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މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ށ .ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ށ .ކަނޑިތީމު ގައި ކޭބަލް ޓީވީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް

ދެމުންގެންދިޔުން އަދި ލޯކަލް ޗެނަލްއެއް ހިންގާކަމަށް ބުނެ

ނެތި ޚިދުމަތްދިނުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި އާއި މި ކޮމިޝަންގެ  03އޭޕްރީލް  2012ގައި އާންމުކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ ނިންމި
ތާރީޚް
 18ޖެނުއަރީ 2015

ރިބްރޯޑްކާސްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ނުވަތަ
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ނުދެވޭނެކަމުގައާއި ،ށ .ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް
އިދާރާގެ ފަރާތުން އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ދެއްވަމުން ގެންދަވާނަމަ އެ ޚިދުމަތަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދެއްވަމުން
ގެންދާ ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ވާނެތީ ،އެ ޚިދުމަތް ދިނުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގާފައި.
މީޑިއާނެޓުން ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގައި ދެމުންގެންދާ ކޭބަލް ޓީވީގެ އަގުތައް

 26ޖެނުއަރީ  2015ގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔުމުން އިތުރަށް މި މައްސަލަ

މިހާރަށްވުރެ ހަތަރު ގުނައަށް ބޮޑުކުރިކަމަށް ބުނެ

ބެލުމަށްޓަކައި  IMCAC-01/2015ގެ ގޮތުގައި  4ފެބްރުއަރީ  2015ގައި ހުޅުވިފައި.

ނ .އަތޮޅު މަނަދޫ އިން ނ .ވެލިދޫއަށް ލިންކްކޮށްގެން ޕިކްސަލް ވިޝަން

ޕިކްސަލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ނ .ވެލިދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަނީ ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ވެލިދޫގައި ކޭބަލް ޓީވީ ހިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ

ޚިލާފަށްކަމަށް ބެލެވެންނެތުމުން ،މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމައި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި.

ރ .ރަސްމާދޫގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ސެޓް ލިންކް ސާރވިސް އިން ކޭބަލް ޓީވީ

ސެޓް ލިންކް ސާރވިސް ގެ ފަރާތުން ރ .ރަސްމާދޫގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ކުރިއަށްގެންދަނީ

ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާކަމަށް ބުނެ.

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު  ( )R-20/2012ދަށުން  25ފެބުރުވަރީ  2015ގައި ލައިސަންސް
ނަންގަވައިގެން ކަމަށް ވާތީ ،ތިޔަފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ނިންމައި މިވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައި.

 4ފެބްރުއަރީ 2015
 18ފެބުރުއަރީ 2015

 4މާރިޗު 2015
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ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ތުޅާދޫ ސިލްވަރ ޝައިން ކުލަބުން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަކުރާރުކޮށް ކޭބަލްޓީވީގެ

ތުޅާދޫ ސިލްވަރ ޝައިން ކުލަބުން ދެމުން ގެންދިޔަ ކޭބަލް ޓީވީ ޚިދުމަތް  24މާރިޗު  2015އިން ފެށިގެން ވަނީ

ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ނައިސް އެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާތީ

މި ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ނަގައިގެން ނިއު ސިލްވަރ ބީޗް ކޯޕްރޭޓިވް ސޮސައިޓީއިން ދޭން

އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅައިދިނުމަށް އެދި

ފަށާފައިކަމަށްވުމާއެކު ،އެ ފަރާތުން ބ .ތުޅާދޫގައި މިހާރު ދޭ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތަކީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ދެވޭ

މައްސަލަ ނިންމި
ތާރީޚް
 31މާރިޗު 2015

ޚިދުމަތެއްކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައި
 28ފެބްރުވަރީ  2015ގެ ރޭގަނޑު  22:15ގެ ލައިވް ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖެ

 28ފެބުރުވަރީ  2015ގެ ރޭގަނޑު  22:15ގެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ލައިވް ޕްރޮގްރާމްގައި ފޮނުވި ކޮންޓެންޓް

ޓީވީ އިން ރައީސް ޔާމިންގެ އަބުރު ހުތުރުވާގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކައި ،ޑުރެކިއުލާ

ގެނެސްދީފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން ނެތްކަމަށް

ސިފަ ފެންނަ ގޮތަށް ފޮޓޯ ގެނެސްދީ އަދި ހަޑި ހުތުރު މަންޒަރު

ކަނޑަޅައި ،މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ ނިންމާފައި.

 7އެޕްރީލް 2015

ގެނެސްދީފައިވާކަމަށް ބުނެ
ހދ .މަކުނުދޫގައި ކޭބަލް ޓީވީ ހިދުމަތް އެރަށުގެ ޖަމިއްޔާއިންނާއި އުއްމީދީ

ޝަކުވާ ރައްދުވާ  2ފަރާތަކީ ކޮމިޝަނުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ  2ފަރާތަށް ނުވާތީ

ކުލަބުން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ހުއްދައެއް އަދި ލައިސަންސެއް ނެތި

މިހާރު ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު16/2010 :ގައި

ދެމުންގެންދާކަމަށް ބުނެ ،މިކަން ބަލައިދިނުމަށް ނުވަތަ ހުއްޓުވައި ދިނުމަށް އެދި

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނެގުމަށްފަހު މިހިދުމަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް

 13އެޕްރީލް 2015

މިކޮމިޝަނުން ވާނީ މި  2ފަރާތަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގާފައި.
"މީޑިއާނެޓުން ދޫކުރާ ޕެކޭޖްގައި އެޗް.ޑީ ޗެނަލް ލައިގެން ޕެކޭޖް ވިއްކާ މައްސަލަ .މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން "ފެމެލީ ޕެކޭޖް" އަށް ނަގާ  500ރުފިޔާއަކީ މި ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރެވިގެން
އެސް.ޑީ ޗެނަލް އަށް އެޗް.ޑީ ޗެނަލްތަކެއް ލައިގެން 500 .ރުފިޔާ އަށް ވިއްކާ

ނަގާ އަގެއްކަމާއި ،މި ޕެކޭޖްގައި އެޗް.ޑީ ޗެނަލް އާއި އެސް.ޑީ ޗެނަލް ވެސް ހިމެނިފައިވާކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި

މައްސަލަ" ބައްލަވާދެއްވުމަށް އެދި

ފަރާތަށް ސިޓީއިން އަންގައި ،އެ ސިޓީ އާއިއެކު "ފެމެލީ ޕެކޭޖް" ގެ ޗެނަލްތަކުގެ ލިސްޓެއް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

 2އެޕްރީލް 2015

ފޮނުވާފައި.
ކ .މާފުށި ސަންލައިޓް ގޭގައި ހިންގާ ކޭބަލް ޓީވީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ

ކޭބަލް ޓީވީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ބޭރުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ކުންފުނީގެ ނަންބޯޑު ބެހެއްޓުމަކީ މި ކޮމިޝަނުން އެ

ހުއްދައިގެ ދަށުން ބޭރުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ކުންފުނީގެ ނަންބޯޑު ނެތްކަމަށް ބުނެ

ޚިދުމަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެދަށުން ލާޒިމްކަމެއްނޫންކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސީޓީއިން އަންގާފައި

 12އެޕްރީލް 2015

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

10

CAC-10/2015

09/04/15

11

CAC-11/2015

12/04/15

12

CAC-12/2015

13/04/15

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

ރާއްޖެތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސްދޫކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުނިތަކަށް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މީޑިއާނެޓުން ސަބްލައިސަންސަރުންގެ އަތުން ނަގާ އަގަކީ ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ފާސްކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ ނިންމި
ތާރީޚް
 16އެޕްރީލް 2015

ޗެނަލްދޫކުރުމަށް މީޑިއާނެޓުން އަގު ފާސްކޮށްފައިވޭތޯ ބަލައި ،އެއަގު ހޯދުމަށް އެދި އަގެއްނޫންކަމަށާއި ،އަދި ސަބްލައިސަންސަރުންގެ އަތުން އަގެއް ނަގާނަމަ އެ އަގު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް އެކި
ފަހަރު މަތިން ސަރކިއުލާރ އާއި ސިޓީން މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށާއި ،ނަމަވެސް
މިހާތަނަށް އެފަރާތުގެ ޖަވާބެއް ވަނީ ނުލިބޭކަމަށާއި ،މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ރަށްރަށުގައި ކޭބަލް ޓީވީ
ޚިދުމަތްދޭ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ދެމެދުވެވޭ އެގްރީމެންޓްތައް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަކީ ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ
ގަވާއިދުގައި އެފަރާތަށް ލާޒިމްކުރާކަމެއްނޫންކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ޙަވާލާދީފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ކޮމިޝަނުން ހޯދާނީ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުގެ މަރުހަލާގައިކަމުގައި ކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ސިޓީ އިން ދަންނަވާފައި.
ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށަށް މީޑިއާނެޓުން އެކި ނެޓްވާރކްތަކަށް ތަފާތު އަގު

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާގައި ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކަންކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ލިއެކިއުންތައް މިކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ހުށަހަޅަމުންދާތީ އެކަން ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި އަދި މިސާލަކަށް ރ .އަލިފުއްޓަށް

ވީމާ ،މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައ ި ،މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ތިޔަ ފަރާތާއި ދެމެދު ޗެނަލްތައްގަތުމަށް ވެފައިވާ

މީޑިއާނެޓުން  19ޗެނަލް  95/-ރުފިޔާއަށް ދެމުންދާއިރު ކ.މާފުއްޓަށް 15

އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ މީޑިއާނެޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ވާނަމަ އެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ  2015ސެޕްޓެމްބަރ

ޗެނަލް  150/-ރުފިޔާއަށް ދޭން ބުނުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ޖަރީމާއެއްކަމަށް ބުނެ ،މި

 10ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވައި ދެއްވުން އެދި  1ސެޕްޓެމްބަތ 2015ގައި

މައްސަލަ ބަލައިދެއްވުމަށް އެދި

ސިޓީފޮނުވައި އަދި ޙަވާލާދީފައިވާ މުއްދަތުގައި އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށްނުގެންދެވޭނެ
ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ވާހަކަ ވެސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާ މުއްދަތުގައި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ
މައްސަލަނިމިފައި

"އެސް.ޑީ ޕެކޭޖް ތެރެޔަށް އެޗް.ޑީ ފެކޭޖުގެ ޗެނަލްތަކެއް ލައިގެން 500 .ރުފިޔާ

 10ސެޕްޓެމްބަރ

2015

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް

ނަގާ މައްސަލަ އަދި ބައެއް ފަހަރަށް އެމީހުން ބޭނުންވާ ޗެނަލެއް ބޭނުންވިއިރަކު

ޗެނަލެއް އުނިކޮށްފިނަމަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތާދެމެދު އެއްބަސްވެވޭ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް

ޗެނަލް ނަގާ މައްސަލަ .އެސްޑީ ޕެކޭޖް ނަމަ އެސް.ޑީ ޕެކޭޖަށްވާ  500ނޫންނަމަ

ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި ދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޝަކުވާ

އެޗް.ޑީ ޕެކޭޖުނަމަ އެޗް.ޑީ ޕެކޭޖް .މި  2ޕެކޭޖު ވަކިން ނުލިބޭ މައްސަލަ"

ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ދެމެދު އެއްބަސްވެވޭގޮތެއްގެ މަތިން އަދުލުވެރި ބަދަލެއް ދިނުމުގެ ކަންކަން މީޑިއާނެޓު ޕްރައިވެޓް

ބަލައިދިނުމަށް އެދި

ލިމިޓެޑުން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށާއި  2015ޖުލައި  16ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން އެ ބަދަލު ދިންގޮތުގެ
ތަފްޞީލް މީޑިއާނެޓުގެ ފަރާތުން ލިޔުމުން މި ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ދަންނަވައި މައްސަލަ ނިންމާފައި

 02ޖުލައި 2015

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

13

CAC-13/2015

03/05/15

14

CAC-14/2015

21/05/15

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މޭޑޭގެ މުޒާހަރާއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު

ވީޓީވީގެ  2މޭ  2015ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 08:00ގެ ޚަބަރުގައި ގެނެސްދިން މި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި

އިތުރުކުރުމަށް ފުލުހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން

ކޮންޓެންޓް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފްވާކަމަށް ބެލޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،

ސ .ހިތަދޫ ލިއޯން އަނީލް މުފީދުގެ ބަންދަށް  15ދުވަސް ކޯޓުންޖަހައި ދިނުމުން

މި މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމީއެވެ.

މައްސަލަ ނިންމި
ތާރީޚް

އޭނާ ޤާޟީއަށް މުޙާތަބުކޮށް "ޝުކުރިއްޔާ" މިގޮތަށް ދެންނެވުމުން އެއީ ކޯޓުގެ
ޙުރުމަތް ކެނޑީކަމަށް ބަލައި ހަމަ ވަގުތުން ޤާޟީ ވަނީ އަނީލް މުފީދު 6
މަސްދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފަކަމަށް ވީޓީވީ އިން ވަނީ  2މޭ  2015ވީ
 21މެއި 2015

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 08:00ގެ ޚަބަރުގައި ގެނެސްދީފައިކަމަށާއި ،ވީޓީވީ
އިން ގެނެސްދިން މި ޚަބަރަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ފަޑިޔާރުންނަށް
އާންމު މީހުންގެ ނަފްރަތު ނުވަތަ ރުޅިވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ފަތުރާފައިވާ
ޚަބަރެއްކަމަށާއި ،ސަބަބަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރެވިފައިވާ ޙުކުމާއި ރާއްޖޭގެ
އޮންލައިން މީޑިއާތަކާއި ޓީވީ ރޭޑިއޯތަކުން މި ޚަބަރު ގެނެސްދީފައިވާގޮތާއި ވީޓީވީ
އާއި ވީއެފެއެމް އިން ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތާއި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ
ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި ،މޫސުން

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް

ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ އަގު

ހިމެނުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ ،ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް

ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،ކޮންމެ ގެއަކަށް ގުޅާފައި ހުންނަ ކަނެކްޝަން

މި ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި ،ހުއްދަ ނުހޯދާ މި

ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓިވީއަކަށް ވަކިން

ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( )R-20/2012

ފީނެގުން އަދި  200ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ

ގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2000/-ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ
އަގެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި ފާސްކުރުމަށާއި ،ދެއްވާ
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގައިވާ
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ އަންގައި ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް އެންގިފައި.
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

15

CAC-15/2015

21/05/15

16

CAC-16/2015

21/05/15

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި ،މޫސުން

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް

ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ އަގު

ހިމެނުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ ،ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް

ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،ކޮންމެ ގެއަކަށް ގުޅާފައި ހުންނަ ކަނެކްޝަން

މި ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި ،ހުއްދަ ނުހޯދާ މި

ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓިވީއަކަށް ވަކިން

ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( )R-20/2012

ފީނެގުން އަދި  200ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ

ގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2000/-ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ ނިންމި
ތާރީޚް

 22ޖޫން 2015

އަގެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި ފާސްކުރުމަށާއި ،ދެއްވާ
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގައިވާ
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ އަންގައި ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް އެންގިފައި.
ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި ،މޫސުން

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް

ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ އަގު

ހިމެނުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ ،ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް

ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،ކޮންމެ ގެއަކަށް ގުޅާފައި ހުންނަ ކަނެކްޝަން

މި ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި ،ހުއްދަ ނުހޯދާ މި

ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓިވީއަކަށް ވަކިން

ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( )R-20/2012

ފީނެގުން އަދި  200ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ

ގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2000/-ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ
އަގެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި ފާސްކުރުމަށާއި ،ދެއްވާ
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގައިވާ
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ އަންގައި ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް އެންގިފައި.
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

17

CAC-17/2015

21/05/15

18

CAC-18/2015

21/05/15

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި ،މޫސުން

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް

ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ އަގު

ހިމެނުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ ،ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް

ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،ކޮންމެ ގެއަކަށް ގުޅާފައި ހުންނަ ކަނެކްޝަން

މި ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި ،ހުއްދަ ނުހޯދާ މި

ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓިވީއަކަށް ވަކިން

ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( )R-20/2012

ފީނެގުން އަދި  200ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ

ގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2000/-ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ ނިންމި
ތާރީޚް

 22ޖޫން 2015

އަގެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި ފާސްކުރުމަށާއި ،ދެއްވާ
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގައިވާ
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ އަންގައި ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް އެންގިފައި.
ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި ،މޫސުން

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް

ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ އަގު

ހިމެނުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ ،ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް

ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،ކޮންމެ ގެއަކަށް ގުޅާފައި ހުންނަ ކަނެކްޝަން

މި ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި ،ހުއްދަ ނުހޯދާ މި

ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓިވީއަކަށް ވަކިން

ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( )R-20/2012

ފީނެގުން އަދި  200ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ

ގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2000/-ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ
އަގެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި ފާސްކުރުމަށާއި ،ދެއްވާ
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގައިވާ
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ އަންގައި ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް އެންގިފައި.

 22ޖޫން 2015

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

19

CAC-19/2015

21/05/15

20

CAC-20/2015

21/05/15

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި ،މޫސުން

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް

ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ އަގު

ހިމެނުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ ،ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް

ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،ކޮންމެ ގެއަކަށް ގުޅާފައި ހުންނަ ކަނެކްޝަން

މި ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި ،ހުއްދަ ނުހޯދާ މި

ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓިވީއަކަށް ވަކިން

ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( )R-20/2012

ފީނެގުން އަދި  200ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ

ގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2000/-ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ ނިންމި
ތާރީޚް

 22ޖޫން 2015

އަގެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި ފާސްކުރުމަށާއި ،ދެއްވާ
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގައިވާ
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ އަންގައި ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް އެންގިފައި.
ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި ،މޫސުން

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް

ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ އަގު

ހިމެނުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ ،ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް

ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،ކޮންމެ ގެއަކަށް ގުޅާފައި ހުންނަ ކަނެކްޝަން

މި ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި ،ހުއްދަ ނުހޯދާ މި

ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓިވީއަކަށް ވަކިން

ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( )R-20/2012

ފީނެގުން އަދި  200ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ

ގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2000/-ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ
އަގެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި ފާސްކުރުމަށާއި ،ދެއްވާ
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގައިވާ
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ އަންގައި ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް އެންގިފައި.

 22ޖޫން 2015

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#
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21
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CAC-22/2015

21/05/15

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި ،މޫސުން

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް

ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ އަގު

ހިމެނުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ ،ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް

ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،ކޮންމެ ގެއަކަށް ގުޅާފައި ހުންނަ ކަނެކްޝަން

މި ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި ،ހުއްދަ ނުހޯދާ މި

ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓިވީއަކަށް ވަކިން

ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( )R-20/2012

ފީނެގުން އަދި  200ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ

ގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2000/-ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ ނިންމި
ތާރީޚް

 22ޖޫން 2015

އަގެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި ފާސްކުރުމަށާއި ،ދެއްވާ
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގައިވާ
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ އަންގައި ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް އެންގިފައި.
ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި ،މޫސުން

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް

ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ އަގު

ހިމެނުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ ،ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް

ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،ކޮންމެ ގެއަކަށް ގުޅާފައި ހުންނަ ކަނެކްޝަން

މި ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި ،ހުއްދަ ނުހޯދާ މި

ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓިވީއަކަށް ވަކިން

ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( )R-20/2012

ފީނެގުން އަދި  200ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ

ގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2000/-ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ
އަގެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި ފާސްކުރުމަށާއި ،ދެއްވާ
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގައިވާ
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ އަންގައި ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް އެންގިފައި.
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

23

CAC-23/2015

21/05/15

24

CAC-24/2015

21/05/15

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި ،މޫސުން

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް

ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ އަގު

ހިމެނުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ ،ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް

ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،ކޮންމެ ގެއަކަށް ގުޅާފައި ހުންނަ ކަނެކްޝަން

މި ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި ،ހުއްދަ ނުހޯދާ މި

ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓިވީއަކަށް ވަކިން

ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( )R-20/2012

ފީނެގުން އަދި  200ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ

ގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2000/-ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ ނިންމި
ތާރީޚް

 22ޖޫން 2015

އަގެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި ފާސްކުރުމަށާއި ،ދެއްވާ
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގައިވާ
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ އަންގައި ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް އެންގިފައި.
ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި ،މޫސުން

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް

ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ އަގު

ހިމެނުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ ،ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް

ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،ކޮންމެ ގެއަކަށް ގުޅާފައި ހުންނަ ކަނެކްޝަން

މި ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި ،ހުއްދަ ނުހޯދާ މި

ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓިވީއަކަށް ވަކިން

ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( )R-20/2012

ފީނެގުން އަދި  200ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ

ގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2000/-ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ
އަގެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި ފާސްކުރުމަށާއި ،ދެއްވާ
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގައިވާ
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ އަންގައި ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް އެންގިފައި.

 22ޖޫން 2015

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

25

CAC-25/2015

21/05/15

26

CAC-26/2015

21/05/15

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި ،މޫސުން

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް

ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ އަގު

ހިމެނުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ ،ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް

ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،ކޮންމެ ގެއަކަށް ގުޅާފައި ހުންނަ ކަނެކްޝަން

މި ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި ،ހުއްދަ ނުހޯދާ މި

ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓިވީއަކަށް ވަކިން

ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( )R-20/2012

ފީނެގުން އަދި  200ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ

ގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2000/-ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ ނިންމި
ތާރީޚް

 22ޖޫން 2015

އަގެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި ފާސްކުރުމަށާއި ،ދެއްވާ
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގައިވާ
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ އަންގައި ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް އެންގިފައި.
ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި ،މޫސުން

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް

ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ އަގު

ހިމެނުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ ،ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް

ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،ކޮންމެ ގެއަކަށް ގުޅާފައި ހުންނަ ކަނެކްޝަން

މި ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި ،ހުއްދަ ނުހޯދާ މި

ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓިވީއަކަށް ވަކިން

ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( )R-20/2012

ފީނެގުން އަދި  200ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ

ގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2000/-ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ
އަގެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި ފާސްކުރުމަށާއި ،ދެއްވާ
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގައިވާ
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ އަންގައި ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް އެންގިފައި.

 22ޖޫން 2015

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

27

CAC-27/2015

21/05/15

28

CAC-28/2015

21/05/15

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި ،މޫސުން

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް

ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ އަގު

ހިމެނުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ ،ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް

ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،ކޮންމެ ގެއަކަށް ގުޅާފައި ހުންނަ ކަނެކްޝަން

މި ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި ،ހުއްދަ ނުހޯދާ މި

ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓިވީއަކަށް ވަކިން

ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( )R-20/2012

ފީނެގުން އަދި  200ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ

ގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2000/-ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ
އަގެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި ފާސްކުރުމަށާއި ،ދެއްވާ

މައްސަލަ ނިންމި
ތާރީޚް

 22ޖޫން 2015

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގައިވާ
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ އަންގައި ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް އެންގިފައި.

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި ،މޫސުން

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް

ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ އަގު

ހިމެނުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ ،ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް

ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،ކޮންމެ ގެއަކަށް ގުޅާފައި ހުންނަ ކަނެކްޝަން

މި ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި ،ހުއްދަ ނުހޯދާ މި

ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓިވީއަކަށް ވަކިން

ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( )R-20/2012

ފީނެގުން އަދި  200ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ

ގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2000/-ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ
އަގެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި ފާސްކުރުމަށާއި ،ދެއްވާ
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގައިވާ
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ އަންގައި ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް އެންގިފައި.
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

29

CAC-29/2015

21/05/15

30

CAC-30/2015

21/05/15

31

CAC-31/2015

03/06/15

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި ،މޫސުން

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް

ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ އަގު

ހިމެނުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ ،ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް

ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،ކޮންމެ ގެއަކަށް ގުޅާފައި ހުންނަ ކަނެކްޝަން

މި ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި ،ހުއްދަ ނުހޯދާ މި

ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓިވީއަކަށް ވަކިން

ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( )R-20/2012

ފީނެގުން އަދި  200ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ

ގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2000/-ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ ނިންމި
ތާރީޚް
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އަގެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި ފާސްކުރުމަށާއި ،ދެއްވާ
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގައިވާ
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ އަންގައި ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް އެންގިފައި.
ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ދަނީ އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި ،މޫސުން

ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތުގައި އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް

ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ޗެނަލްތައް ނުލިބުން އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ އަގު

ހިމެނުމަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޗެނަލްތައް ހުއްދައަކާ ނުލާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ކަމަށްވާތީ ،ނެޓްވާރކް މެދުވެރިކޮށް

ނަގަމުންދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން ،ކޮންމެ ގެއަކަށް ގުޅާފައި ހުންނަ ކަނެކްޝަން

މި ޗެނަލްތައް ދައްކަމުންދާނަމަ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގައި ،ހުއްދަ ނުހޯދާ މި

ލައިން މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޓީވީތަކަށް ގުޅައިފިނަމަ ކޮންމެ ޓިވީއަކަށް ވަކިން

ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައިވާނަމަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( )R-20/2012

ފީނެގުން އަދި  200ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކުރާކަމަށް ބުނެ

ގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2000/-ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި ،ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގަކީ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ
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އަގެއްކަމުގައި ނުވާތީ ،އަދި ދެއްވާ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއި ފާސްކުރުމަށާއި ،ދެއްވާ
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގައިވާ
އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތެރިވެ އަންގައި ،ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް އެންގިފައި.
ގދ .ނަޑެއްލާގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ 113ގެއަށް ކޭބަލް ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް 17

ގދ .ނަޑެއްލާ /ބިންމަތީގެ ،އަޙްމަދު ޝާހިދު ގދ .ނަޑެއްލާގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ

ޗެނަލް ފޮނުވައި ފީއެއްގެގޮތުގައި މަހަކު  -/160ރ .އަދި ބައެއް ގޭގެއިން  -/130ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( )R-20/2012ގެ ދަށުން  24މާރިޗު  2015އިން ފެށިގެން
ރ .ނަގަމުން ދާކަމަށް ބުނެ

ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެންކަމާއި ،އަޙްމަދު ޝާހިދު ގދ .ނަޑެއްލާގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތަށް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި
ނަގަނީ  -/130ރ .ކަމަށް ގދ .ނަޑެއްލާ ކައުންސިލުން މި ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި ،މިކަންކަމަށް
ރިއާޔަތްކޮށް ،މައްސަލަ ނިންމައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައި

 15ޖުލައި 2015

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

32

CAC-32/2015

07/06/15

33

CAC-33/2015

28/06/15

34

CAC-34/2015

10/11/15

35

CAC-35/2015

24/11/15

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

 2007އިން ފެށިގެން އެޗް.ޓީ.ސީއިން އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނެތި ކޭބަލް ޓީވީ

އެޗް.ޓީ.ސީ އަކީ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް މި ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާތީ ،މިހާރު

ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާތީ ،މި މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި

ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގެ ދަށުން

އަވަސްކަމާއިއެކު ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި އަދި މި މައްސަލަ މީގެކުރިންވެސް

ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ނޫނީ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށްނުގެންދިއުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ނަސޭހަތްތެރިވެ

ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ

އަންގާފައި

ނ .ލަންދޫގައި ހުއްދަ ނުހޯދާ ޑިޝް އެންޓަނާ ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ގޭގެއަށް

އާޝިއާން ،ޔުނިކް އަދި ފުސްވަރަކީ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް މިކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

ކޭބަލް ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާކަމަށް ބުނެ

ނުވާތީ ،މިހާރު ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރު:
R-20/2012ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ނޫނީ ދެއްވާ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށްނުގެންދިއުމަށް
ނެސޭހަތްތެރިވެ އަންގާފައި

މަޑިފުށީ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ތ .މަޑިފުށީގައި ލައިސަންސް ނެތި ކޭބަލްޓީވީގެ
ޚިދުމަތް ޢާއްމުކޮށްދޭކަމަށާއި އަދި ގޭގެއިން ފީނަގާކަމަށް ބުނެ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

ހުއްދަ ނުހޯދާ ޑިޝް އެންޓަނާ ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ގޭގެއަށް ކޭބަލް
ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާތީ ،އަދި މިކަމަށް ހައްލެއް
ނާންނާތީ ،ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާކަމަށް ބުނެ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

މައްސަލަ ނިންމި
ތާރީޚް

 13ޖުލައި 2015

 06އޮގަސްޓް 2015

