ރަޖިސްޓްރީ

މައްސަލަ

ނަންބަރު

ހުށަހެޅި ތާރީޚް

1

CADR-49/2012

27/08/2012

2

CADR-31/2012

05/03/2012

#

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ގ .ހާފްސީއާ ގުޅޭގޮތުން ވީޑިއޯއެއް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ ހަމަ (މީހުންގެ އަބުރުވެރިކަމާއި ޒާތީ ދިރިއުޅުން

ދެއްކުމަށްފަހު ބަދުނާމުވާގޮތަށް ޚަބަރު ހަދައިގެން

ރައްކައުތެރިކުރުން) ގެ ( )1އަދި ފަސްވަނަ ހަމަ (ތެދުމަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި އިންސާފުވެރިވުން) ގެ ()1އާ

ގެނެސްދީފައިވުން .އަދި މާބަނޑު އަންހެނަކަށް ހަމަލާދިން

ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފު ކަމެއް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް

ކަމަށާއި އެމީހުންނާއި ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔާފައިވާކަމަށް އަދި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 1ގެ ދަށުން ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

އަންހެންމީހާގައިގައި ތެޅިކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ހަބަރު ކިޔާފައި ވުން

އެންގުން.

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

08/01/2013

މި މައްސަލައިގެ ކޮންޓެންޓް ލިބިފައިނުވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބެލެން ނެތް ކަމަށް ނިންމައި ،ނަމަވެސް،
މާޗް 2012ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 10:00ން 11:00އާ ދެމެދު ރާއްޖެ

މަތީގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައި ނަޒަރުކުރުމުން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގައި

ޓީވީއިން ލައިވްކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި ،ޓްރޭޑަރސް ހޮޓަލް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ކޮންޓެންޓް ރައްކާ ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް އެފަރާތުގެ

ކައިރިއަށް އެއްވެ ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް

އިއުތިރާފުން ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ ،މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އުޅުއްވި ފުލުހުން ތިބީ ރާބޮއެ ،މަސްތުވެފައި ކަމަށް މައިޒާން

ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޢާންމު ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި،

އަލީ މަނިކު ވިދާޅުވާތަން ރާއްޖެ ޓީވީއިން ބްރޯޑްކާސްޓް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 4ގެ ދަށުން ،އެކަން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް މީޑިއާ

ކޮށްފައިވުން

ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން ނިންމީއެވެ.

17/01/2013

3

CADR-51/2012

01/09/2012

4

CADRC-52/2012

09-01-12

އޯގަސްޓް  29ދުވަހުގެ ރޭ އެމް.ޑީ.ޕީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ

މި ތިން މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓަކީ ވެސް އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

މުޒާހަރާއާއި ގުޅިގެން ގެނެސްދިން ލައިވް ފީޑްގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ

ސަރވިސް ގެ އަގު ވެއްޓި އަދި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބައިބައިވުމާއި ނަފްރަތު އުފެދޭ ފަދަ ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް

ރިޕޯޓަރ އިބްރާހީމް ވަޙީދު (އަސްވާޑް) ވަނީ ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ

ކަނޑައަޅައި؛ މި މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕެކްޓިސްއާ ޚިލާފަށް

ބައިވެރިންނަށް އަނިޔާކުރަމުންދާކަމަށާއި ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 3ގެ ދަށުން ،ރާއްޖެޓީވީއިން

މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާކަމުގެ ދޮގު މަޢުލޫމާތާއި

މާފަށް އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި ބަޔާން  22ޖެނުއަރީ 2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ

ޚަބަރު ފަތުރާފައިކަމަށާއި އެހެންކަމުން އިބްރާހީމް ވަޙީދު

ކުރިން އެއް ރޭ  08:00އާއި 10:00އާ ދެމެދު ރާއްޖެ ޓީވީއިން ޢާންމުކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓެލެވިޒަން ޕްރައިވެޓް

ނޫސްވެރިއަކަށްހުރެ ނޫސްވެރިންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް ކަނޑައަޅައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފު ކަމެއް ތަކުރާރު

ދޮގު މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރު ފަތުރާފައިވާތީ އާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ

ނުކުރުމަށާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ރިޕޯޓްކުރުމަށާއި ލައިވް ކޮންޓެންޓް ގެނެސް ދިނުމުގައި

ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖެ ޓީވީން އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި

ސްޓޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ

ޚިލާފަށް ދޮގުމަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރު ފަތުރާފައިވާ މައްސަލަ

މާއްދާގެ (ހ)ގެ 1ގެ ދަށުން ،ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގަން މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ

ބައްލަވައިދެއްވާ ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމީއެވެ.

17/01/2013

އޯގަސްޓް 30ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 1:22:18ން 1:23:41އަށް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރެޒެންޓަރު މަރިޔަމް ދާނިޝް 2012
އޯގަސްޓް 2012ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު 01:27ގައި ރާއްޖެ 30

ޓްރާންސްމިޝަން މެދުކަނޑާލަމުން އެ ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ލައިވް ކަވަރޭޖް މެދުކަނޑާލުމަށް ފުލުހުން

ޓީވީގެ ޓްރާންސްމިޝަން މެދުކަނޑާލަމުން ޕްރެޒެންޓަރު މަރިޔަމް

އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ލައިވް ކަވަރޭޖް މެދުކަނޑާލަން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމާއި

ދާނިޝް އެ ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ލައިވް ކަވަރޭޖް

ހަމަ އެރޭ  1:00ގައި ރާއްޖެޓީވީގެ ކްރޫއާ ފޯނުން ގުޅާ ހޯދި މަޢުލޫމާތު ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ އިރު ފުލުހުން

މެދުކަނޑާލުމަށް ފުލުހުން އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން

ރާއްޖެޓީވީގެ ކްރޫ މުޒާހިރާގެ ބައިވެރީންގެ ތެރެއަށް ފަހަތަށް ޖައްސާފައި މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް ނުކުމެ ވީޑިއޯ

ކަމުން ލައިވް ކަވަރޭޖް މެދުކަނޑާލަން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ކަމަށް

ނުކުރެވޭނޭކަމަށް އޮންއެއަރގައި ބުނެފައިވުމާއި ،ލައިވް ކަވަރޭޖް މެދުކަނޑާލުމަށް ފުލުހުންގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން

ބުނެ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފަތުރާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ

އިންޒާރު ދީފައިނުވާނޭ ކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ،

.ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން

ރާއްޖެޓީވީ އިން ފަތުރާފައިވަނީ ދޮގު މައްލޫމާތު ތަކެއްކަމަށް ސާބިތު ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ
.ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން ނިންމީއެވެ

04-02-13

މި ތިން މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓަކީ ވެސް އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް ގެ އަގު ވެއްޓި އަދި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބައިބައިވުމާއި ނަފްރަތު އުފެދޭ ފަދަ ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް
ކަނޑައަޅައި؛ މި މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕެކްޓިސްއާ ޚިލާފަށް

5

CADR-53/2012

01/09/2012

6

CADR-54/2012

01/09/2012

އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ރާއްޖެ ޓީވީން ކެނޑިނޭޅި ގެނެސްދެމުންދާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 3ގެ ދަށުން ،ރާއްޖެޓީވީއިން

ކޮންޓެންޓްތަކުގައި ރައްޔިތުން ބައިބައި ކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ

މާފަށް އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި ބަޔާން  22ޖެނުއަރީ 2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ

މެދުގައި ފުލުހުންނާއި މެދު ނަފްރަތު އުފައްދައި ފުލުހުންނާއި

ކުރިން އެއް ރޭ  08:00އާއި 10:00އާ ދެމެދު ރާއްޖެ ޓީވީއިން ޢާންމުކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓެލެވިޒަން ޕްރައިވެޓް

ބެހޭގޮތުން ދޮގުވާހަކަތަކާއި ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް ކަނޑައަޅައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފު ކަމެއް ތަކުރާރު

މުއައްސަސާއާމެދު ފުރައްސާރަކުރަމުންދާތީ

ނުކުރުމަށާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ރިޕޯޓްކުރުމަށާއި ލައިވް ކޮންޓެންޓް ގެނެސް ދިނުމުގައި

17/01/2013

ސްޓޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ)ގެ 1ގެ ދަށުން ،ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގަން މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމީއެވެ.

މި ތިން މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓަކީ ވެސް އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
އުސްފަސްގަ ނޑުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު
ނަޝީދު ފުލުހުންނަށާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް
ނިސްބަތްކޮށް ބަގާވާތް ކޮށްގެންތިބި ކަމަށާއި ،ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން
ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ 300އެއްހާ އެސް.އޯ ފުލުހުން ކަމަށާއި ،މިއީ
މިލިޓަރީ ވެރިކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ހަގީގަތާއި ޚިލާފް ފިތުނަ
އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމުގައި ދެއްކި ވާހަކަތައް ރާއްޖެ ޓީވީން
ލައިވްކޮށް ގެނެސްދިނުން .އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަންގެ
ޤާނޫނަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބައްލަވައި ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް.

ސަރވިސް ގެ އަގު ވެއްޓި އަދި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބައިބައިވުމާއި ނަފްރަތު އުފެދޭ ފަދަ ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް
ކަނޑައަޅައި؛ މި މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕެކްޓިސްއާ ޚިލާފަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 3ގެ ދަށުން ،ރާއްޖެޓީވީއިން
މާފަށް އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި ބަޔާން  22ޖެނުއަރީ 2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ
ކުރިން އެއް ރޭ  08:00އާއި 10:00އާ ދެމެދު ރާއްޖެ ޓީވީއިން ޢާންމުކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓެލެވިޒަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް ކަނޑައަޅައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފު ކަމެއް ތަކުރާރު
ނުކުރުމަށާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ރިޕޯޓްކުރުމަށާއި ލައިވް ކޮންޓެންޓް ގެނެސް ދިނުމުގައި
ސްޓޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ)ގެ 1ގެ ދަށުން ،ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގަން މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމީއެވެ.

17/01/2013

 30އޯގަސްޓް 2012ގެ 18:30ން  22:40އާ ދެމެދު ރާއްޖެ
ޓީވީގެ ނިއުސް ފީޑްގައި "ރަންގަލި ރިސޯޓްގައި ކާނާ ވިހަވުމުގެ
ސަބަބުން ޕެރަލައިޒްވި ބިދޭސީ މީހެއް މަރުވެއްޖެ" މިހެން ލިޔެ

7

CADR-55/2012

09-01-12

8

CADR 61/2012

18/11/2012

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށްވާތީ ،އެއީ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި
އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެކަމުގައި މަޢާފަށް އެދި ރާއްޖެ
ޓީވީން ބަޔާނެއް ނެރެދިނުމަށާއި ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް އަށް
ލިޔުމުން މަޢާފަށް އެދުމަށް ދެންނެވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން.

ދި.ޓީވީން  13ޑިސެމްބަރ  2011ވަނަ ދުވަހުގެ 10:15ހާއިރު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ޕްރޮގްރާމްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ހުޅުހެންވާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ މަނިކުއާ ބެހޭގޮތުން
ހަގީގަތެއްނެތް ދޮގު ވާހަކަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކަމަށްބުނެ މޫސާ
މަނިކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ.

30އޯގަސްޓް 2012ގެ 18:30ން  22:40އާ ދެމެދު ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނިއުސް ފީޑްގައި "ރަންގަލި ރިސޯޓްގައި ކާނާ
ވިހަވުމުގެ ސަބަބުން ޕެރަލައިޒްވި ބިދޭސީ މީހެއް މަރުވެއްޖެ" މިހެން ލިޔެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި މި މަޢުލޫމާތު
ރާއްޖެ ޓީވީން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ގެ  5ވަނަ ހަމައިގެ ( )4އަދި ()3
އާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 1ގެ ދަށުން ،މި ފަދަ

04-09-13

ކަންތައްތައް ތަކުރާރު ވިޔަނުދިނުމަށް އަންގައި ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެ ވޯޓު ދިން މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން ނިންމީއެވެ.

ދިޓީވީން  13ޑިސެމްބަރ 2011ގެ 10:15ގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓް ގެ މައްސަލަ  09މެއި
2013ގައި ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްއާ ހަވާލާދީ ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫނުގެ 37ވަނަ މާއްދާގެ  1އަދި  7އާ
ޚިލާފްވެފައިވާތީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން އެފަދަ ކަންތައްތައް ތަކުރާރުވިޔަ
ދުދިނުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި

05-09-13

ދެމުންދާ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ދިޓީވީ އަދި ވީޓީވީ ޚިދުމަތް ދިނުން
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CADR 62/2012

25/11/2012
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CADR - 63/2012

19/12/2012
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CADR - 4/2012

24/12/2012

މެދުކަނޑާލިތާ  3އަހަރު ވެފައިވުން އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ
ވާހަކަ ދެއްކުމުންވެސް އެއްވެސް ހައްލެއް ލިބިފައި ނުވުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތައް ރަށުކައުންސިލާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭތޯ ބަލަމުންގެންދާ ކަމަށް އަންގާ
ސިޓީފޮނުވާފަ.

01-06-13

ވ .ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޓީވީގެ ޚިދުމަތް
ރަށުތެރެއަށް ވައިލެސްކޮށް ދުކުރުން .ދޫކުރާ ޗެނަލްތަކަކީ
ޓީ.ވީ.އެމް ރާއްޖެ ޓީވީ (ވީޓީވީ ،ދިޓީވީ) ރަށުގެ ތެރެއަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތައް ރަށުކައުންސިލާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭތޯ ބަލަމުންގެންދާ ކަމަށް އަންގާ

ދޫނުކުރާތާ ވަރަށް ގިނަސްދުވަސް ވެދާނެ .އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ސިޓީފޮނުވާފަ.

27/03/2013

ޖަގަހައަށް މަގުމަތީން ވަޅުލައިގެން ކޭބަލް އަޅައިގެން ރާއްޖެ
ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭކަމަށް

ނ .ޅޮހީ ކޭބަލްޓީވީ ހިނގަމުންދަނީ ރަނގަޅަށްތޯ މި މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތައް ބްލޫނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މަތީގައި ވާގޮތަށް އަންގާފައިވާނެކަން ބަޔާންކޮށް

ބަލާދެއްވުން އެދި

މައްސަލަ ނިންމިކަމުގެ ސިޓީ ފޮނުވާފަ.

27/03/2013

މަތީގައިވާ ފަސް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ކޮންޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާ
ނަޒަރުކުރުމުން ،ބުނެވިދިޔަ ވަގުތުތަކުގައި ރާއްޖެޓީވީ އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފު ކޮންޓެއްޓެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ނަމަވެސް މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓަކީ އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން މިހާރުވެސް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ފިޔަވަޅު
ރާއްޖެ ޓީވީން  13އޮގަސްޓް  2012ގެ  2230ން 00:00އަށް
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IM/CADR-01/2012

14/08/2012

13

IM/CADR-02/2012

27/08/2012

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި އެމް.ޑީ.ޕީ ކަޅު ހުކުރު އިވެންޓްގައި ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓިސްގެ  2ވަނަ ހަމައިގެ ( )1އަދި  2ވަނަ ހަމައިގެ
()2އާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓެ ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވުން.

އަޅާފައިވާ ކޮންޓެއްޓެއްކަމާއި އަދި މީގެ ތެރެއިން ލައިވް ކަވަރޭޖްތައް ޝާމިލްވާ ކޮންޓެންޓަކީ އެ ފަދަ އެހެން
ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ ކަންކަމުގައި
އެކަންކަން އިސްލާޙްކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ކުރިން އަންގާފައިވާ ކަންކަމަށް ވާތީ ،ބުނެވިދިޔަ މައްސަލަތަކާ

19/02/2013

ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އިތުރަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމައި ،ނަމަވެސް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކޯޑް
އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ތައާރުޒުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ( )1ގެ ދަށުން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ
މިންގަނޑާ ތައާރުޒުނުވާ ގޮތަށް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ އިސްލާޙުކުރުމަށް
ރާއްޖެޓީވީއަށް އެންގުމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
ނިންމީއެވެ.

މަތީގައިވާ ފަސް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ކޮންޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާ
ނަޒަރުކުރުމުން ،ބުނެވިދިޔަ ވަގުތުތަކުގައި ރާއްޖެޓީވީ އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފު ކޮންޓެއްޓެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ނަމަވެސް މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓަކީ އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން މިހާރުވެސް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ފިޔަވަޅު
އަޅާފައިވާ ކޮންޓެއްޓެއްކަމާއި އަދި މީގެ ތެރެއިން ލައިވް ކަވަރޭޖްތައް ޝާމިލްވާ ކޮންޓެންޓަކީ އެ ފަދަ އެހެން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދާއި

ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ ކަންކަމުގައި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއަށް ނުފެތޭ ލަވައެއް

އެކަންކަން އިސްލާޙްކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ކުރިން އަންގާފައިވާ ކަންކަމަށް ވާތީ ،ބުނެވިދިޔަ މައްސަލަތަކާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވުން.

ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އިތުރަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމައި ،ނަމަވެސް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކޯޑް
އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ތައާރުޒުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ( )1ގެ ދަށުން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ
މިންގަނޑާ ތައާރުޒުނުވާ ގޮތަށް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ އިސްލާޙުކުރުމަށް
ރާއްޖެޓީވީއަށް އެންގުމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
ނިންމީއެވެ.

19/02/2013

މަތީގައިވާ ފަސް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ކޮންޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާ
ނަޒަރުކުރުމުން ،ބުނެވިދިޔަ ވަގުތުތަކުގައި ރާއްޖެޓީވީ އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފު ކޮންޓެއްޓެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ނަމަވެސް މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓަކީ އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން މިހާރުވެސް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ފިޔަވަޅު
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01/09/2012

އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖްލިސް ޖަލްސާ ލައިވް ކުރުމުގައި ސަރުކާރު

އަޅާފައިވާ ކޮންޓެއްޓެއްކަމާއި އަދި މީގެ ތެރެއިން ލައިވް ކަވަރޭޖްތައް ޝާމިލްވާ ކޮންޓެންޓަކީ އެ ފަދަ އެހެން

ބަދަލުކުރުމަށް ނިކުތުމަށް ވަޔަލަންސަށް ހިއްވަރުދީ ރައްޔިތުންގެ

ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ ކަންކަމުގައި

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ތޯރިގް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ރާއްޖެ ޓީވީން 30

އެކަންކަން އިސްލާޙްކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ކުރިން އަންގާފައިވާ ކަންކަމަށް ވާތީ ،ބުނެވިދިޔަ މައްސަލަތަކާ

އޯގަސްޓް 2012ގެ  12:40ން 12:46އަށް

ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އިތުރަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމައި ،ނަމަވެސް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކޯޑް

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވުން

އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ތައާރުޒުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ،

19/02/2013

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ( )1ގެ ދަށުން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ
މިންގަނޑާ ތައާރުޒުނުވާ ގޮތަށް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ އިސްލާޙުކުރުމަށް
ރާއްޖެޓީވީއަށް އެންގުމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
ނިންމީއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 1ގެ ދަށުން ،ސްޓޭޝަންގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް
ވީޓީވީގެ  30އޯގަސްޓް 2012ގެ 12:32ގައި ސުލޫކީ
މިންގަނޑުގެ 2ވަނަ ހަމައާ ޚިލާފް ކޮންޓެންޓް
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ

އޮންނާނެހެން ލައިވް ޕްރޮގްރާމްތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް އަންގައި ،އަދި މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް
ދިނުމުގެ ޢާންމު ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ
 44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 4ގެ ދަށުން ،އެކަން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުން.

09/01/2013

މަތީގައިވާ ފަސް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ކޮންޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާ
ނަޒަރުކުރުމުން ،ބުނެވިދިޔަ ވަގުތުތަކުގައި ރާއްޖެޓީވީ އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފު ކޮންޓެއްޓެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ނަމަވެސް މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓަކީ އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން މިހާރުވެސް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ފިޔަވަޅު
ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ފޮޓޯއެއް ބޭނުންކޮށްގެން  19ސެޕްޓެމްބަރ
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 2012ގެ  23:00ން 23:45އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
'ދުންކަރާސް' ޕްރޮގްރާމުގައި އޭނާގެ އަބުރާއި އިއްޒަތަށް
ހުތުރުވާގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވުން.

އަޅާފައިވާ ކޮންޓެއްޓެއްކަމާއި އަދި މީގެ ތެރެއިން ލައިވް ކަވަރޭޖްތައް ޝާމިލްވާ ކޮންޓެންޓަކީ އެ ފަދަ އެހެން
ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ ކަންކަމުގައި
އެކަންކަން އިސްލާޙްކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ކުރިން އަންގާފައިވާ ކަންކަމަށް ވާތީ ،ބުނެވިދިޔަ މައްސަލަތަކާ

19/02/2013

ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އިތުރަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމައި ،ނަމަވެސް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކޯޑް
އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ތައާރުޒުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ( )1ގެ ދަށުން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ
މިންގަނޑާ ތައާރުޒުނުވާ ގޮތަށް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ އިސްލާޙުކުރުމަށް
ރާއްޖެޓީވީއަށް އެންގުމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
ނިންމީއެވެ.

މަތީގައިވާ ފަސް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ކޮންޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާ
ނަޒަރުކުރުމުން ،ބުނެވިދިޔަ ވަގުތުތަކުގައި ރާއްޖެޓީވީ އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފު ކޮންޓެއްޓެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ނަމަވެސް މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓަކީ އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން މިހާރުވެސް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ފިޔަވަޅު
"އޮކްޓޫބަރ  10ގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ "ވައުދުގެ ދަތުރު 2012

އަޅާފައިވާ ކޮންޓެއްޓެއްކަމާއި އަދި މީގެ ތެރެއިން ލައިވް ކަވަރޭޖްތައް ޝާމިލްވާ ކޮންޓެންޓަކީ އެ ފަދަ އެހެން

ގެނެސްދިން އިރު ދެއްކި ވާހަކަ ތަކުގައި ވަކި ފަރުދުންނާ

ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ ކަންކަމުގައި

މުޚާތަބުކޮށް "ބާޣީ" މި ބަސް އަދި މުޖްތަމަޢުގެ އަދަބު އަޚުލާގާ

އެކަންކަން އިސްލާޙްކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ކުރިން އަންގާފައިވާ ކަންކަމަށް ވާތީ ،ބުނެވިދިޔަ މައްސަލަތަކާ

ނުބައްދަލު ވާހަކައާއި ބަސްތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަން ރާއްޖެ

ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އިތުރަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމައި ،ނަމަވެސް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކޯޑް

.ޓީވީ އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވުން

އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ތައާރުޒުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ( )1ގެ ދަށުން ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ
މިންގަނޑާ ތައާރުޒުނުވާ ގޮތަށް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ އިސްލާޙުކުރުމަށް
ރާއްޖެޓީވީއަށް އެންގުމަށް ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
ނިންމީއެވެ.

19/02/2013

