 2014ވަނަ އަހަރަށް ގެނެސްފައިވާ  2012އަދި  2013ވަނަ އަހަރުގެ ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލ ް
މައްސަލަ

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

1

CADR-44/2012

2

IM-CADR12/2012

3

CAC-15/2013

18/04/2013

4

CAC-18/2013

20/05/2013

5

CAC-154/2013

23/09/2013

6

CAC-158/2013

 09/10/2013ޗެނަލްތައް ދޫކުރުން ،ސެންޗަރުނުކުރުން ،ނަމާދުވަގުތު ޗެނަލްތައް ނުކެނޑުން މިހެން

7

CAC-163/2013

ހުށަހެޅި ތާރީޚް

06/08/2012

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ލާދީނީ ޕްރޮގްރާމްތައްދައްކައި ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ ބައިބަލް އާއި އޭގެ ތަރުޖަމާ

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ކޮމިޝަނުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާތީ މިހާރު ދެމުން

ފޮނުވައި އެއާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކައި ފަތުވާދޭ މަންޒަރު 24ގަޑިއިރު ދައްކަމުން

ގެންދާ ޚިދުމަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު16/2010 :ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން

ދިއުމާއި ،ފީ ނަގައިގެން އެއަރޓެލްގެ ޗެނަލްތައް ރީޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރުމާއި،

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނެގުމަށްފަހު މިހިދުމަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މިކޮމިޝަނުން ވާނީ އެފަރާތައްއަންގާފައެވ ެ.

ނަމާދުވަގުތައް މެދު ކަނޑާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ އަތުން
ފީ ނަގަމުންދިޔަނަމަވެސް ޗެނަލްތައް ހަމަޔަށް ނުފެނުން
ގދ .ތިނަދޫގައި ޓީ.ޓީ.ވީ ގެ ނަމުގައި ޓެސްޓް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިގްނަލް
 24/10/2012ފޮނުވަމުންދާތީ މިކަމަކީ ލައިސަންސްނެތި ދޭ ހިދުމަތެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކެރެވިފައިވާތީ މި
މައްސަލަ ބަލާ ދިނުމަށް އެދި
ބ .ކަމަދޫގައި އެމްޑިޕީ ހަރުގެ މެދުވެރިކޮށް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާކަމަށް
ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް

22/09/2014

އަދި މި ދެންނެވި ގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވައިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
ވާހަކަވެސްވަނީ އެފަރާތަށް އަންގާފައި
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ޓީޓީވީގެ ނަމުގައި ޗެނަލެއް ޚިދުމަތްދެމުންގެންދާކަން އެގިފައިނުވާކަމަށް 16
ސެޕްޓެމްބަރ 2014ގައި ޖަވާބުދީފައިވާތީ މައްސަލަ ނިންމާފައި

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

16/09/2014

_

ހދ.ހަނިމާދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ބިޒްނެޓުން ދި ޓީވީގެ
ޚިދުމަތް ކަނޑާ މައްސަލަ 25 .އޭޕްރީލް  2013އަދި  17،16، 1މެއި  2013ގައި ބިޒްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަދި ނުހުއްޓައިފިނަމަ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން
ދި ޓީވީ ކަނޑާފަ ބޭރުގެ ޗެނަލެއް ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓުން .މި ތާރީހުގެ އިތުރަށްވެސް

ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ނިންމާ އަދި  19ފެބްރުއަރީ 2014ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ނިންމިކަމުގެ ސިޓީ ފޮނުވާފައި

19/02/2014

ވަރަށްގިނަ ދުވަހު ކަނޑާފައި ހުރުން.
އދ .ދިގުރަށް ރޭވިލާގެއިން އެމަގުގެ އަނެއްފަރާތުހުރި ހިމުންދޮންވެލިގޭގައި ހުރި
ކޭންޕޭން ޖަގަހަޔަކަށް ކޭބަލް އަޅާއިގެން ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން އެބަދޭ މިކަން ކުރަނީ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ރޭވިލާގޭގައި ޖަހާފައިވާ ޑިޝް އެންޓަނާއެއް މެދުވެރިކޮށްކަން ފާހަގަކުރަން
ތިނަދޫ މީޑިއާ ލިންކުން ހުއްދަނެތި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދިނުން ،އެއަރޓެލް
ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުން
ކ.ގުރައިދޫ ކޭބަލް ނެޓްވޯކްގެ ފަރާތުން ދިޓީވީ ،ޓީވީއެމް .ރާއްޖެ ޓީވީ ފިޔަވައި ދިވެހި
07/11/2013

އެއްވެސް ޗެނަލެއް ދޫނުކުރުމާއި އެއަރޓެލް އާ ވީޑިއޯ ކޯން ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ވިޔަފާރި
އުސޫލުން ދިނުމާއި އެއްވެސް ނަމާދުވަގުތަކަށް ދުކުރަމުންދާ ޚިދުމަތް ނުކެނޑުމާއި
ލައިސަންސްނެތި ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުން

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

8

CAC-163/2013

14/11/2013

9

CAC-164/2013

14/11/2013

10

CAC-165/2013

14/11/2013

11

CAC-168/2013

18/11/2013

12

CAC-169/2013

14/11/2013

13

CAC-170/2013

14/11/2013

14

CAC-171/2013

14/11/2013

15

CAC-173/2013

14/11/2013

ތިނަދޫ މީޑިއާ ލިންކުން ލައިސަންސް ނުނަގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާކަމަށް ބުނެ
ހުށަހެޅުން

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ތިނަދޫ މީޑިއާ ލިންކުން ލައިސަންސް ނުނަގައި ކޭބަލް އަޅައިގެން ރީބްރޯޑްކާސްޓް
ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުން
ލައިސަންސް ނުނަގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން ގެންދާ މައްސަލަ ..މިމައްސަލަ
ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޓޭމްއަށާއި ކޮމިޝަނަށް ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު އެފަރާތަކީ
ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތެއް ކަމަށް ޔަޤީން ކުރުމަށްފަހު

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުން
ތިނަދޫ މީޑިއާ ލިންކް މި ސްޓޭޝަނަކީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ހުއްދަ ނުނަގައި ހިންގާ
ތަނެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުން

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ތިނަދޫ މީޑިއާ ލިންކް ލައިސަންސް ނުނަގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ
ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ހުށަހަޅާފައިވުން
ލައިސަންސް ނުނަގައި ތިނަދޫ މީޑިއާ ލިންކް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް
ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުން
ލައިސަންސް ނުނަގައި ތިނަދޫގައި ސްކައިނެޓްގެ ފަރާތުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން
ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ގެންދާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުން
ލައިސަންސް ނުނަގައި ތިނަދޫގައި ސްކައިނެޓްގެ ފަރާތުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން
ނުނިމޭ މައްސަލައެއް
ގެންދާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުން

_

ސްޓާޓާ ސްކައިނެޓް ނ .ވެލިދޫ އިން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް
16

CAC-174/2013

29/12/2013

17

IM/CAC-09/2013

24/09/2013

ދެވަނަފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވުން

ސްޓާޓާ ސްކައިނެޓްގެ ވެރިފަރާތައް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަދި ނުހުއްޓައިފިނަމަ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު
އެޅޭނެކަން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ނިންމާ ،އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތައް މައްސަލަ ނިންމި ކަމުގެ ސިޓީ ފޮނުވާފައި

13/02/2014

ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ ( ،)3ދެވަނ ަ ހަމައިގ ެ (،)2()1
ތިން ވަނަ ހަމައިގެ ( )1އަދި ފަސްވަނަ ހަމައިގެ ( )4އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 44
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ()4ގެ ދަށުން:

-1

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް އޮންއެއަރވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށްޓަކައި،

ސްޓޭޝަންގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ގޮތަށް ،ޑިލޭއަކާ އެކު ނޫނީ ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އިންތިޒާމްކުރާ އިވެންޓްތައް ދެން
ނުފޮނުވުމަށާއި؛
-2

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް އޮންއެއަރވެއްޖެނަމަ ،އެކަން އެގޮތަށް ހިނގައިފިކަން،

ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ ތެރޭގައި ސްޓޭޝަނުން ހާމަކޮށް ،އެކުށެއް އިސްލާހުކޮށް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން އޮންއެއަރގައި
މައާފަށް އެދުމަށާއި؛
ރާއްޖެޓީވީން  23ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 10:30ގައި ގެނެސްދިން

-3

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް އޮންއެއަރވުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ

ސ ހުރުމަތް ކެނޑި ،ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް އުނިކަމެއް ނުވަތަ ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ދިފާއުގައި
ޑ އޮފް ޕްރެކްޓި ް
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމީ މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯ ް
ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު ،ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެރޭ  20:00ން  00:00އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ
އާ ޚިލާފް ކޮންޓެންޓް ހުރި ކަމަށް ފެންނާތީ
އޮންއެއަރއިން އެފަރާތަކަށް ދިނުމާއެކު ،އެފުރުސަތު ދިންކަން ހާމަކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށާއި؛
އަދި
ރާއްޖެޓީވީން  23ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަގުތުން އޮންއެއަރ ކުރި އެމް.ޑީ.ޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި،
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް އުނިކަމާއި ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް
ކަނޑައަޅައި،

މި ކުށަށް ،އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި  31ޖެނުއަރީ 2014ގެ ކުރީން އެއްރޭ  20:00ން  00:00އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި
ރާއްޖެ ޓީވީގެ އޮންއެއަރގައި މަޢާފަށް އެދުމަށާއި ،ދިފާއުގައި ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު  31ޖެނުއަރީ 2014ގެ ކުރީން އެއްރޭ
 20:00ން  00:00އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ އޮންއެއަރގައި ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދިނުމަށް ރާއްޖެ
ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ނިންމުނު

14/01/2014

ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ ( ،)3ފުރ ަތަމ ަ ހަމައިގ ެ ()7
ދެވަނަ ހަމައިގެ ( ،)2()1ތިން ވަނަ ހަމައިގެ ( )1އަދި ފަސްވަނަ ހަމައިގެ ( )4އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 4ގެ ދަށުން:

-1

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް އޮންއެއަރވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށްޓަކައި،

ސްޓޭޝަންގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ގޮތަށް ،ޑިލޭއަކާ އެކު ނޫނީ "ފަސްމަންޒަރު" ޕްރޮގްރާމް ދެން ނުފޮނުވުމަށާއި؛
-2
 27ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  21:00ން 00:00އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
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IM/CAC-10/2013

29/09/2013

ވީޓީވީގެ ފަސްމަންޒަރު ޕްރޮގްރާމްގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ
ޚިލާފްވާފަދަ ކޮންޓެންޓް ހުރިކަމަށް ފެންނާތީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް އޮންއެއަރވެއްޖެނަމަ ،އެކަން އެގޮތަށް ހިނގައިފިކަން،

ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ ތެރޭގައި ހާމަކޮށް ،އެކުށެއް އިސްލާހުކޮށް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން އޮންއެއަރގައި މައާފަށް އެދުމަށާއި؛
-3

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް އޮންއެއަރވުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ

ހުރުމަތް ކެނޑި ،ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް އުނިކަމެއް ނުވަތަ ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ދިފާއުގައި
ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު ޖެހިގެން އަންނަ "ފަސްމަންޒަރު" ޕްރޮގްރާމްގައި އެފަރާތަކަށް ދިނުމާއެކު ،އެފުރުސަތު ދިންކަން
ހާމަކުރުމަށް އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށާއި؛ އަދި
 27ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  21:00ން 00:00އަށް ވީޓީވީން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި "ފަސްމަންޒަރު" ޕްރޮގްރާމްގައި
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގާއި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް އުނިކަމާއި ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ގޮތަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި؛
މި ކުށަށް އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި  31ޖެނުއަރީ 2014ގެ ކުރީން "ފަސްމަންޒަރު" ޕްރޮގްރާމްގައި މަޢާފަށް އެދުމަށާއި ،
ދިފާއުގައި ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު  31ޖެނުއަރީ 2014ގެ ކުރީން "ފަސްމަންޒަރު" ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް
އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމުނު

12/01/2014

 15ނޮވެމްބަރ  2013ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 18:00ގެ ފަހުން "އަންދަލުސް" ކިޔާ ދީނީ ދަރުސެއް ބައެއް ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،އެ ދަރުސް އަކީ ބްރޯސްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފްވާ ކޮންޓެންޓެއް
ނޫންކަމަށް  23ސެޕްޓެމްބަރ 2013ގައި މި ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާތީއާއި،

 15ނޮވެމްބަރ  2013ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 18:00ގެ ފަހުން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް
19

IM/CAC-14/2013

20

IM/CAC-2/2013

18/11/2013

ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަށާއި އެ ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯއާ ގުޅުވައި ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް
ހިމެނޭ ގޮތުން ފާޑުކިޔާފައިވާ "އަންދަލުސް" ކިޔާ ދީނީ ދަރުސެއް ޗެނަލް  ،13ޗެނ ަލ ް

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު  21ނޮވެމްބަރ 2013ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ
"އަންދަލުސް" ދަރުސްގައި އެންޓިކެމްޕެއިންގެ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ނިންމާފައިވާނޭ ކަމަށް އެ ބިއުރޯއިން ވިދާޅުވެފައިވާތީއާއި،

06/04/2014

 ،1ވީ.ޓީ.ވީ އަދި ދި .ޓީވީން ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނަށް ތަފާތު ފަހަރު މަތީން އެދުމުންވެސް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ ،ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު މައްސަލައާ ގުޅޭ
ކޮންޓެންޓަކީ ބްރޯސްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފްވާ ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅެން ނެތްކަމަށް މި މައްސަލަ
ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމުނު.

30/01/2013

އއ .ގެ އެންމެހާ ކައުންސިލްތަކުން ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތް
ދޭކަމަށް ބުނެ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

