#

ރަޖިސްޓްރީ
ނަންބަރ ު

ހުށަހެޅި ތާރީޚް

ޝަކުވާގެ ބާވަތ ް

މައްސަލަ ނިންމ ި
ތާރީޚް

ގދ .ފިއޯރީގައި ޤަވާއިދާ

މި މައްސަލައަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަނަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީ ،ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދޭ

ޚިލާފަށް އެއަރޓެލް

1

01/2011

 09މާޗް 2011

2

02/2011

 23މެއި 2011

މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޙުލާޞާ

ފަރާތްތަކަށް ޤަވާއިދަށް ވަނުމަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީ
 30އޮކްޓޯބަރ 2011

ކޮމިޝަނުންކުރި 427IUL/2011/33އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް ޤަވާއިދަށް

އުޞޫލުން ކޭބަލް ޓީވީގެ

ފެއްތުމަށްޓަކައި  18އޮކްޓޫބަރ 2011ގައި ކޮމިޝަނަށް ސިޓީ

ޚިދުމަތް ދެމުން ދާކަމަށ ް

ފޮނުވާފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ ފައިލް ކުރުމަށް ނިންމުނު

އެމް.އެން.ބީ.ސީ/1ޔޫތުޓީވީ

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަލަދު ހޯދުމަށް ކޯޓަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު

އަދި ރާއްޖެ އެފްއެމް އިން

އޮންނާނެކަމަށާއި ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ވެރިންނާއި

ފޮނުވާ ފިލްމީ އުދަރެސް ،

ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ޕްރޮގްރާމްތަކުން ހަމަ ހަމަ ފުރުސަތު

ދަންގަޑި އަދި ހިޔާލަކީ ކޮބާ
ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި
ފިލްމީ ދާއިރާގެ އަގު
ވައްޓަލަން

ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމާއި ،ދެފަރާތުން ވާހަކަ
 10އޯގަސްޓް 2011

ދައްކައިގެން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސް ގޮތެއް ނިންމުމަށް
ފެންނަކަމަށާއި ،ވަކިގޮތަކަށް ވިސްނަވާފަ ކޮމިޝަނަށް

މަސައްކަތްކުރާކަމުގެ

އަންގަވާލެއްވުމުން ކަމާބެހޭ ފަރާތާއެކު ބައްދަލުވުމެއް

ޝަކުވާ ހުށަހަޅައި އެކަން

އިންތިޒާމުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތާއެކު

ބަލައި ދިނުން އެދި

ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޖަވާބުދީފައިވެއެވ ެ.

ބަޖެޓު ނުލިބި ލަސްވާ މައްސަލައިގައި ކޮމިޝަނުން ފިނޭންސްގެ
ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ،އެމް.ބީ.ސީގެ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

3

03/2011

 30މެއި 2011

4

04/2011

 07ޖޫން 2011

ކޯޕަރޭޝަންގެ ބަޖެޓް ނުލިބި
ދާ މައްސަލަ

 26ޖޫން 2011

ހައްލުކޮށްދެއްވުން އެދި

ޓާގެޓް ތަކާއި ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަންޑުދަނޑިތަކުގެ
ތަފްޞީލު ހުށަހެޅުއްވުމުން ބަޖެޓްގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް
ގެންގޮސްދެއްވާނެކަމަށް ފިނޭންސް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވި ކަމަށް
މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީފައ ި.
މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުންބަލައި ޚަބަރު ގެނެސްދީފައިވަނީ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު

އެއްފަރާތަށް ބުރަވެ ހުރެކަންބަޔާންކޮށް ،މިކަމަކީ ބްރޮޑްކާސްޓް

މޫސާ ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް
ހިފާފައިވާ ކ.

ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ 4ވަނަ ޖަދުވަލު " ބްރޯޑްކާސްޓް

ތުނބަފުށިގައި ތިމާވައްޓާ
ބެހޭ ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ

ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު" އާ ޚިލާފްކަމެއްކަމަށް ވާތީ،

ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް

ކުރިމަގުގައި ޚަބަރާ ކަރަންޓް އެފެއާޒް ޕްރޮގްރާމްތައް އުފައްދާ

ކުރައްވާކަމަށް ނިންމަވައި
އެންވަޔަރަންމަންޓް
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން
ޖޫރިމަނާ ކުރި
މައްސަލައާގުޅިގެން ރާއްޖެ
ޓީވީން ގެނެސްދީފައިވާ
ޚަބަރަކާ ގުޅިގެން

 23ޖޫން 2011

ހުށަހެޅުމުގައި

ހަމަހަމަކަމާއި  ،އެ މައްސަލައަކާ ގުޅިފައިވާ

ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ޚިޔާލުތަކެއްއެކަށީގެންވާ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު
ގެނެސްދިނުމަށް ދަންނަވައި މައްސަލަ ރައްދޫވާފަރާތް "ރާއްޖެ
ޓީވީ"އަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ކޮޕީ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މައްސަލަ
ހުށަހެޅިފަރާތަށް ފޮނުވުނު.

މައްސަލަ ބަލައިގެންފިކަމަށާއި ،ކުރިމަގުގައި މިފަދަ ކަންކަން

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ގެނެސްދޭ
ކަބަރާ މަޢުލޫމާތުގެ

މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަމުން

ސަބަބުން ފުލުސް އޮފީހަށް

5

05/2011

 30ޖޫން 2011

6

06/2011

 22އޯގަސްޓް 2011

7

07/2011

 29އޯގަސްޓް 2011

ހާޒިރުކޮށް މަޢުލޫމާތު

 03ޖުލައި 2011

ސާފުކުރަމުންދާތީ އެކަން

ގެންދާ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައި ސިޓީ އެއް
ފޮނުވުނު .އަދި މިކަމާ ގުޅީގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް
ގެނައުމަށ ް

އާއި ބައްދަލުކުރުމަށް  4ޖުލައި 2011ގައި ސިޓީ ފޮނުވުނު.

ޚަބަރުގެ ނަމުގައި އެފަރާތުގެ

ޕްރޮގްރާމް އަކީ އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،

ނަން ބޭނުންކޮށް ޒާތީގޮތުން

އަދި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ގެންނަ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައި
ވީނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި އެޕްރޮގްރާމެއް

ދިމާކުރާކަމަށާއި ،މިކަން
ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ
ޤާނޫނީ ބާރުގެ ދަށުން

 29އޯގަސްޓް 2011

ފޮނުވުމާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ދެއްކުމާއި ގުޅިގެން އުފުލަންޖެހޭ
ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލާނީ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްކަމާއި،
ހުށަހައްޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގައި ޕްރޮގްރާމް ފޮނުވި ފަރާތަށް

ހިމާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިގެން ފުރަތަމަ ބެއްލެވުމަން ދަންނަވައި

ދަންނަވައ ި

ސިޓީ ފޮނުވައި މައްސަލަ ނިންމުނު.
 12އޮގަސްޓް 2011ވަނަ ދުވަހު އެމް.އެން.ބީ.ސީން އެލާމްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓޭޑްއާ ބެހޭގޮތުން ގެނެސްދިން ޚަބަރު އެ

އިންޓަރ ނޭޝަނަލް
އެއަރޕޯޓްގެ ފަޔަރ ސޭފްޓީ
ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަތްމިލިއަން
ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް
އެލާރމްސް އާއި
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް
ގެނެސްދީފައިވާ ޚަބަރަކާ
ގުޅޭ މައްސަލ ަ

ކުންފުނިން ދޮގު ކުރައްވައި ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާނާއި ގުޅިގެން،
އެކަން އިސްލާޙްކޮށް  14އޮގަސްޓް 2011ވަނަ ދުވަހުގެ
 26ޑިސެމްބަރ  2011އެކުންފުނީގެ ޚަބަރުގައި ގެނެސްދީފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ،ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމުގައި
ދެފަރާތުގެ ބަސް ގެނެސްދީފައިވާތީ ،މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައި އެކަން މައްސަލަ

7

07/2011

 29އޯގަސްޓް 2011

8

09/2011

 27ސެޕްޓެމްބަރ 2011

9

10/2011

 29ސެޕްޓެމްބަރ 2011

ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް
އެލާރމްސް އާއި

 26ޑިސެމްބަރ  2011އެކުންފުނީގެ ޚަބަރުގައި ގެނެސްދީފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން
ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ،ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމުގައި

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް
ގެނެސްދީފައިވާ ޚަބަރަކާ

ދެފަރާތުގެ ބަސް ގެނެސްދީފައިވާތީ ،މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން

ގުޅޭ މައްސަލ ަ

ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައި އެކަން މައްސަލަ
ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް އެންގުނެވ ެ.
ޚިދުމަތް ޤަވާއިދަށް ފެއްތުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޒުވާނުންގެ
ދިރުމުގެ ފަރާތުން
ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތް

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް
 06އޮކްޓޯބަރ 2011

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތ ު
ދިންކަން ދަންނަވައި ސިޓީއެއްފޮނުވުނ ު .އަދި މި ސިޓީގެ ކޮޕީ

ދޭކަމުގެ ޝަކުވާ

ހއ .ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ި

ފޮނުވުނެވ ެ.
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް

ޒީ ސްޓޫޑިއޯ ޗެނަލްއިން

އެޕްރޮގްރާމް ސެންސަރުކުރުމަށާއި ،ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް

ކްރިސްޓިއަން ދީން ފަތުރާ
 13އޮކްޓޯބަރ 2011
ޕްރޮގްރާމެއް ދައްކަމުންދާތީ
އެކަން ހުއްޓުވައިދިނުން އެދި

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވައި ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާނެކަމުގ ެ
މަޢުލޫމާތު މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ސިޓިއަކުން ފޮނުވުނެވެ.

ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ލިބުމާއެކު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށ ް

ނ .މަގޫދުގައި ޤަވާއިދާ

ފިލްމް ދެއްކުން ހުއްޓުވާލެވިފައި ވާކަމަށާއި ޤަވާއިދުތައް ހަދައި

ޚިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީ

10

11/2011

 09އޮކްޓޯބަރ 2011

11

12/2011

14/11/2011

މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ފިލްމް
"ލޫދިފ ާ" ދައްކަމުންދާކަމުގެ

ތަންފީޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުންކުރިޔަށް ގެންދާކަމަށ ް
އަދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަކި ކޮޕީރައިޓ ް

 13އޮކްޓޯބަރ 2011

މައްސަލައެއްކަމުން އެކަން ޝަރުޢީ މަރުހަލާއަށް ހުށަހަޅައ ި

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޮނުވި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ފެންނަކަމަށ ް
ދަންނަވައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވެއެވ ެ.

ސިޓީ

އެމް.އެން.ބީ.ސީ ގެ  11ނޮވެމްބަރ  2011ވަނަ ދުވަހުގ ެ
ރޭގަނޑު  8ގެ ޚަބަރު ދިއެޕ ް.އެމް އަށް ޕެޗްކޮށްގެނ ް

އެމް.އެން.ބީ.ސީ  1ގެ 11

ގެނެސްދެވިފައިވަނީ ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ޓެކްނިކަލ ް

ނޮވެމްބަރ  2011ރޭގަނޑު

މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުންކަމަށާއި އޮންއެއަރ ބެލެހެއްޓުމުގައ ި

 08:00ޙަބަރު ދިއެފ ް.އެމް
އަށް ޕެޗްކޮށްގެން ވަގުތުން

 21ނޮވެމްބަރ 2011

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ސަމާލުކަން ދެވިފައިނުވާތީކަމަށް ބަޔާންކޮށް

ގެނެސްދީފައިވާކަމަށް ބަޔާން
ކޮށް އެކަން ބަލައިދިނުމަށް
އެދި ހުށަހެޅި ސިޓީ

ކުރިމަގުގައި މިފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް
މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަންނަވައި މައްސަލަ ރައްދުވާފަރާތަށް ސިޓީ
ފޮނުވުނުކަން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ސިޓީ
ފޮނުވުނެވ ެ.

ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބެލި ބެލުމުން ޚަބަރުތެރެއިން
އެމް.އެން.ބީ.ސީ 1އިން 4
ސެޕްޓެމްބަރ 2011ވަނަ

ޕްރޮގްރާމްގެ ވީޑިއޯ ގެނެސްދެވިފައިވަނީ އޮޅުމަކުންކަމަށްވާތީ،

ދުވަހު 1400ގެ ޚަބަރުގައި
އެ ޗެނަލްގެ

12

13/2011

16/11/2011

13

14/2011

 13ޑިސެމްބަރ 2011

"ހަބަރުތެރެއިނ ް"
ޕްރޮގްރާމްގެ ވީޑިއޯ ހުއްދަ

 26ޑިސެމްބަރ  2011އަދި އެކުންފުނިން އެކަމަށް މާފަށްއެދިފައިވާތީ މައްސަލައާ

ނެތި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް
ބަޔާންކޮށް އެކަން

ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމަވައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި
ސިޓީ

ފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވުނެވ ެ.
ޗެނަލް މޮނީޓަރ ކުރެވިގެން ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ފޮނުވުމަށާއި

މީޑިއާ ނެޓް ގެ ފެޝަން
ޓީވީ ޗެނަލުން އޮރިޔާން
މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ

މިކަން ތަކުރާރުވާނަމަ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޗެނަލް

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް
ގެނެސްދީފައިވާކަމަށް
އާންމުންގެ ގިނަބަޔަކު
ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި
ޝަކުވާކޮށްފައިވާކަން

 09ޖަނަވަރީ 2012

ފޮނުވުން މަނާކުރަންޖެހިދާނެކަން އެފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް

ގެނައުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ކޮޕީކޮށް ސިޓީ

ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލ ަ

ފޮނުވުނު.

