ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި
ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓް
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ތަޢާރުފް
ށ
ޓ މޮނިޓަރކޮ ް
ވ ކޮންޓެން ް
މށާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނު ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރު ަ
އެފަރާތްތަކަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތަކާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި މިނޫންވެސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅޭ
ނބަރު ( 01/0202ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް
ކއި ޤާނޫނު ނަ ް
އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށްޓަ ަ
ނ ލާޒިމްކޮށްފައެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ވަ ީ
ޅ އެންމެހާ ޝަކުވާތަކާއި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  20އަދި  24ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ ޭ
ގކުރެވޭ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން
ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރކޮށް ފާހަ ަ
ޖެހެއެވެ .އެހެންކަމުން ކޮމިޝަނުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ
ގ
ނށް ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން  200ޝަކުވާ ލިބިފައިވާއިރު ،މީ ެ
ނިޒާމެއް ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ .އެ ގޮތުންމިހާތަ ަ
ޅންހުރި ޝަކުވާއެވެ .އަދި  020ޝަކުވާއަކީ ލައިސަންސްގެ
ބރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓާ ގު ު
ތެރެއިން  004ޝަކުވާ އަކީ ް
މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވާއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޚިދުމަތާއި އަދި އެހެނިހެން މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި  22ޝަކުވާވެސް
ގ
ނ) (މީ ެ
ނބަރު ( 02/0201އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫ ު
ނނު ނަ ް
ލިބިފައިވެއެވެ .ޤާ ޫ
ފަހުން "އަބުރުގެ ޤާނޫނު")  11އޮގަސްޓް  2016ގައި ތަސްދީޤުކުރެއްވުމަށްފަހު ،އަބުރާ ގުޅުންހުރި  22ޝަކުވާއެއް
ވއެވެ.
އފައި ެ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ބަލަ ި
ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓުގެ ޒިންމާދާރުކަން މިނޭނޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިންގަނޑަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް
އޮފް

ޕްރެކްޓިސް

އާ

އެއްގޮތަށް

ކޮންޓެންޓް

ފނުވާތޯ
ޮ

ލމެވެ.
ބެ ު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ކޯޑް

އޮފް

ޕްރެކްޓިސް،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ މަތީން  02ޖޫން  0200ގައި އެކުލަވާލިއިރު ،އޭގައި 1
ހަމައެއްގެ  03މިންގަނޑެއް ހިމެނިފައިވެއެވެ .މި ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް ތާވަލު  0ގައި މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަށް
ޚުލާސާކޮށްފައިވާނެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،އަބުރުގެ ޤާނޫނުގެ ޚިލާފުވެފައިވާ މާއްދާތައް މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ތާވަލު  0ގައި
ޚުލާސާކޮށްފައިވާނެއެވެ.
މި ދިރާސާގައި ހިމެނިފައިވާނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ސްޓޭޝަން ތަކުން ޚިލާފުވި ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރާއި އެހަމަތަކާ
ޚިލާފުވެފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.

1
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓު

ތިރީގައި މިވަނީ 0201 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން  0202ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް
ވ މިންވަރު
ވ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ި
މފައި ާ
ބލައި ނިން ާ
ކޮމިޝަނުން ަ
ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ ޗާޓުތަކެކެވެ.

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރު
(އޮކްޓޫބަރު  2016އިން ސެޕްޓެންބަރު  2017އަށް)

އޮކްޓޫބަރު  - 2016ސެޕްޓެންބަރު 2017
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އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި މާއްދާ

ވތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޑް އޮފް
ހށަހެޅުނު ޝަކު ާ
ށ ކޮމިޝަނަށް ު
ނ ސެޕްޓެންބަރު  2017އަ ް
ނޯޓް :އޮކްޓޫބަރު  2016އި ް
ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާ މައްސަލައެއް ނެތެއެވެ.

2
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓު

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތްތައް
(އޮކްޓޫބަރު  2016އިން ސެޕްޓެންބަރު  2017އަށް)

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ފަރާތްތައް
(އޮކްޓޫބަރު  - 2016ސެޕްޓެންބަރު )2017

1
ރާއްޖެ ޓީވީ

2

ޕީ.އެސް.އެމް

1

ރިޕޯޓަރު
މީޑިއާނެޓް

1

ވތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޑް އޮފް
ހށަހެޅުނު ޝަކު ާ
ށ ކޮމިޝަނަށް ު
ނ ސެޕްޓެންބަރު  2017އަ ް
ނޯޓް :އޮކްޓޫބަރު  2016އި ް
ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތެއް ނެތެއެވެ.

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި 2017ވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު
ނެތް ޗެނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ  3ކުންފުންޏެއް ހިމެނެއެވެ.
 .1ބިޒްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް /ހއ .ހޯރަފުށި
 .2އެޗް.ޑީ ކޭބަލްޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  /ހދ .މަކުނުދޫ
 .3ޕިކްސަލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  /ލ .ގަން
 .4އެޗް.ޑީ ކޭބަލްޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  /ހއ .ކެލާ

3
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓު

ބލައި ނިންމާފައިވާ ޖުމްލަ
ތިރީގައި މިވަނީ 0202،ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުން ަ
ނވަރު ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި މި ް
އެކުލަވާލާފައިވާ ޗާޓުތަކެކެވެ.

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޖުމްލަގޮތެއްގައި ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރު
( 2012އިން  2017އަށް)

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ
މިންވަރު
2017 - 2012
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4
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓު

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތްތައް
( 2012އިން  2017އަށް)

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ފަރާތްތައް
2012-2017
1%

1%

ރާއްޖެ ޓީވީ
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ވީ.ޓީ.ވީ
ދި.އެފްއެމް ޕްލަސް

14%

41%

ދި ޓީވީ
ސަންގު ޓީވީ
ޗެނަލް 13
ޕީ.އެސް.އެމް

22%

މީޑިއާނެޓް
ރިޕޯޓަރު

16%

ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން
ނ
ވތަކުގެ ތެރެއިން އަބުރުގެ ޤާނޫ ާ
ގން ސެޕްޓެންބަރު  2112އަށް ބެލުނު ޝަކު ާ
ފށި ެ
 .1އޮކްޓޫބަރ  2112އިން ެ
ޚިލާފު  4މައްސަލައެއް ބެލިފައިވެއެވެ.
 .2ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން  32އިން ސައްތައަކީ
މީހުންގެ އަބުރާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލައެވެ.
ލނު މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  6ޗެނެލަކުން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައި
 .3މިހާތަނަށް ބެ ު
ވާކަމާއި ،އެންމެ ގިނައިން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާއި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީ އެވެ .އެއީ
ޚިލާފުވި ޖުމްލަ ނިސްބަތުގެ  41އިން ސައްތައެވެ.
ކން އެކި ފަހަރު
 .4ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބަލާއިރު ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަ ު
މަތީން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގައި ހިމެނޭ  28މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން  15މިންގަޑަކާއި ޚިލާފުވެފައިވެއެވެ.
އވެ.
ގ  2މާއްދާއަކާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކުން ޚިލާފުވެފައިވެ ެ
 .5ޖުމްލަގޮތެއްގައި އަބުރުގެ ޤާނޫނު ެ

5
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓު

ތާވަލު  .1ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ މިންގަޑުތަކުގެ ޚުލާސާ
#

ހަމަ

މިންގަޑުގެ ޚުލާސާ
އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ރައްކައުތެރިކުރުން

އިސްލާމް

ދީނާއި C1.1

ޤާނޫނަށް

C1.2

ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނެއްގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުން

ހުރުމަތްތެރިކޮށް

C1.3

މާރާމާރީ ފަދަ ކަންކަމަކީ ރަގަޅުކަންކަން ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮނުވުން

ހިތުން

C1.4

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮނުވުން

C1.5

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި އޭގެ ވިޔަފާރިއަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ނުފޮނުވުން

C1.6

އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން

C1.7

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދީންގެ ކަރަމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ނުވަތަ ކުޑަކުދީން މެރުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު
ނުފޮނުވުން

އިޖްތިމާޢީ އަޚްލާޤު C2.1
ހިފެހެއްޓުން

އަބުރުވެރިކަމާއި
ޒާތީ

އާއްމުގޮތެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ އަދަބު އަހުލާގީ މިންގަޑު ހިފެހެއްޓުން

C2.2

އިޖްތިމާއީ މިންގަޑަށް ނުފެތޭ ބަސްމަގު އަދި އިޝާރާތް ބޭނުން ނުކުރުން

C2.3

އޮރިޔާން ކާޑުގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން

C2.4

ކޮންޓެންޓް ގިންތި ކޮށްގެން ފޮނުވުން

C3.1

މީހުންގެ އަބުރު ގެއްލޭގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން

ދިރިއުޅުން C3.2

ރައްކާތެރިކުރުން

ޖިންސީ ގޯނާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައިންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ
ކާކުކަން ހާމަ ނުކުރުން

C3.3

ފަރުދުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު ހުއްދަނެތި ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުން

C3.4

ކާރިސާތައް ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ފޮނުވުން

އިންސާނީ

C4.1

ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި ވަކި މީހެއްގެ ދީނާއި ޤައުމިއްޔަތަށް ކުޑައިމީސްވާ ގޮތަށް ނުފޮނުވުން

ޙައްޤުތަކަށް

C4.2

ޖިންސީ ތަފާތު ނުކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކުގެ ގައިޑްލައިންއަށް ރިއާޔަތްކުރުން

ހުރުމަތްތެރިކޮށް

C4.3

ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކުޑައިމީސް ވިޔަނުދިނުން

ހިތުން

C4.4

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުޑައިމީސް ވިޔަނުދިނުން

C4.5

ކުޑަކުދީންގެ ކަރާމާތާއި ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިވާ ގޮތަށް ފޮނުވުން

C4.6

ފަރުދުންގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ނުފޮނުވުން

ތެދު

މައުލޫމާތު C5.1

ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވެ ހަމަހަމަ ކަމާ އެކު ތެދު މައުލޫމާތު ފޮނުވުން

ހާމަކުރުމާއި

C5.2

މައުލޫމާތު ދޭ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކައިގެ މަފްއޫމު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ފޮނުވުން

އިންސާފުވެރިވުން

C5.3

ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ ލަސް ނުކޮށް އެކަން ހާމަކޮށް ރަގަޅުކުރުން

C5.4

ކަމެއް ސާބިތު ނުވާ ހާލަތެއްގައި އެކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު މުއުތަބަރު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
މަސްދަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުން

C5.5

އިންޓަވިއު ކުރާއިރު އިންޓަވިއު ކުރާ ބޭނުން ބަޔާންކޮށްދިނުން

ޢާއްމުންގެ

C6.1

ޢާއްމުންގެ ޝައުގުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ތަފާތު ވިސްނުންތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުން

ޝައުގުވެރިކަމުގެ

C6.2

އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މިންގަޑާ އެގޮތަށް އިޝްތިހާރު ފޮނުވުން

ދާއިރާ

6
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓު

ތާވަލު  .2އަބުރުގެ ޤާނޫނާޚިލާފުވާ މާއްދާތަކުގެ ޚުލާސާ
މާއްދާ

ތަފްސީލް

D9

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނެ ފަދަ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

D10

އަބުރާބެހެވޭ ފަދަ އެއްޗެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

D11

އާންމު ނިޒާމާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް ރޯޑްކާސްޓްކުރުން

7
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓު

