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި ބަޔާން

ނޑު ދުވަހުގެ ކުރިން ރޭ ވާ ބުރާސްފަތި 2016ޖޫން   ގަ

އިން ރާއްޖެ ޓީވީ ދެމެދު  އ08:30ާއާއި  08:00

ށް ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ ޢާންމުކުރުމަށް

  އެންގުމަށް ކަނޑައަޅައި،

ޙަވާލާދީފައިވާ "ސިހުރުގެ ވެރިކަން"  ޑޮކިއުމަންޓްރީގެ 

ފެބްރުއަރީ  6ން މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރާއްޖެ ޓީވީ 

ގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި 8ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ 2016

ޚަބަރަކާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން ބެލި ނަންބަރު 

CAC-2/2016  ްއެޕްރީލް  12ޝަކުވާ އިނ

ގައި ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އިންޒާރު ދީފައިވުމާއި، މި 2016

އިންޒާރު ދިން ފަހުން އެފަދަ ކޮންޓެންޓެއް ރާއްޖެ 

ޓީވީން ގެނެސްދިންކަން ސާބިތުވެފައި ނުވާތީ، މި 

މައްސަލައިގައި ރާއްޖެ ޓެލެވިޒަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 މަށް ނިންމައި،އިތުރު އިންޒާރެއް ދޭންނުޖެހޭ ކަ

އެހެން ނަމަވެސް "ސިހުރުގެ ވެރިކަން" 

ޑޮކިއުމެންޓްރީއަކީ އިސްލާމީ އަގީދާއަށް ފުށުއަރާ 

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ގެ ދަށުން 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 44ޤާނޫނުގެ 

"ސިހުރުގެ ވެރިކަން" ޑޮކިއުމަންޓްރީ ނުވަތަ އެ 
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ކޮންޓެންޓްގެ ބައެއް ވިއަސް މީގެ ޑޮކިއުމެންޓްރީގެ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ،ފަހުން ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށާއި

އާއި  (1ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ )

( އާ ޚިލާފު އެއްވެސް 2ފުރަތަމަ ހަމައިގެ )

ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް ރާއްޖެ 

މި ންގުމަށް ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެ

ގައި ބައިވެރިވި ސާމައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލް 

 ނިންމީއެވެ.މައްސަލަ  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 
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SPCOM-
02/2016 

10 
ފެބްރުއަރީ 
2016 

 9ރާއްޖެ ޓީވީން 
ވަނަ 2016ފެބްރުއަރީ 
ގެނެސްދިން  ދުވަހުގެ ރޭ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއަރ 
ޕާރސަން ޢަލީ ވަޙީދުގެ 

 އިންޓަރވިއުގައި

ސަރުކާރުގެ 
އިސްވެރިންނާބެހޭގޮތުން 

ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު 
 ވާހަކަތައް

ދައްކާފައިވުމާއި، 
ރަޢިސް އާއި ރައީސްގެ 
އަނބިކަނބަލުންނަށް 

ނިސްބަތްކޮށް 
  ސާބިތުނުހިފޭ ދައްކާފައިވާ

 ވާހަކަތަކުގެ މައްސަލަ

 ބަލައިދިނުމަށް އެދި 

މަޢުލޫމާތަށް  މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީގަށް ލިބިފައިވާ

 9ޙަވާލާދީފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީން  ،ރިއާޔަތްކުރާއިރު

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަގުތުން 6103ފެބުރުވަރީ 

ގެނެސްދިން "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

ޗެއަރ ޕާރސަން ޢަލީ ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓްގެ ސަބަބުން އެ 

ފަރާތްތަކުގެ އަބުރާއި އިއްޒަތަށް އުނިކަން އަންނާނޭ 

 ކޯޑް  މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ،ކަމަށް ފެނުނު ހިނދު

 މީހުންގެ ) (0ހަމައިގެ ) ތިންވަނަ ޕްރެކްޓިސްގެ އޮފް

އާ ( ރައްކާތެރިކުރުން  ދިރިއުޅުން ޒާތީ ބުރުވެރިކަމާއިއަ

ނޑައަޅައި؛  ޚިލާފް ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  11ޤާނޫނުގެ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 ،ގެ ދަށުން މާފަށް އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއ1ި)ހ(ގެ 

މެއި  11 ،އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި ބަޔާން

ނޑުރޭ  ،ކުރިންދުވަހުގެ ވާ ބުދަ 6103 އާއި  15:11 ގަ

 އިން ޢާންމުކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީ ދެމެދު  އ15:11ާ
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ށް އެންގުމަށް ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

ނޑައަޅައި،   ކަ

ވަނަ ދުވަހުގެ 6103ފެބުރުވަރީ  9އަދި ރާއްޖެ ޓީވީން 

ރޭ ވަގުތުން ގެނެސްދިން "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި  

އަރ ޕާރސަން ޢަލީ ވަޙީދު ދެއްކެވި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެ

ވާހަކައިގައި މުޖުތަމައުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ 

ނޑު ހިފެހެއްޓިފައި ނުވާކަމަށް  އަދަބު އަހުލާގީ މިންގަ

ފެނުނު ހިނދު އަދި އެ ކޮންޓެންޓްގައި އެފަދަ 

ބަސްތަކާއި އަޑުތައް ތަކުރާރުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 

ކަން އިސްލާހުކުރުމަށް ޕްރެޒެންޓަރ ގެންދިއުމާއި، އެ

މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފެނުނު ހިނދު، މިއީ 

ދެވަނަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 

ނޑުތަކަށް ނުފެތޭ 6އިގެ )ހަމަ ( )އިޖުތިމާއީ މިންގަ

 އާ ޚިލާފް ބަސްމަގު އަދި އިޝާރާތްތައް ބޭނުންނުކުރުން(

ނޑައަ ކަމެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ޅައި،ކަމަށް ކަ

ކުށް ގެ ދަށުން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  11ޤާނޫނުގެ 

އިސްލާޙުކޮށް ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެހެން 

ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް 

ކުރުމަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އެންގުމުގެ 

ށް ލިބިފައި ވީހިނދު، އަދި އިޚްތިޔާރު މި ކޮމިޝަނަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަކީ 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާއަކަށް ވެފައި، 

އެފަރާތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓަކަށް 

އެފަރާތަކުން ޒިންމާވާން ޖެހޭ ކަމަށް ވީހިނދު، 

މުގެ ސަބަބުން ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރު

ޤައުމުގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާމަށް ކޮށްފާނޭ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް 

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް 
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ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް އޮންއެއަރވުމުގެ 

ފުރުސަތު ނުދިނުމަށްޓަކައި، ސްޓޭޝަންގެ ފުރިހަމަ 

އެކު ނޫނީ  ޑިލޭއަކާ ،ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ގޮތަށް

"ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމް ދެން ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް، 

ވަނަ މާއްދާގެ  11ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގެ ދަށުން، ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް 0)ހ(ގެ 

ނޑައަޅައި، ޑިލޭއެއް ލައިގެން ލިމިޓެޑަށް އެ ންގުމަށް ކަ

"ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 ށް އިންތިޒާމް ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

ހަމަޖެއްސެން ނެތް ކަމުގައި ވާނަމަ "ފަލަސުރުހީ" 

ޕްރޮގްރާމް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން މިހިނދުން މިހިނދަށް 

 ވަނަ 11ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ހުއްޓާލުމަށް 

ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން  ގެ ދަށުން 1ގެ )ހ( މާއްދާގެ

 ށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި މިޓެޑަޕްރައިވެޓް ލި

ބަރުންގެ ންކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެ

 އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.
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  ތަފްސީލް 

# 
 

ރަޖިސްޓްރީ 
 ނަންބަރު 

މައްސަލަ 
 ހުށަހެޅި ތާރީޚް 

މައްސަލަ  މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް  މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ 
ނިންމި 
 ތާރީޚް 

0 

CAC-
15/2013 

18/04/2013 

ކަމަދޫގައި އެމްޑިޕީ ހަރުގެ  ބ.
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މެދުވެރިކޮށް 
ކުރާކަމަށް ބުނެ  ރީބްރޯޑްކާސްޓް

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 
 

ކައުންސިލް އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް 
ބެލިބެލުމުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ 
މެދުވެރިކޮށް ރަށުގެ ބައެއް 

ގޭގެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ޚިދުމަތް ދެއްވަމުން ގެންދެވި 

ނަމަވެސް، އެ ޚިދުމަތް 
ވާކަމަށް ބ. ކަމަދޫ ހުއްޓާލާފައި 

ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން 
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީ ހުށަހެޅުއްވި 

މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް 
 ނުގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި 

19 

ަޖަނަވީރ 

6103 

6 

CAC-
154/2013 

23/09/2013 

ދިގުރަށް ރޭވިލާގެއިން  އދ.
އެމަގުގެ އަނެއްފަރާތުހުރި 
ކޭންޕޭން  ހިމުންދޮންވެލިގޭގައި ހުރި

ޖަގަހަޔަކަށް ކޭބަލް އަޅާއިގެން 
ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން އެބަދޭ 

ކުރަނީ ރޭވިލާގޭގައި  މިކަން
ޖަހާފައިވާ ޑިޝް އެންޓަނާއެއް 

 ފާހަގަކުރަން  މެދުވެރިކޮށްކަން
 

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
ލަތައް އިތުރަށް ބެލެން މައްސަ

ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 
މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 

މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 

 ނިންމެވި 

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 

1 

CAC-
158/2013 

09/10/2013 

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ހުއްދަނެތި
ހިދުމަތް ދިނުން، އެއަރޓެލް 

 ދޫކުރުން،ޗެނަލްތައް 
ސެންޗަރުނުކުރުން، ނަމާދުވަގުތު 

ނޑުން   ޗެނަލްތައް ނުކެ
 

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 
ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 
ކުރިއަށް މައްސަލަތައް އަލުން 

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 
 ނިންމެވި 

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 

1 
CAC-

163/2013 
07/11/2013 

ކޭބަލް ނެޓްވޯކްގެ  ކ.ގުރައިދޫ
ފަރާތުން ދިޓީވީ، ޓީވީއެމް. ރާއްޖެ 

އެއްވެސް  ޓީވީ ފިޔަވައި ދިވެހި

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 

6 

ެފުބުރަވީރ 
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ޗެނަލެއް ދޫނުކުރުމާއި އެއަރޓެލް އާ 
 ވީޑިއޯ ކޯން ފަދަ ޚިދުމަތްތައް

އި އުސޫލުން ދިނުމާވިޔަފާރި 
އެއްވެސް ނަމާދުވަގުތަކަށް 

ނޑުމާއި  ކުރަމުންދާ ޚިދުމަތްދޫ ނުކެ
 ލައިސަންސްނެތި ޚިދުމަތް ދިނުން 

 

މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 
އިތުރު ނެތްކަމަށް ނިންމައި، 

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 
 ނިންމެވި 

6103 

2 

CAC-
163/2013 

14/11/2013 

ނުނަގައި  ލައިސަންސް
  ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން

 

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 
ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 
 ނިންމެވި 

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 

3 

 

CAC-
164/2013 

14/11/2013 

ނުނަގައި ކޭބަލް  ލައިސަންސް
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން އަޅައިގެން 

  ގެންދާ މައްސަލަ

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 
ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 

ކޮމިޝަނުން ގެންދިއުމަށް 
 ނިންމެވި 

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 

4 

CAC-
165/2013 

14/11/2013 

ނުނަގައި  ލައިސަންސް
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން ގެންދާ 

 މައްސަލަ.. މިމައްސަލަ
ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޓޭމްއަށާއި 

ކޮމިޝަނަށް ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު 
އެފަރާތަކީ ލައިސަންސް  ހޯދުމަށްފަހު

ކުރަމުން ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓް 
ޔަޤީން  ގެންދާ ފަރާތެއް ކަމަށް 

  ކުރުމަށްފަހު

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 
ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 

ންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން ގެ
 ނިންމެވި 

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 

5 

CAC-
168/2013 

18/11/2013 

ސްޓޭޝަނަކީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް  މި
 ހުއްދަ ނުނަގައި ހިންގާ ތަނެއް 

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 
ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 
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މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 

 ނިންމެވި 
6 

CAC-
169/2013 

14/11/2013 

ނުނަގައި  ލައިސަންސް
 ރީބްރޯޑްކާސްޓް ގެންދާ މައްސަލަ 

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 
ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 
 ނިންމެވި 

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 

01 

CAC-
170/2013 

14/11/2013 

ނުނަގައި  ލައިސަންސް
 ރީބްރޯޑްކާސްޓް ގެންދާ މައްސަލަ 

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
ސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން މައް

ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 
މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 

މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 

 ނިންމެވި 

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 

00 

CAC-
171/2013 

14/11/2013 

ނުނަގައި ތިނަދޫގައި  ލައިސަންސް
ސްކައިނެޓްގެ ފަރާތުން 

 ކުރަމުން ގެންދާރީބްރޯޑްކާސްޓް 
 މައްސަލަ

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 
ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 
 ވި ނިންމެ

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 

06 

CAC-
173/2013 

14/11/2013 

ނުނަގައި ތިނަދޫގައި  ލައިސަންސް
ސްކައިނެޓްގެ ފަރާތުން 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން ގެންދާ
 މައްސަލަ

 

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
އިތުރަށް ބެލެން މައްސަލަތައް 

ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 
މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 

މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 

 ނިންމެވި 

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 

01 CAC-
11/2014 

 6މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި ޑިޝްޓީވީ އަދި ޑައިލޮގް  އެއަރޓެލް 08/06/2014



ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން މޯލްޑިްވސް  ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް  2016 |   205 

 

ސައިންޑައިރެކްޓްގެ ޗެނަލްތައް 
ފޮނުވާކަމަށް އަދި  ޤަވާއިދާޚިލާފަށް

  މަށްކައަމިއްލަ ޗެނަލް ވެސް ފޮނުވާ 
 

ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 
ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 
ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 
 ނިންމެވި 

ެފުބުރަވީރ 

6103 

01 

CAC-
13/2014 

08/06/2014 

ޑިޝްޓީވީ އިންޑޯވިޝަން  އެއަރޓްލް
ފަދަ ތަކެތިން ރިބްރޯޑްކާސްޓް 

  ކުރަމުންދާތީ
 

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 
ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 
 ނިންމެވި 

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 

02 

CAC-
18/2014 

15/06/2014 

ލިސްޓް ނުހަދާ އެކި  ޗެނަލް
މީހުންހުން އަތުން އެކި އަގުނަގާ 

 ދި ކ. މާފުށިމައްސަލަ އަ
ގެސްޓްހައުސްތަކަށް 

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ 
 ހުށަހަޅާފައިވުން 

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 
ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 

 މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 
 ނިންމެވި 

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 

03 

CAC-
19/2014 

15/06/2014 

ނޑާކަމާއިނު  ނަމާދުވަގުތަށް  ކަ
ސެންސަރުނުކުރާކަމަށް ބުނެ 

 ހުށަހަޅާފައިވުން 

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 
ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 
 ނިންމެވި 

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 

04 

CAC-
22/2014 

23/06/2014 

ސްކައިނެޓް ނ. ވެލިދޫ  ސްޓާޓާ
ޚިލާފަށް ކޭބަލް  އިން ޤަވާއިދާ

ވަނަ 3 ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް
ނުވަތަ ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް 
ހުށަހަޅާކަން ބަޔާންކޮށް އަދި 

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 
ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 
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އަންގާ އެންގުމަށް  ކޮމިޝަނުން
އިޖާބަނުދީ ކުރިއަށް ގެންދާތީ 
  އެދި  އެކަމަށް ހައްލެއްގެނެސްދިނުން

 

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 
 ނިންމެވި 

05 

CAC-
24/2014 

15/07/2014 

ޑިޝްޓީވީ، ވީޑިއީކޮން  އެއަރޓެލް
ފަދަ ޕެކޭޖްތައް ބޭނުންކޮށްގެން 

 ރިބްރޯޑްކާސްކުރުން 

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 
ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 

ޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި މަ
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 
 ނިންމެވި 

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 

06 

CAC-
25/2014 

15/07/2014 

ޑިޝްޓީވީ، ވީޑިއީކޮން  އެއަރޓެލް
ފަދަ ޕެކޭޖްތައް ބޭނުންކޮށްގެން 

 ރިބްރޯޑްކާސްކުރުން 

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުން 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 
ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 
 ނިންމެވި 

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 

61 

CAC-
27/2014 

05/08/2014 

ގައި 2014ޖޫން  23މައްސަލަ  މި
ހުށަހަޅާއި އަދި އަދަށްވެސް 

ޤަވާއިދާ  ޖަވާބުނުލިބޭކަމަށް އަދި 
ޚިލާފަށް ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ 

 ހުށަހަޅާފައިވުން 

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 

އި، އިތުރު ނެތްކަމަށް ނިންމަ
މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 

މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 
ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 

 ނިންމެވި 

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 

60 

CAC-
28/2014 

05/08/2014 

ޚިލާފަށް ރިބްރޯޑްކާސްޓް  ޤަވާއިދާ
ކުރާކަމަށް އަދި ނަމާދުވަގުތަށް 

ކަންކަން ހުރުމުން  ނުކެންޑުން ފަދަ
 ކަމަށް ބުނެ  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 
ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 
 ނިންމެވި 

6 

ަވީރ ެފުބރު 

6103 
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66 

CAC-
29/2014 

05/08/2014 

ޚިލާފަށް ރިބްރޯޑްކާސްޓް  ޤަވާއިދާ
ވަނަ 4ކުރާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ މީ 

ޗެނަލްތައް ނުގަނެ  ފިޔަވަޅުކަމަށާއި،
ދޫކުރުމާއި ނަމާދުވަގުތަށް 
 ނުކެންޑުން ފަދަ ކަންކަން 

މިހާރުވެސް ދަނީ 
 ތަކުރާރުކުރަމުންކަމަށް 

އެކި  މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 
ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 
މައްސަލަތައް އަލުން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 
 ނިންމެވި 

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 

61 

CAC-
34/2015 

10/11/2015 

 ޖަމިއްޔާއިން ޒުވާނުންގެ  މަޑިފުށީ
 ނެތި ލައިސަންސް މަޑިފުށީގައި. ތ

 ޚިދުމަތް ކޭބަލްޓީވީގެ
 ގޭގެއިން އަދި  ޢާއްމުކޮށްދޭކަމަށާއި

 ބުނެ  ފީނަގާކަމަށް

މަޑިފުށީ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާ 
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 
ލައިސަންސް މިކޮމިޝަނުން 
 ،ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާތީ 

މިހާރު ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތް 
ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު 

ގައި 16/2010ނަންބަރު: 
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ލައިސަންސް ނެގުމަށްފަހު 
މިހިދުމަތް  ކުރިއަށް 

ނަސޭހަތްތެރިވެ ގެންދިޔުމަށް 
 ލައިސަންސް ނެތި އި، އަންގަ

ޚިދުމަތް ދެއްވަމުން ގެންދަވާނަމަ 
އޭޕްރީލް  03މި ކޮމިޝަނުން 

ޢާންމު ކޮށްފައިވާ ގައި 2012
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު 

ގެ  R-20/2012))ނަންބަރު 
ވަނަ  5ގެ  2ޖަދުވަލު 

ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ރ  2000/-ގޮތަށް މިނިޓަކަށް 

އަށް ބޮޑުނުވާ ޢަދަދަކުން 
ރެވޭނެ ވާހަކަ ޖޫރިމަނާ ކު

 އަންގައި މައްސަލަ ނިންމާފައި 
 

61 

ަޖަނަވީރ 

6103 

61 

CAC-
35/2015 

24/11/2015 

 އަދި  ޔުނިކް  ލަންދޫ އާޝިއާން،. ނ
 ޑިޝް ނުހޯދާ ފުސްފަރުން ހުއްދަ 

 އިތުރު ބޭނުންކޮށްގެން އެންޓަނާ
 ބޭނުންކޮށްގެން ކޭބަލް ގޭގެއަށް 
 ގެންދާތީ، ފޯރުކޮށްދެމުން ޚިދުމަތް

 ނާންނާތީ، ހައްލެއް މިކަމަށް އަދި

 ގެއަކީ  ފުސްފަރު ލަންދޫ. ނ
 ކުރުމުގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓް
 މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް
 ނުވާތީ، ފަރާތަކަށް  ދޫކޮށްފައިވާ 

 ޚިދުމަތް ގެންދާ ދެމުން  މިހާރު
 ހުއްޓާލުމަށާއި ވަގުތުން

2 

ަޖަނަވީރ 

6103 
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 މައްސަލަ ފަހަރަށް  ވަނަ ދެ
 ބުނެ  ހުށަހަޅާކަމަށް 

 ޤަވާއިދު ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
 ގR-20ެ/2012: ނަންބަރު
 ލައިސަންސް ދަށުން

 ފުސްފަރު  ނޫނީ ނަންގަވައިގެން 
 ޓީވީގެ ކޭބަލް ދެއްވާ ގެއިން
 ކުރިއަށްނުގެންދިއުމަށް ޚިދުމަތް

 ނެސޭހަތްތެރިވެ ތަކުރާރުކޮށް 
 މައްސަލަ ނިންމާފައި

25 

IMCAC-
02/2013 

30/1/2013 

ކައުންސިލްތަކުން އއ. އެންމެހާ 
 ޚިލާފަށް ޤަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

ދިނުން  ޚިދުމަތް ކޭބަލްޓީވީގެ  

މި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކި 
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިހުރުމުން، މިހެން ހުރި 
މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލެން 
ނެތްކަމަށް ނިންމައި، އިތުރު 

މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން މި 
އް އަލުން ކުރިއަށް މައްސަލަތަ

ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން 
 ނިންމެވި 

6 

ެފުބުރަވީރ 

6103 
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 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު  2016: 12ޖަދުވަލު 

 ކޮމިޝަނުން

ބަލާ 
ނުނިމިވާ 
  ޝަކުވާ

ކޮމިޝަނުން 
 ބަލާ

ނިންމާފައިވާ 
  ޝަކުވާ

 ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ 
 ޝަކުވާ 

 
0 13 13 

ވަނަ އަހަރުގެ  2013އަހަރަށް ގެންގޮސްފައިވާ  ވަނަ 2016
  ނުނިމިހުރި ޝަކުވާ:

0 10 10 
ވަނަ އަހަރުގެ  2014ވަނަ އަހަރަށް ގެންގޮސްފައިވާ  2016

  ނުނިމިހުރި ޝަކުވާ:

0 2 2 
ވަނަ އަހަރުގެ  2015ވަނަ އަހަރަށް ގެންގޮސްފައިވާ  2016

  ނުނިމިހުރި ޝަކުވާ:
  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ: 2016 103 94 9
 ޖުމްލަ  128 119 9
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 ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަޑުތަކުގެ ޚުލާސާ : 13ޖަދުވަލު 
 

 މިންގަޑުގެ ޚުލާސާ  # ހަމަ
އިސްލާމް ދީނާއި ޤާނޫނަށް 

 ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން 
C1.1  ްއިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ރައްކައުތެރިކުރުނ 
C1.2  ްނޑައެޅިގެން ޤާނޫނެއްގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓ ކަ

 ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން 
C1.3  ްމާރާމާރީ ފަދަ ކަންކަމަކީ ރަގަޅުކަންކަން ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮނުވުނ 
C1.4 ަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮނުވުން މަސްތުވާތ 
C1.5  ްދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި އޭގެ ވިޔަފާރިއަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށ

 ނުފޮނުވުން 
C1.6  ްއަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުނ 
C1.7  ްއަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދީންގެ ކަރަމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ނުވަތަ ކުޑަކުދީނ

 މެރުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ނުފޮނުވުން 
 އާއްމުގޮތެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ އަދަބު އަހުލާގީ މިންގަޑު ހިފެހެއްޓުން  C2.1 އިޖްތިމާޢީ އަޚްލާޤު ހިފެހެއްޓުން 

C2.2  ޭބަސްމަގު އަދި އިޝާރާތް ބޭނުން ނުކުރުންއިޖްތިމާއީ މިންގަޑަށް ނުފެތ 
C2.3  ްއޮރިޔާން ކާޑުގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުނ 
C2.4 ްކޮންޓެންޓް ގިންތި ކޮށްގެން ފޮނުވުނ 

އަބުރުވެރިކަމާއި ޒާތީ ދިރިއުޅުން 
 ރައްކާތެރިކުރުން 

C3.1  ްމީހުންގެ އަބުރު ގެއްލޭގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުނ 
C3.2  ުޖިންސީ ގޯނާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައިންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރ

 ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ކާކުކަން ހާމަ ނުކުރުން 
C3.3  ާފަރުދުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު ހުއްދަނެތި ރިކޯޑްކުރެވިފައިވ

 ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން 
C3.4 ައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ފޮނުވުން ކާރިސާތައް ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ގ 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް 
 ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން 

C4.1  ާނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި ވަކި މީހެއްގެ ދީނާއި ޤައުމިއްޔަތަށް ކުޑައިމީސްވ
 ގޮތަށް ނުފޮނުވުން 

C4.2  ްޖިންސީ ތަފާތު ނުކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކުގެ ގައިޑްލައިންއަށ
 ރިއާޔަތްކުރުން

C4.3  ްދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކުޑައިމީސް ވިޔަނުދިނުނ 
C4.4  ްޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުޑައިމީސް ވިޔަނުދިނުނ 
C4.5  ްކުޑަކުދީންގެ ކަރާމާތާއި ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިވާ ގޮތަށް ފޮނުވުނ 
C4.6  ްނުފޮނުވުން ފަރުދުންގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށ 

ތެދު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި 
 އިންސާފުވެރިވުން 

C5.1 ްވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވެ ހަމަހަމަ ކަމާ އެކު ތެދު މައުލޫމާތު ފޮނުވުނ 
C5.2  ްމައުލޫމާތު ދޭ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކައިގެ މަފްއޫމު ނުގެއްލޭ ގޮތަށ

 ފޮނުވުން 
C5.3  ްހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ ލަސް ނުކޮށް އެކަން ހާމަކޮށް ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތެއ

 ރަގަޅުކުރުން 
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