 2015ވަނަ އަހަރަށް ގެނެސްފައިވާ  2013އަދި  2014ވަނަ އަހަރުގެ ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލ ް
#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚް

1

CAC-15/2013

 18އޭޕްރިލް 2013

2

CAC-154/2013

 23ސެޕްޓެމްބަރ 2013

3

CAC-158/2013

 09އޮކްޓޯބަރ 2013

4

CAC-163/2013

 07ނޮވެމްބަރ 2013

5

CAC-163/2013

 14ނޮވެމްބަރ 2013

6

CAC-164/2013

 14ނޮވެމްބަރ 2013

7

CAC-165/2013

 14ނޮވެމްބަރ 2013

8

CAC-168/2013

 18ނޮވެމްބަރ 2013

9

CAC-169/2013

 14ނޮވެމްބަރ 2013

10

CAC-170/2013

 14ނޮވެމްބަރ 2013

11

CAC-171/2013

 14ނޮވެމްބަރ 2013

12

CAC-173/2013

 14ނޮވެމްބަރ 2013

13

IM/CAC-2/2013

 30ޖަނަވަރީ 2013

14

CAC-11/2014

 08ޖޫން 2014

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ
ބ .ކަމަދޫގައި އެމްޑިޕީ ހަރުގެ މެދުވެރިކޮށް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް
ކުރާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

އދ .ދިގުރަށް ރޭވިލާގެއިން އެމަގުގެ އަނެއްފަރާތުހުރި ހިމުންދޮންވެލިގޭގައި ހުރި
ކޭންޕޭން ޖަގަހަޔަކަށް ކޭބަލް އަޅާއިގެން ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން އެބަދޭ މިކަނ ް

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ކުރަނީ ރޭވިލާގޭގައި ޖަހާފައިވާ ޑިޝް އެންޓަނާއެއް މެދުވެރިކޮށްކަން ފާހަގަކުރަނ ް
ތިނަދޫ މީޑިއާ ލިންކުން ހުއްދަނެތި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދިނުން،
އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް ދޫކުރުން ،ސެންޗަރުނުކުރުން ،ނަމާދުވަގުތު ޗެނަލްތައް

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ނުކެ ނޑުން މިހެން ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުނ ް
ކ.ގުރައިދޫ ކޭބަލް ނެޓްވޯކްގެ ފަރާތުން ދިޓީވީ ،ޓީވީއެމް .ރާއްޖެ ޓީވީ ފިޔަވައި
ދިވެހި އެއްވެސް ޗެނަލެއް ދޫނުކުރުމާއި އެއަރޓެލް އާ ވީޑިއޯ ކޯން ފަދަ ޚިދުމަތްތައް
ވިޔަފާރި އުސޫލުން ދިނުމާއި އެއްވެސް ނަމާދުވަގުތަކަށް ދުކުރަމުންދާ ޚިދުމަތް

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ނުކެ ނޑުމާއި ލައިސަންސްނެތި ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުނ ް
ތިނަދޫ މީޑިއާ ލިންކުން ލައިސަންސް ނުނަގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާކަމަށް ބުނެ
ހުށަހެޅުނ ް
ތިނަދޫ މީޑިއާ ލިންކުން ލައިސަންސް ނުނަގައި ކޭބަލް އަޅައިގެން ރީބްރޯޑްކާސްޓް
ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުނ ް

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ލައިސަންސް ނުނަގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން ގެންދާ މައްސަލަ ..މިމައްސަލަ
ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޓޭމްއަށާއި ކޮމިޝަނަށް ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު އެފަރާތަކީ
ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތެއް ކަމަށް ޔަޤީން
ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުނ ް
ތިނަދޫ މީޑިއާ ލިންކް މި ސްޓޭޝަނަކީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ހުއްދަ ނުނަގައި ހިންގާ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

15

CAC-13/2014

 08ޖޫން 2014

އެއަރޓެލް ޑިޝްޓީވީ ،ވީޑިއީކޮން ފަދަ ޕެކޭޖްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރިބްރޯޑްކާސްކުރުނ ް

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

16

CAC-18/2014

 15ޖޫން 2014

އެއަރޓްލް ޑިޝްޓީވީ އިންޑޯވިޝަން ފަދަ ތަކެތިން ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާތ ީ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

17

CAC-19/2014

 15ޖޫން 2014

އެއަރޓެލް ޑިޝްޓީވީ ،ވީޑިއޯކޮން ފަދަ ޕެކޭޖްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރިބްރޯޑްކާސްކުރުނ ް

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

18

CAC-22/2014

 23ޖޫން 2014

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

19

CAC-24/2014

 15ޖުލައި 2014

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

20

CAC-25/2014

 15ޖުލައި 2014

ތަނެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުނ ް
ތިނަދޫ މީޑިއާ ލިންކް ލައިސަންސް ނުނަގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވުނ ް
ލައިސަންސް ނުނަގައި ތިނަދޫ މީޑިއާ ލިންކް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް
ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުނ ް
ލައިސަންސް ނުނަގައި ތިނަދޫގައި ސްކައިނެޓްގެ ފަރާތުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން
ގެންދާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުނ ް
ލައިސަންސް ނުނަގައި ތިނަދޫގައި ސްކައިނެޓްގެ ފަރާތުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން
ގެންދާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުނ ް
އއ .ގެ އެންމެހާ ކައުންސިލްތަކުން ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތް
ދޭކަމަށް ބުނ ެ
އެއަރޓެލް ޑިޝްޓީވީ އަދި ޑައިލޮގް ސައިންޑައިރެކްޓްގެ ޗެނަލްތައް ޤަވާއިދާޚިލާފަށް
ފޮނުވާކަމަށް އަދި އަމިއްލަ ޗެނަލް ވެސް ފޮނުވާލަމަށ ް

ޗެނަލް ލިސްޓް ނުހަދާ އެކި މީހުންހުން އަތުން އެކި އަގުނަގާ މައްސަލަ އަދި ކ.
މާފުށި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުނ ް
ނަމާދުވަގުތަށް ނުކުރާކަމަށާއި ސެންސަރުނުކުރާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުނ ް
ސްޓާޓާ ސްކައިނެޓް ނ .ވެލިދޫ އިން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް
ދޭކަމަށް 3ވަނަ ނުވަތަ ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާކަން ބަޔާންކޮށް އަދި
ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުމަށް އިޖާބަނުދީ ކުރިއަށް ގެންދާތީ އެކަމަށް
ހައްލެއްގެނެސްދިނުން އެދި

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

 23ޖޫން  2014ގައި މި މައްސަލަ ހުށަހަޅައި އެއަށް ޖަވާބެއް ލިބިފައި ނުވާތ ީ/
21

CAC-27/2014

 05އޯގަސްޓް 2014

22

CAC-28/2014

 05އޯގަސްޓް 2014

23

CAC-29/2014

 05އޯގަސްޓް 2014

24

CAC-35/2014

 22ޑިސެމްބަރު 2014

25

CAC-36/2014

 17ޑިސެމްބަރު 2014

26

CAC-37/2014

 28ޑިސެމްބަރު 2014

27

IMCAC-08/2014

 01އޮކްޓޯބަރ 2015

28

SP/COM-01/2014

 12ޖޫން 2014

29

SP/COM-02/2014

 12ޖޫން 2014

30

SP/COM-03/2014

 04ޖުލައި 2014

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

ނ.ވެލިދޫ ،ސްޓާޓަރ ސްކައިނެޓް ކިޔާ ފަރާތަކުން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް

_

ކުރުމުގެ މައްސަލަ
ނ.ވެލިދޫ ،ސްޓާޓަރ ސްކައިނެޓް ކިޔާ ފަރާތަކުން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް
ކުރުމުގެ މައްސަލަ  /އެފަރާތުން ނަމާދުވަގުތުތަކަށް ނުކަ ނޑާ ،ބައެއް ޗެނަލްތަކުން

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

އެހެންދީންތަކުގެ އިޝްތިހާރާއި އެމީހުންގެ ދީނުގެ ވާހަކަތައް ދެއްކުމާ ،އެއަރޓެލް

_

މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތައް ފޮނުވުނ ް
ނ.ވެލިދޫ ،ސްޓާޓަރ ސްކައިނެޓް ކިޔާ ފަރާތަކުން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް
ކުރުމުގެ މައްސަލަ  /އެއަރޓެލްއިން ޗެނަލްނުގަނެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ،ނަމާދު

_

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

ވަގުތުތަކުގައި މެދު ނުކެ ނޑުމާ ،އަބަދުހެން ޗެނަލް ނުސާފުވުނ ް
ދެ އަހަރު ކުރިން މީޑިއާ ނެޓުން  1650ރުފިޔާއަށް ގަތް ޑިކޯޑަރަށް ،މީޑިއާ ނެޓުން ދެ މީހަކު
ގެއަށް ވަދެ އެ ހަލާކުކޮށް އެ އެތި ނައްޓައި އެ ދެމީހުން ގެންދިޔަ ޑިކޯޑަރު ބެހެއްޓުމަށްފަހު

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހެކި (ފައިސާގެ ރަސީދު) ހުށަހަޅާފައިނުވާތީއާއި ،އަދި  12އޭޕްރީލް 2015ގައި މައްސަލަ

ލައިން ގުޅާ ނިންމިކަމަށާއި ،އަދި ގޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީ އަންހެން މީހާ ގާތު  1900ރުފިޔާ

އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެދި ހުށަހަލާފައިވާތީ ،މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލެން ނެތްކަމަށް ނިންމާފައި

 14އޭޕްރިލް 2015

ދޭންޖެހޭނެކަމަށްބުނުމުން ،މި ކަން ކުއްވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ކ .މާފުށީ ސަންޓައިން ބީޗްގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތްދޭނަމަ ވަގުތުން އެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށާއި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް
ލައިސަންސް ނެތި ކ.މާފުށި ސަންޓެއިން ބީޗް ގެ  20ކޮޓަރިއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާކަމަށް
ބުނެ

ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ނަންބަރު R-20/2012 :ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ނޫނީ އެ ޚިދުމަތް
ކުރިއަށްނުގެންދިއުމަށާއި ،ލައިސަންސަށް އެދި ފުރިހަމަ ލިޔެކިޔުންތައް މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް މާލެ އަތޮޅު މާފުށި

 05މާރިޗު 2015

ކައުންސިލް އިދާރާ މެދުވެރިކޮށްވާނީ އެފަރާތަށް އަންގާފައި ކަން ބަޔާންކޮށް
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމައި
ސާއްބަ ޕިކްސަލް ކިޔާބަޔަކު ވެލިދޫގައި އެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާކަން ނ .ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް އެނގިފައިނުވާކަމަށް އެ

ނ .އަތޮޅު މަނަދޫ ޖޭ .ކޭބަލް އިން މަނަދޫގައި ކޭބަލް ޓީވީ ހިދުމަތްދޭ ޗެނަލްތައް ނ.
ވެލިދޫއަށް ލިންކްކޮށްގެން (ވައިފައިކޮށް) ޗެނަލްތައް ގެނެސްގެން ނ .ވެލިދޫ ސާއްބަ ޕިކްސަލް
ކިޔާބަޔަކު ވެލިދޫގައި ކޭބަލް ޓީވީ ހިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ

ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ .ނަމަވެސް ،ސާއްބަ ބްރަދާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ޕިކްސަލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުންޔަކާ ގުޅިގެން ވެލިދޫގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުވެފައިވާކަންވެސް
ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ .އަދި މި ކޮމިޝަނުން ވަނީ  20ޖެނުއަރީ  2015ގައި ޕިކްސަލް ވިޝަން ޕަރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް އަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ.

 26ޖަނަވަރީ 2015

އިސްވެދެންނެވުނު ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް،

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބަލާ ނިންމާފައި.
މި ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި ފޯސީޒަން ކުޑަހުރާ އާއި ކަނޑޫމާ ރިސޯޓާއި ގުޅައިގެން ކުރެވުނު ތަހުގީގުގެ
އެމް.އެމް.ޑީ .އެސް ސިގްނަލް މާލެއަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަން ދެމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާ

އަލީގައި މިކަން ސާބިތުވާން ނެތްކަމާއި ،ކ .އަތޮޅުގެ ބަޔެއް ރަށްރަށުގައި އެމް.އެމް .ޑީއެސްގެ ސިގްނަލް ފޮނުވާކަމަށް

ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވުން

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ކޮން ރަށްތަކެއްކަން އެނގެން ނެތުމުން ،އިތުރަށް މައްސަލަ

 20ޖަނަވަރީ 2015

ބެލެންނެތްކަމަށް ނިންމާފައި

ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ކަމަށް ކަ ނޑައަޅާފައިވާ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް މީޑިއާނެޓުނ ް
ދައްކާފައިވަނ ީ ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 38ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަ ނޑައަޅައި ،ލިސްޓެޑް
އިވެންޓެއް ހިމެނޭ ޗެނެލެއް މީގެ ފަހުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ އެއްވެސް ޗެނެލެއް މެދުވެރިކޮށ ް
ގެނެސްދޭނަމަ ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 38ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އާ އެއްގޮތަށް ހެދޭ
އެގްރީމްންޓެއްގެ ދަށުން ގެނެސްދިނުމަށ ް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1ގެ
ދަށުން މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި؛ އަދި ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިނުމުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރ ި
ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ކަމަށްވާ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް މީޑިއާނެޓް އިން
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބްރޯޑްކާސްޓް/ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވާތީ މިކަމާ ގުޅިގެން

ޗެނެލްގެ ފީޑްއަށް އުނިއިތުރު ގެނެސްފައިވާކަމަށް ސާބިތުވާތީ މިއީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 27ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ)އާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ކަ ނޑައަޅައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ 6ގެ  25އޮގަސްޓް 2015
ދަށުން 2000/-ރ (ދެހާސް ރުފިޔާ) އިން މީޑިއާނެޓް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛ އަގު ފާސްކުރުމަކާ ނުލާ "ސޮނީ

ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައެކެވެ.

 "6ޗެނަލް ދެއްކުމަށް ކަސްޓަމަރުން އަތުން ފީނަގާފައިވާކަމަށް ސާބިތުވާތީ މިއީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ ެ
ޤަވާއިދުގެ 32ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ކަ ނޑައަޅައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު  2ގެ  9ގެ ދަށުން 2000/-ރ (ދެހާސް ރުފިޔާ) އިން މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޖޫރިމަނާކުރުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމީއެވ ެ.

ލިސްޓެޑް އިވެންޓެއް ކަމަށް ކަ ނޑައަޅާފައިވާ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަފާތ ު
ތިން ޗެނެލް ފީޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރައިޓްސް ނުހޯދާ

އައިސް ޓީވީ އިން ދައްކާފައިވާކަމަށް ސާބިތުވާތީ،

މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 26ވަނަ މާއްދާ އަދި 35ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށ ް
ކަ ނޑައަޅައި ،އެހެން ފަރާތެއްގެ ކޮންޓެންޓެއް ގެނެސްދިނުމުގެ ކުރިން އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ ެ
ހައްޤު ހޯދުމަށްފަހު މެނުވީ ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށ ް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
()1ގެ ދަށުން އައިލޭންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށާއި؛
"އައިސް ޓީވީ" އިން  2014ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ބްރޯޑްކާސްޓް
ކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައެކެވެ.

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބެލުމުގެ ގޮތުން ،އައިސް
ޓީވީއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓްގެ މާސްޓަރ ރެކޯޑިންގ އާއި އޮންއެއަރ ލޮގް ކޮމިޝަނުގެ އެދުމުގެ
މަތީން އައިސްޓީވީއިން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 9ވަނަ މާއްދާގެ (އ) އާ
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ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ކަ ނޑައަޅައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓްގެ ރެކޯޑިންގ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ
މުއްދަތުގައި ބެހެއްޓުމަށާއި އެ ކޮންޓެންޓްގެ ރެކޯޑިންގ ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ލަސްނުވެ
ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()1ގެ ދަށުނ ް
އައިލޭންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި
ކޮމިޝަނުގެ
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމީއެވ ެ.
ހުށަހަޅާފައިވާ  2އިންވޮއިސްއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު ރައިޑިންގ ފީގެ ގޮތުގައި ތަފާތު އަގުތަކެއް
ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށާއި ،މީޑިއާނެޓްގެ ނެޓްވާރކްގައި ލޯކަލްޗެނަލްތައް ރައިޑްކުރުމަށް  4ޖުލައި
ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނެލްތައް ރައިޑްކުރުމަށް މީޑިއާނެޓް އިން ތަފާތު އަގު ނަގާކަމަށް ބުނ ެ 2014އާ ހަމައަށް ނަގަމުންދިޔަ ގޭބިސީއަކަށް 4/-ރ (ހަތަރު ރުފިޔާ) އަކީ ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ
މީޑިއާނެޓްގެ ނެޓްވަރކްގައި ރައިޑް ކުރާ ދިވެހި

 24ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްގެން ނަގަމުންދިޔަ އަގަކަށްނުވާތީ،

ޝަކުވާ ލިބިފައިވާތީއާއި

ޗެނެލްތަކުން އަގުފާސްނުކޮށް ފީނަގާފައިވާތީ މިކަމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބެލި

މިއީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 32ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަށް ކަ ނޑައަޅައި،

މައްސަލައެކެވެ.

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  9ގެ ދަށުން 2000/-ރ (ދެހާސް ރުފިޔާ) އިން
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވ ެ.
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