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2012 ޖުލައި 10

މި މައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނަށް ބެލޭނެ މައްސަލައެއްކަމާއި މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ހުށަހަޅައިފައިވާ ކޮންޓެންޓް ބެލިބެލުމުން ޝަކުވާގައިވާ ފަރާތުގެ ނަން

މި" މޭޔަރު"ޕްރޮގްރާމްގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާތީއާއި 
ނަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބޭނުން ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އޭރު ރާއްޖޭގައި ލޯކަލް
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު  ބާއްވައިފައި ނުވާތީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް

މި ނަން އެއީ" މޭޔަރު"ސިޓީއެއްގައި މޭޔަރަކު ނުހުންނާނެ ކަމަށް ވީހިނދު 
ވަކި މިވެނި މީހަކަށް ނިސްބަތްކޮށް އަގުވައްޓާލަން ބޭނުންކޮށްފައިވާ
ބަހެއްކަމުގައި ބަލާނެ ތަނެއް ނެތްކަމާއި، ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ފަރާތަކީ
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ކަން އެގެން ނެތްކަމަށާއި ވީޑިއޯ ގައި
ނޑިޑޭޓެއްގެ ކެމްޕެއިން ގެނެސް ދީފައިވަނީ ކޮން ޕާޓީގެއްގެ ނުވަތަ ކޮން ކެ
ޖަގަހައެއްކަންވެސް އެނގެން ނެތުމުން އެއީ މައްސަލަ ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ
އަގުވެއްޓި އަބުރު ގެއްލޭ ގޮތަށް ގެނެސްދީފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއްކަމުގައި

ނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމާފައި ނޑައަޅާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމުގައި ކަ .ކަ

 މީހެއްގެ އަބުރު ގެއްލޭގޮތަށް  ކޮންޓެންޓް ފޮނުވި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސާރވިސް އިންހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

2011 ޑިސެމްބަރ 17 16/2011 1

2012 ޖޫން 14

ގައި (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 43ގެ 2010/16 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫން 
 (ދޭއް)2ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ހިންގޭ ތަޙްޤީޤަކާމެދު 

މަސްދުވަހު ތެރޭ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،މައްސަލަ އިތުރަށް 
ކުރިއަށް ގެންދެވެން އޮތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ސާފުކުރަންޖެހޭ 

ވަނަ ދުވަހު 2012 ފެބްރުއަރީ 07ކަންކަން ސާފުކުރުމަށްފަހުކަމަށްވާތީ، 
ކޮމިޝަނަށް ބައްދަލުވުމަކަށް ދަންނަވައި ސިޓީފޮނުވުމަށްފަހު، ފޮނުވި ސިޓީ 

ގައި ޕޯސްޓުން އަނބުރާ ލިބިފައިވާތީއާ ގުޅޭނެ ނަންބަރެއް 2012 މާޗް 18
ޝަކުވާހުށަހެޅުއްވި އިރު ދެއްވާފައިނުވާތީ،

އިތުރަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މުޒާހަރާ ކުރިޔަށްދިޔައިރު އ2011ެ ޑިސެމްބަރ 23
މުޒާހަރާގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިނުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް
ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުންލިބޭނެ ފަދަ ވާހަކަތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިޓީވީ އަދި ވީޓީވީން ގެނެސްދީފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް
އެމައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި  ޚަބަރުގެ ރިކޯޑިން ހިމެނޭ ސީޑީއާއެކު
ފޮނުވި ސިޓީ

2011 ޑިސެމްބަރ 23 17/2011 2

2012 ޖޫން 14

ގައި (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 43ގެ 2010/16 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫން 
 (ދޭއް)2ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ހިންގޭ ތަޙްޤީޤަކާމެދު 

މަސްދުވަހު ތެރޭ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،މައްސަލަ އިތުރަށް  
ކުރިއަށް ގެންދެވެން އޮތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ސާފުކުރަންޖެހޭ 

ވަނަ ދުވަހު 2012 ފެބްރުއަރީ 07މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހުގައި ކަމުން،  
ކޮމިޝަނަށް ބައްދަލުވުމަކަށް ދަންނަވައި މިހާތަނަށްވެސް ހާޒިރު ވެފައި ނުވާތީ 

އިތުރަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މުޒާހަރާ ކުރިޔަށްދިޔައިރު އ2011ެޑިސެމްބަރ  23
މުޒާހަރާގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިނުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް
ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުންލިބޭނެ ފަދަ ވާހަކަތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިޓީވީ އަދި ވީޓީވީން ގެނެސްދީފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް
އެމައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި  ޚަބަރުގެ ރިކޯޑިން ހިމެނޭ ސީޑީއާއެކު
ފޮނުވި ސިޓީ

2011 ޑިސެމްބަރ 23 18/2011 3

15/01/2012

ދިއެފްއެމް "ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި  2011 ޑިސެމްބަރ 29ދި ޓީވީން 
ގެ މޯނިންގ އެޑިޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި މުޖްތަމަޢުގެ " ވިޝުއަލް ރޭޑިއޯ

އަދަބު އަޙްލާގީ މިންގަނޑާ ޚިލާފް ހުތުރު ބަހުރުވައިން އެ 
ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިއަކު ވާހަކަތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލަ 
ބެލުމުން ދެންނެވި ޕްރޮގްރާމްގައި އެފަދަ ބަސްތަކާއި އަޑުތައް 
ތަކުރާރުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ގެންދާކަން ކޮމިޝަނަށް 

 މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް 2ފާހަގަވެފައިވާތީ، މީގެކުރިންވެސް މިފަދަ 
އައިސފް ބަލާފައި ވުމާއެކު، މިފަދަ ކަންތައް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް 

ވާނީ ދަންނަވާފައިކަން ބަޔާންކޮށް، މިފަދަ ކަންތައްތައް ތަކުރާރުނުވާނޭ 
ގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް ގެނެސްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސެން ނެތްނަމަ 

.އެ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުމަށް ދެންނެވުން

ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި  2011 ޑިސެމްބަރ 29ދި ޓީވީން 
" މޯނިންގ އެޑިޝަން"ގެ " ދިއެފްއެމް ވިޝުއަލް ރޭޑިއޯ"

ޕްރޮގްރާމްގައި މުޖްތަމަޢުގެ އަދަބު އަޙްލާގްގުން ބޭރުވެ ބޭއަދަބީކޮށް 
ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް

29/12/2011 19/2011 4

 ގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ އެޖުޑިކޭޓްކޮށްފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްޞީލ2012ް



2012 ފެބްރުއަރީ 14

ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން އެ ޚަބަރަކީ ހިނގާފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް 
އެމްގެ .އެފް.ބިނާކޮށް ގެނެސްދީފައިވާ ޚަބަރެއްކަމާއި އެކަން ހިނގާފައިވަނީ ދި
 ނޮވެމްބަރ 11އިހުމާލުން ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުންކަމާއި 

ނޑުގެ .ބީ.އެން.ވީ ހުކުރު ދުވަހު އެމ2011ް ގެ ޚަބަރު މެދަކާ 8ސީގެ ރޭގަ
ސީގެ ޚަބަރުގައި އެފަރާތުން ބުނި .ބީ.އެން.ހަމަޔަށް ގެނެސްދީފައިވާކަމަށް އެމް

ބުނުމަކީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކައެއްކަން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވުނުކަމުގައި 
 ސިކުންތަކީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ 8މިނެޓް 3ވީނަމަވެސް 

ނިސްބަތުން ބަލާއިރު މަދުވަގުތެއްކަމުގައި މިކޮމިޝަނަށް ނުފެންނާތީ އާއި މި 
މައްސަލައަކީ މީގެ ކުރިން ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި 

މައްސަލައަކަށްވެފައި، މި ފަދަ ކަންކަމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މެދުގައި 
ސުލްހަވެރި އެކުވެރި މާހައުލެއްގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލުކުރުމަކީ އެންމެ 

ރަނގަޅުގޮތްކަމަށް ކޮމިޝަނަށްފެންނަކަން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ އިތުރަށް 
ނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމިފައި .ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ކަ

ސީގެ ޚަބަރު.ބީ.އެން.އެމް އިން އެމް. ސިކުންތަށް ދިއެފ8ްމިނެޓް 3     
މި ހާދިސާޔާ ގުޅިގެން،. ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވިފައި  

އެމްގެ އަގުވައްޓާލާ ދޮގު ޚަބަރު.އެފް.ބީސީ އިން ދި.އެން.އެމް  
 ގެނެސްދީފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް، ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް

ސާފްވާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް އެދި

2012 ޖަނަވަރީ 08 01/2012 5

2012 ފެބްރުއަރީ 13
 ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 1ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 44ޤާނޫނުގެ 

އެސްޓޭޝަންތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިންނާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކޮށް ޒިންމާދާރު 
.ގޮތުގައި ކަންކަން ކުރިއަށް  ގެންދިޔުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައި ކަމަށް

އެމް އިން  އެމްއެމްއޭ ކައިރި ބޭއްވީ .އެފް.ޓީވީ އަދި ދި.ޓީވީ،ވީ.ދީ
މުޒާހަރާތަކުގައި މަންޒަރު ތެރެއިން ބޭޢަދަބީ ވާހަކަތަކެއް ހުރި ކޮންޓެންޓެއް 

އަދި .  ސެންސަރ ނުކޮށް ޒިނމާދާރު ކުޑަ ކަމާއެކު ފޮނުވުން
އެމް  އިންވެސް .އެފް. ގައި ބޭޢަދަބީ ވާހަކަތަކެއް ދ21.01.2012ި

.ވަގުތުން ފޮނުވުން

2012 ޖަނަވަރީ 22 02/2012 6

2012 މާޗް 07
 ގައި ޕަބްލިކް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ 2012 ފެބަރުއަރި 09ސީ އަށް .ބީ.އެމް

.ލައިސަންސް ދިނުމާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވުނު ކަމަށް

ދައުލަތުގެ މީޑީޔާ . ބީސީން އެމްޑީޕީ ގެ މުޒާހަރާ ދެއްކުން.އެން.އެމް
 ވަނަ މައްދާގެ 23ސަރުކާރުން ހިސޯރުކޮށްފައިވާތީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

.އިން ލިބިފައިވާ ޙައްގު ހަނިވުން (ބ)
2012 ޖަނަވަރީ 22 03/2012 7

2012 މާޗް 11

 ވަނަ 37ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ނަމަވެސް .  ނަންބަރ ޙިލާފްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ދެކ7ެގެ (ނ)މާއްދާގެ

އެޕަރޮގްރާމް އާ ބެހޭ ފުރުތަމަ މައްސަލަ ކަމަށް ވާތީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
 ނަންބަރުގެ ދަށުން ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް 1 (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 44ޤާނޫނުގެ 

.ނިންމާފި ކަމަށް

" ފަސްމަންޒަރު" ގައި ވީޓީވީ އިން ގެނެސްދީފައިވާ 09 ޖެނުއަރީ 2012
 7ގެ (ނ) ވަނަ މާއްދާގ37ެޕްރޮގްރާމްގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ނަންބަރ ޚިލާފަށް އެކޮމިޝަނާމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދު އޮންނަ 10އަދި 
.އިތުބާރު ކުޑަވެގެންދާފަދަ އަމަލުކުރުން

2012 ފެބްރުއަރީ 13 04/2012 8

2012 މާޗް 07

ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ 
ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިސް ފަރާތްތައް ހާޟިރުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތަށް މަޝްވާރާކޮށް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި 
.މަސައްކަތްކޮއްފައިވާނެ ކަމަށް

 ވަނަ ދުވަހު މާލެގައި ހިންގި މުޒާހަރާގައި 17 ޖެނުއަރީ 2012  
ގެ އިންޓަވިއުގެ (މާޒް)ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙްމަދު ސަލީމް 

ވާހަކައާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ބެހޭ ޤާނޫންގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފް 
މޮބައިލް ފޯން މެދުވެރިކޮށް އިންޓަވިޔު ދީފައިވާ ވާހަކަ އަކީ . ވާހަކަ ކަމަށް

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުމަކަށް ނުވަތަ ފިތުނަ އަކަށް މަގުފަހިކުރާ 
.ވާހަކަ ކަމަށް

2012 ޖަނަވަރީ 30 05/2012 9

2012 މާޗް 14
ހުށަހްޅުއްވާފައިވާ ފަދަ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައި 

ނުވާތީ ސިޓީގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
.ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް

 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޙާބު 2013މުޙަންމަދު ނަޝީދު، 
ނުބާއްވާނެކަމަށްބުނެ ދާއްކާފައިވާ ވާހަކައެއްގެ އޯޑިއޯ ކްލިޕެއް 

.ލީކުވެފައިވާކަމަށް ބުނުން
2012 ޖަނަވަރީ 30 06/2012 10

2011 ޖޫން 18

 ޖޫން 18 މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ކުރީގެ ބޯޑުން ކަމަށް ވާތީ،  
 MNBC-F/13/2012/78ސީގެ ނަންބަރު .ބީ.އެން.ގައި އެމ2012ް

ސިޓީން ކުންފުނީގެ ކުރީގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަތައް އިތުރަށް 
ގައި މައްސަލަ 2012 ޖޫން 21ބަލަން ބޭނުންނޫންކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ 
.ނިންމިފައި

ސީ އިން ލައިވް ކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ މިނިވަން .ބީ.އެން. އެމް
ސީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް .އެސް.މުޢައްސަސާ ތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް، ޖޭ
ސީގެ ހުއްދަހޯދުމަކާ ނުލާ، .ބީ.އެން.ޙާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރި ޕްރޮގްރާމް، އެމް

ސީގެ ލައިވް ގެ .ބީ.އެން.އަދި އެވީޑިއޯގައި އެމް. ވީޓީވީ އިން ދެއްކުން
.ގެ ލޯގޯ އެރުވުން.ވީ.ޓީ.މައްޗަށް ވީ

2012 ޖަނަވަރީ 29 07/2012 11



2012 ޖުލައި 01

ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ ޝަކުވާ ނުނިމި ލަސްވެފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގައި

މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމުން، މައްސަލަ ބެލުމަށް

ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ހޯދުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި، އެ

ކޮންޓެންޓް އެ ފަރާތުން ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި،

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ބްރޯޑްކާސްޓަރާމެދު

ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި،

ސަބަބަކީ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ މިފަދަ

ހުޅުވާލެވިފައިވާ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއްގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން

އާންމުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ މިންގަނޑުން ކިރާނަމަ މުޖްތަމަޢުގައި ފިތުނަ

ފަސާދަ އުފެދޭގޮތަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުންކަމަށް

ބަޔާންކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑާ

އެއްގޮތްވާގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް

ނަސޭހަތްތެރިވަމުން ދާކަމަށް ސިޓީ ފޮނުވައި މައްސަލަ ނިންމިފައި

 ވަނަ ދުވަހު ފަސްމަންޒަރު ޕްރޯގްރާމްގައި 2011 ޑިސެމްބަރ 25
 ޑިސެމްބަރ 23ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ރަސީދު  ވަނީ 

 ވަނަ ދުވަހު  ރައިސް ނަޝީދު  ބަޔަކާ މާރާމާރީ ހިންގާފައިކަމަށް 2011
ޕީގެ މެންބަރުން އަލިފާން ބޯޅަ އުކިކަމަށް ސާބިތު ނުވާ ދޮގު .ޑީ.އަދި އެމް

.ހަބަރު ދެއްކުން

2011 ޑިސެމްބަރ 27 08/2012 12

2012 ޖުލައި 01

ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ ޝަކުވާ ނުނިމި ލަސްވެފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގައި

މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމުން، މައްސަލަ ބެލުމަށް

ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ހޯދުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި، އެ

ކޮންޓެންޓް އެ ފަރާތުން ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި،

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ބްރޯޑްކާސްޓަރާމެދު

ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި،

ސަބަބަކީ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ މިފަދަ

ހުޅުވާލެވިފައިވާ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއްގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން

އާންމުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ މިންގަނޑުން ކިރާނަމަ މުޖްތަމަޢުގައި ފިތުނަ

ފަސާދަ އުފެދޭގޮތަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުންކަމަށް

ބަޔާންކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑާ

އެއްގޮތްވާގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް

ނަސޭހަތްތެރިވަމުން ދާކަމަށް ސިޓީ ފޮނުވައި މައްސަލަ ނިންމިފައި

 ވަނަ ދުވަހު ފަސްމަންޒަރު ޕްރޯގްރާމްގައި 2011 ޑިސެމްބަރ 25
 ޑިސެމްބަރ 23ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ރަސީދު  ވަނީ 

 ވަނަ ދުވަހު  ރައިސް ނަޝީދު  ބަޔަކާ މާރާމާރީ ހިންގާފައިކަމަށް 2011
ޕީގެ މެންބަރުން އަލިފާން ބޯޅަ އުކިކަމަށް ސާބިތު ނުވާ ދޮގު .ޑީ.އަދި އެމް

.ހަބަރު ދެއްކުން

2011 ޑިސެމްބަރ 27 09/2012 13

2012 ޖުލައި 01

ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ ޝަކުވާ ނުނިމި ލަސްވެފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގައި

މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމުން، މައްސަލަ ބެލުމަށް

ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ހޯދުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި، އެ

ކޮންޓެންޓް އެ ފަރާތުން ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި،

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ބްރޯޑްކާސްޓަރާމެދު

ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި،

ސަބަބަކީ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ މިފަދަ

ހުޅުވާލެވިފައިވާ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއްގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން

އާންމުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ މިންގަނޑުން ކިރާނަމަ މުޖްތަމަޢުގައި ފިތުނަ

ފަސާދަ އުފެދޭގޮތަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުންކަމަށް

ބަޔާންކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑާ

އެއްގޮތްވާގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް

ނަސޭހަތްތެރިވަމުން ދާކަމަށް ސިޓީ ފޮނުވައި މައްސަލަ ނިންމިފައި

 ވަނަ ދުވަހު ފަސްމަންޒަރު ޕްރޮގްރާމްގައި 2011 ޑިސެމްބަރ 25
 ވަނަ 2011 ޑިސެމްބަރ 23ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު 

ދުވަހު  ރައީސް ނަޝީދު  ބަޔަކާ މާރާމާރީ ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އަދި 
ޕީގެ މެންބަރުން އަލިފާން ބޯޅަ އުކިކަމަށް ސާބިތު ނުވާ ދޮގު ޚަބަރު .ޑީ.އެމް

.ދެއްކުން

2011 ޑިސެމްބަރ 27 10/2012 14



2012 ޖުލައި 01

ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ ޝަކުވާ ނުނިމި ލަސްވެފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގައި

މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމުން، މައްސަލަ ބެލުމަށް

ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ހޯދުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި، އެ

ކޮންޓެންޓް އެ ފަރާތުން ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި،

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ބްރޯޑްކާސްޓަރާމެދު

ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި،

ސަބަބަކީ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ މިފަދަ

ހުޅުވާލެވިފައިވާ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއްގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން

އާންމުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ މިންގަނޑުން ކިރާނަމަ މުޖްތަމަޢުގައި ފިތުނަ

ފަސާދަ އުފެދޭގޮތަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުންކަމަށް

ބަޔާންކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑާ

އެއްގޮތްވާގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް

ނަސޭހަތްތެރިވަމުން ދާކަމަށް ސިޓީ ފޮނުވައި މައްސަލަ ނިންމިފައި

 ވަނަ ދުވަހު ފަސްމަންޒަރު ޕްރޯގްރާމްގައި 2011 ޑިސެމްބަރ 25
 ޑިސެމްބަރ 23ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ރަސީދު  ވަނީ 

 ވަނަ ދުވަހު  ރައިސް ނަޝީދު  ބަޔަކާ މާރާމާރީ ހިންގާފައިކަމަށް 2011
ޕީގެ މެންބަރުން އަލިފާން ބޯޅަ އުކިކަމަށް ސާބިތު ނުވާ ދޮގު .ޑީ.އަދި އެމް

.ހަބަރު ދެއްކުން

2011 ޑިސެމްބަރ 27 11/2012 15

2012 ޖުލައި 01

ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ ޝަކުވާ ނުނިމި ލަސްވެފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގައި

މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމުން، މައްސަލަ ބެލުމަށް

ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ހޯދުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި، އެ

ކޮންޓެންޓް އެ ފަރާތުން ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި،

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ބްރޯޑްކާސްޓަރާމެދު

ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި،

ސަބަބަކީ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ މިފަދަ

ހުޅުވާލެވިފައިވާ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއްގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން

އާންމުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ މިންގަނޑުން ކިރާނަމަ މުޖްތަމަޢުގައި ފިތުނަ

ފަސާދަ އުފެދޭގޮތަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުންކަމަށް

ބަޔާންކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑާ

އެއްގޮތްވާގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް

ނަސޭހަތްތެރިވަމުން ދާކަމަށް ސިޓީ ފޮނުވައި މައްސަލަ ނިންމިފައި

 ވަނަ ދުވަހު ފަސްމަންޒަރު ޕްރޯގްރާމްގައި 2011 ޑިސެމްބަރ 25
 ޑިސެމްބަރ 23ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ރަސީދު  ވަނީ 

 ވަނަ ދުވަހު  ރައިސް ނަޝީދު  ބަޔަކާ މާރާމާރީ ހިންގާފައިކަމަށް 2011
ޕީގެ މެންބަރުން އަލިފާން ބޯޅަ އުކިކަމަށް ސާބިތު ނުވާ ދޮގު .ޑީ.އަދި އެމް

.ހަބަރު ދެއްކުން

2011 ޑިސެމްބަރ 27 12/2012 16

2012 ޖުލައި 01

ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ ޝަކުވާ ނުނިމި ލަސްވެފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގައި

މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމުން، މައްސަލަ ބެލުމަށް

ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ހޯދުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި، އެ

ކޮންޓެންޓް އެ ފަރާތުން ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި،

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ބްރޯޑްކާސްޓަރާމެދު

ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި،

ސަބަބަކީ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ މިފަދަ

ހުޅުވާލެވިފައިވާ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއްގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން

އާންމުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ މިންގަނޑުން ކިރާނަމަ މުޖްތަމަޢުގައި ފިތުނަ

ފަސާދަ އުފެދޭގޮތަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުންކަމަށް

ބަޔާންކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑާ

އެއްގޮތްވާގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް

ނަސޭހަތްތެރިވަމުން ދާކަމަށް ސިޓީ ފޮނުވައި މައްސަލަ ނިންމިފައި

 ވަނަ ދުވަހު ފަސްމަންޒަރު ޕްރޯގްރާމްގައި 2011 ޑިސެމްބަރ 25
 ޑިސެމްބަރ 23ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ރަސީދު  ވަނީ 

 ވަނަ ދުވަހު  ރައިސް ނަޝީދު  ބަޔަކާ މާރާމާރީ ހިންގާފައިކަމަށް 2011
ޕީގެ މެންބަރުން އަލިފާން ބޯޅަ އުކިކަމަށް ސާބިތު ނުވާ ދޮގު .ޑީ.އަދި އެމް

.ހަބަރު ދެއްކުން

2011 ޑިސެމްބަރ 27 13/2012 17



2012 ޖުލައި 01

ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ ޝަކުވާ ނުނިމި ލަސްވެފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގައި

މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމުން، މައްސަލަ ބެލުމަށް

ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ހޯދުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި، އެ

ކޮންޓެންޓް އެ ފަރާތުން ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި،

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ބްރޯޑްކާސްޓަރާމެދު

ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި،

ސަބަބަކީ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ މިފަދަ

ހުޅުވާލެވިފައިވާ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއްގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން

އާންމުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ މިންގަނޑުން ކިރާނަމަ މުޖްތަމަޢުގައި ފިތުނަ

ފަސާދަ އުފެދޭގޮތަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުންކަމަށް

ބަޔާންކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑާ

އެއްގޮތްވާގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް

ނަސޭހަތްތެރިވަމުން ދާކަމަށް ސިޓީ ފޮނުވައި މައްސަލަ ނިންމިފައި

 ވަނަ ދުވަހު ފަސްމަންޒަރު ޕްރޯގްރާމްގައި 2011 ޑިސެމްބަރ 25
 ޑިސެމްބަރ 23ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ރަސީދު  ވަނީ 

 ވަނަ ދުވަހު  ރައިސް ނަޝީދު  ބަޔަކާ މާރާމާރީ ހިންގާފައިކަމަށް 2011
ޕީގެ މެންބަރުން އަލިފާން ބޯޅަ އުކިކަމަށް ސާބިތު ނުވާ ދޮގު .ޑީ.އަދި އެމް

.ހަބަރު ދެއްކުން

2011 ޑިސެމްބަރ 27 14/2012 18

2012 ޖުލައި 01

ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ ޝަކުވާ ނުނިމި ލަސްވެފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގައި

މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމުން، މައްސަލަ ބެލުމަށް

ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ހޯދުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި، އެ

ކޮންޓެންޓް އެ ފަރާތުން ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި،

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ބްރޯޑްކާސްޓަރާމެދު

ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި،

ސަބަބަކީ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ މިފަދަ

ހުޅުވާލެވިފައިވާ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއްގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން

އާންމުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ މިންގަނޑުން ކިރާނަމަ މުޖްތަމަޢުގައި ފިތުނަ

ފަސާދަ އުފެދޭގޮތަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުންކަމަށް

ބަޔާންކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑާ

އެއްގޮތްވާގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް

ނަސޭހަތްތެރިވަމުން ދާކަމަށް ސިޓީ ފޮނުވައި މައްސަލަ ނިންމިފައި

 ވަނަ ދުވަހު ފަސްމަންޒަރު ޕްރޯގްރާމްގައި 2011 ޑިސެމްބަރ 25
 ޑިސެމްބަރ 23ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ރަސީދު  ވަނީ 

 ވަނަ ދުވަހު  ރައިސް ނަޝީދު  ބަޔަކާ މާރާމާރީ ހިންގާފައިކަމަށް 2011
ޕީގެ މެންބަރުން އަލިފާން ބޯޅަ އުކިކަމަށް ސާބިތު ނުވާ ދޮގު .ޑީ.އަދި އެމް

.ހަބަރު ދެއްކުން

2011 ޑިސެމްބަރ 27 15/2012 19

2012 ޖުލައި 01

ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ ޝަކުވާ ނުނިމި ލަސްވެފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގައި

މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމުން، މައްސަލަ ބެލުމަށް

ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ހޯދުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި، އެ

ކޮންޓެންޓް އެ ފަރާތުން ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި،

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ބްރޯޑްކާސްޓަރާމެދު

ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި،

ސަބަބަކީ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ މިފަދަ

ހުޅުވާލެވިފައިވާ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއްގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން

އާންމުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ މިންގަނޑުން ކިރާނަމަ މުޖްތަމަޢުގައި ފިތުނަ

ފަސާދަ އުފެދޭގޮތަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުންކަމަށް

ބަޔާންކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑާ

އެއްގޮތްވާގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް

ނަސޭހަތްތެރިވަމުން ދާކަމަށް ސިޓީ ފޮނުވައި މައްސަލަ ނިންމިފައި

 ވަނަ ދުވަހު ފަސްމަންޒަރު ޕްރޯގްރާމްގައި 2011 ޑިސެމްބަރ 25
 ޑިސެމްބަރ 23ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ރަސީދު  ވަނީ 

 ވަނަ ދުވަހު  ރައިސް ނަޝީދު  ބަޔަކާ މާރާމާރީ ހިންގާފައިކަމަށް 2011
ޕީގެ މެންބަރުން އަލިފާން ބޯޅަ އުކިކަމަށް ސާބިތު ނުވާ ދޮގު .ޑީ.އަދި އެމް

.ހަބަރު ދެއްކުން

2011 ޑިސެމްބަރ 27 16/2012 20



2012 މެއި 22

 ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދައްކަމުންދާ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ޤަވާއިދަށް

ފެއްތުމަޓަކައި މުއްދަތު ދިނުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން ތަކުރާރުކޮށް  ޗެނަލްތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފައި ވަނިކޮށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުނ34ްކުރަމުން ދާތީ، ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 

ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށ2000ްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 2ޖަދުވަލު 

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ވަގުތުން

ގައި ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވ2012ާ ނޮވެމްބަރ 14ހުއްޓާލުމަށާއި، 

ގައ2012ި އޭޕްރީލް 3ލައިސަންސްގެ ދަށުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް 

ގެޒެޓްކޮށް އަމަލުކުރަން ފެށުނު ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން

ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކޮޕީކޮށް ސިޓީ. ލައިސަންސަށް އެދުމަށް ހއ

ފޮނުވިފައި

އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށް ކޭބަލް ޓީވީ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާ އެންގުން އެއްމެންނަވެސް އެއްއުސޫލަކުން ކުރިޔަށް

އަދި، މީޑީއާނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދޭން. ގެންދަން
. މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދ01ިމަސައްކަތްކުރަމުންދާތީ، 

2012 ފެބްރުއަރީ 05 17/2012 21

2012 މެއި 22

 ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދައްކަމުންދާ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ޤަވާއިދަށް

ފެއްތުމަޓަކައި މުއްދަތު ދިނުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން ތަކުރާރުކޮށް  ޗެނަލްތައް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފައި ވަނިކޮށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުނ34ްކުރަމުން ދާތީ، ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 

ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށ2000ްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 2ޖަދުވަލު 

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ވަގުތުން

ގައި ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވ2012ާ ނޮވެމްބަރ 14ހުއްޓާލުމަށާއި، 

ގައ2012ި އޭޕްރީލް 3ލައިސަންސްގެ ދަށުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް 

ގެޒެޓްކޮށް އަމަލުކުރަން ފެށުނު ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން

ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް. ލައިސަންސަށް އެދުމަށް އަންގައި ހއ

ކޮޕީކޮށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި

އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށް ދޭ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ 
އެންގުމަށް، މިއަދާހަމައަށް ވެސް އަމުރަށް ކިޔަމަމް ނުވެ ކުރިޔެކޭ 

.އެއްގޮތަށް ޙިދުމަތް ދެމުންގެންދާ މައްސަލަ
2012 ފެބްރުއަރީ 05 18/2012 22

2012 ޖުލައި 01

ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ ޝަކުވާ ނުނިމި ލަސްވެފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގައި

މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމުން، މައްސަލަ ބެލުމަށް

ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ހޯދުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި، އެ

ކޮންޓެންޓް އެ ފަރާތުން ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި،

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން ބްރޯޑްކާސްޓަރާމެދު

ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި،

ސަބަބަކީ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ މިފަދަ

ހުޅުވާލެވިފައިވާ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއްގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން

އާންމުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ މިންގަނޑުން ކިރާނަމަ މުޖްތަމަޢުގައި ފިތުނަ

ފަސާދަ އުފެދޭގޮތަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތުންކަމަށް

ބަޔާންކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑާ

އެއްގޮތްވާގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އަބަދުވެސް

ނަސޭހަތްތެރިވަމުން ދާކަމަށް ސިޓީ ފޮނުވައި މައްސަލަ ނިންމިފައި

 ވަނަ ދުވަހު ފަސްމަންޒަރު ޕްރޯގްރާމްގައި 2011 ޑިސެމްބަރ 25
 ޑިސެމްބަރ 23ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ރަސީދު  ވަނީ 

 ވަނަ ދުވަހު  ރައިސް ނަޝީދު  ބަޔަކާ މާރާމާރީ ހިންގާފައިކަމަށް 2011
ޕީގެ މެންބަރުން އަލިފާން ބޯޅަ އުކިކަމަށް ސާބިތު ނުވާ ދޮގު .ޑީ.އަދި އެމް

.ހަބަރު ދެއްކުން

2012 ޑިސެމްބަރ 27 19/2012 23

2012 ފެބްރުއަރީ 23

އެކުންފުނީގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުން ކޮމިޝަނަށް ހާޟިރުކޮށް، ހުށަހެޅުއްވި 
މައްސަލަ ބެލުމުގައި މިފަދަ މައްސަލައެއް އައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވާތީ، 

ވަނަ 44ގެ "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު "2010/16: ޤާނޫނު ނަންބަރު
ގެ ދަށުން އެފަރާތަށް ވާނީ ނަސޭހަތްތެރިވެ، އެޗެނަލްގެ 1ގެ (ހ)މާއްދާގެ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް ފެއްތުމަށްޓަކައި 
.ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައި ކަމަށް

 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަމަނުޖެހުމުގައި ބަޔަކު 2012 ފެބްރުއަރީ 08  
މަރުވެފައިވާކަމުގެ ޚަބަރު އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މީހަކު 

މަރުވެފައިވާކަމުގެ ޚަބަރު ދޮގުކުރަމުންވެސް ތަކުރާރުކޮށް ރާއްޖެ ޓީވީއިން 
.އަދި ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފް ދޮގުމަޢުލޫމާތު ފެތުރުން. ގެނެސްދިނުން

2012 ފެބްރުއަރީ 10 20/2012 24

15/07/2012

މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް އައިސްފައި ވީނަމަވެސް މިއީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

މައްސަލައެއްކަމާއި ޝަކުވާއެއް ނޫންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެވި މި މައްސަލަ 

އިތުރަށް ކޮމިޓީން ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުމަށާއި، އިދާރީގޮތުން ކުރިޔަށް 

ގެންދިއުމަށް

ގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޓްރާންސްމިޝަން ފަށައިގެން 2012 08 ފެބްރުއަރީ 

.މެދުކަނޑާލަންދެން ގެނެސްދީފައިވާ ކޮންޓެންޓްގެ ރިކޯޑިންގ އަށް އެދި

10/02/2012 21/2012 25

2012 ފެބްރުއަރީ 22
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނަސޭހަތްތެރިވެ، 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

އެޗެނަލްގެ ބަރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް 
.ފެއްތުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް މާލެ ސަރަހައްދަ އެކަނި 
ދީފައިވާއިރު،ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ ޙިލާފަށް އެކި ސަރަހައްދު ތަކަށް މި ޗެނަލް 

.ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން
2012 ފެބްރުއަރީ 19 22/2012 26



2012 ފެބްރުއަރީ 22
 އިން ފެށިގެން ލައިސަންސް އާކޮށްދެވި 2011 ޖޫން 02ރާއްޖެ ޓީވީ އަކީ 

.ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދާކަމަށް

ރާއްޖެ ޓީވީއިން މުޅި ރާއްޖެއަށް ފެންނަގޮތަށް ޓެލެކާސްޓްކުރަމުން ދަނީ 
ގެ އެހީތެރިކަމުގައި .ސީ.ބީ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ އެންޓަނާގައި ނުވަތަ އެ
.ޓްރާންސްމީޓަރެއް ހަރުކޮށްގެން ކަމަށް ބުނެ

2012 ފެބްރުއަރީ 12 23/2012 27

2012 ފެބްރުއަރީ 28

ސީގެ ކުރީގެ ބޯޑުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަވާތީ.ބީ.އެން.އެމް

އިތުރަށް އެމައްސަލަ ބަލަން ބޭނުން ނޫންކަމަށް މިހާރުގެ ބޯޑުން އެދިފައިވާތީ

.މައްސަލަ ނިމިފައި

.ސީ ހިސޯރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން.ބީ.އެން.އެމް 2012 ފެބްރުއަރީ 09 24/2012 28

2012 ޖޫން 11
ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް އިސްލާހު
ކުރުމަށް ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެކަން ބަޔާންކޮށް

މައުލޫމާތަށްޓަކައި ސިޓީ ފޮނުވާފައި

އާ ޚިލާފަށް  (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 22ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފޮނުވުން

2012 ފެބްރުއަރީ 15 25/2012 29

2012 ޖޫން 11
ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް އިސްލާހު
ކުރުމަށް ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެކަން ބަޔާންކޮށް

މައުލޫމާތަށްޓަކައި ސިޓީ ފޮނުވާފައި

ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށޭވަގުތުން ފެށިގެން ނިމެންދެން އެޗެނަލްގެ 
ސީޑީ ޕްލޭޔަރުން ގުރުއާން ޗެނެލެއް ހުރިހާ . ޕްރޮގްރާމްތައް ފޮނުއްވުން
އަދިބައެއްފަހަރު ހުޅުމީދުގައި ހިނގާ ހަރަކާތްތައް .ވަގުތަކު ދަނީ ފޮނުވަމުން

ޗެންލަތައް ފޮނުވާއިރު . ލައިވްކޮށް އަދި ރެކޯޑް ކޮށްގެން ފޮނުވަމުންދޭ
.ޗެނަލްތައް ލޮކްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނުހުރޭ

2012 ފެބްރުއަރީ 16 26/2012 30

2012 ޖޫން 11
ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް އިސްލާހު
ކުރުމަށް ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެކަން ބަޔާންކޮށް

މައުލޫމާތަށްޓަކައި ސިޓީ ފޮނުވާފައި

ޗެނަލްތައް . ހުޅުދޫ މީދުއަށް ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮގަރާމްތައް ފޮނުވުން
ފޮނުވާއިރު ސެންސަރުކުރެވޭނެގޮތެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާނެތުމާ ނަމާދު 

ކޮންޓްރޯލް ރޫމްގައި ސީޑީ .ގަޑިއަށްވެސް މެދުނުކަނޑާ ޗެނަލްތައް ފޮނުވުން
ޕްލޭޔަރ ބަހައްޓާއިގެން ހުރިހާ ވަގުތަކު ޤުރުއާން ޗެނެލެ 

ޗެނަލްތައް ލޮކްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ޑީކޯޑަރ ބަހައްޓާފައި  . ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން
.ނުހުރޭ

2012 ފެބްރުއަރީ 16 27/2012 31

11/07/2012

ހުށަހެޅުއްވި ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން މައްސަލަބަލައި، ޝަކުވާ ރައްދުވާ 
ފަރާތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި 
ލައިސަންސް ނެތި ދެމުންދާ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައިވާނެކަން 

.ބަޔާންކޮށް ސިޓީ ފޮނުވައި މައްސަލަ ނިންމާފައި

އަދި  ކޮންމެ .ހުއްދަޔާނުލާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
ރާއްޖެ ޓީވީ ގެ . ރުފިޔާ ފީ އެއް ގޮތަށް ނެގުނ150ްގެޔަކުން 

ޙިދުމަތް މާލޭ ސަރައްހައްދައް އެކަނި ހުއްދަ ކުރިއިރު، ރާއްޖެ ޓިވީ 
.އަދި ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނި އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށް. ދެއްކުން

16/02/2012 28/2012 32

11/07/2012

ހުށަހެޅުއްވި ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން މައްސަލަބަލައި، ޝަކުވާ ރައްދުވާ 
ފަރާތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި 
ލައިސަންސް ނެތި ދެމުންދާ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައިވާނެކަން 

.ބަޔާންކޮށް ސިޓީ ފޮނުވައި މައްސަލަ ނިންމާފައި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ކޭބަލް ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ޖަމްޢިއްޔާތްތަކުން 
ފޮނުވުން

19/02/2012 29/2012 33

2012 ޖޫން 21
ރާއްޖެ ޓީވީއަކީ މުޅިރާއްޖެއަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، 

ޝަކުވާހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ މަރުހަލާގައިކަން 
.މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ފޮނުވާ މައްސަލަ ނިންމިފައި

ޕީ ގެ .ޑީ.ރާއްޖެ ޓީވީ އަތޮޅުތެރޭގައި ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ނެތި  އެމް
 19އަދި، . މުޒާހަރާގައި ބޭނުންކުރާ ބޭއަދަބީ ވާހަކަތައް ދެއްކުން

ދަރަވަންދޫ ގައި ކޭބަލް . ގެ ފަހުންވެސް ބ0:00، 2012ފެބްރުއަރީ 
.މެދުވެރިކޮށް ލައިވް ކޮށް ދެއްކުން

2012 ފެބްރުއަރީ 20 30/2012 34

- (ޕެންޑިން މައްސަލައެއް)
ޕީ .ޑީ.މުޒާހަރާއެއް ލައިވްކުރިއިރު، ޓްރޭޑަރސް ހޮޓަލް ކައިރި އެއްވި އެމް

މީހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އުޅުއްވި ޕޮލިސް ތިބީ ރާބޮއި އަދި 
.މަސްތުވެފައި ކަމަށް މައިޒާން އަލީ މަނިކު ވިދާޅުފައިވާ މައްސަލަ

05/03/2012 31/2012 35

2012 މާޗް 07 .ސިޓީގައި އެދި ވަޑައިގެނފައިވާ ޕޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ނެތްކަމަށް
 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ފޮޓޯއާއި 2012 މާޗް 01

.ވީޑިއޯ ދެއްވުމަށް އެދި
2012 މާޗް 03 32/2012 36

2012 އޭޕްރިލް 23

ކައުންސިލް އިދާރާއިން މިކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެދުމުން 
ފިއްލަދޫ އާންމު ރައްޔިތުން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ދެ ހޮޅުއަށީގައި .ހއ

ލޯކަލް ޗެނަލްތައް ބަލަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި މިއިން އެއްވެސް ޗެނަލެއް މުޅި 
ރަށަށް ފެންނަ ގޮތަށް ދޫކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޖަވާބު 

.ދިފައިވާތީ، ހުށަހެޅުއެވި މައްސަލަ ނިންމެވި ކަމަށް

 ވީޑިއޯ ސެންޑަރ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސިގްނަލް މުޅިރަށަށް 
ދޫކުރުން

2012 މާޗް 18 33/2012 37

2012 އޭޕްރިލް 23
ސެންޑަރ މެދުވެރިކޮށް ސިގްނަލް ފޮނުވަމުން ގެންދާ ފަރާތަށް  އެޚިދުމަތް 

ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސިޓީ 
.ފޮނުވިފައި

 ވީޑިއޯ ސެންޑަރ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސިގްނަލް މުޅިރަށަށް 
ދޫކުރުން

2012 މާޗް 25 34/2012 38



2012 މެއި 13

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މައްސަލައެއްކަމުން 
 ކުންފުންޏަކީވެސް މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ 2ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ 

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް 
ގައި ޖަވާބު ދީފައ2012ި މެއި 13ދަންނަވައި 

އެން އަށް ލައިސަންސް ނުދީ އެއް އަހަރު ހިފައްހައްޓަފައިވަނީ .ސީ.އެން
މީޑިއާނެޓްގެ ސަބްލައިސަންސް ސިޓީ ނުގެނެސްގެންކަމަށް ވިދާޅުވެ ކަމަށާއި 

ނަމަވެސް އައިލެންޑް ކޭބަލް ނެޓްއަށް މިޑިއާނެޓުން ސަބް ލައިސަންސް 
ނުދެނީސް ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވަނީ ކީއްވެތޯ

2012 އޭޕްރިލް 29 35/2012 39

11/07/2012

ގައި ޝަކުވާ 2012 ޖުލައި 09ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 
ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކޮމިއުނިޓީ 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން އެ ކުންފުނިން 
ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޓީވީ ޗެނަލްގެ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުމަށާއި، 

އައު ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާންޖެހޭ 
ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އެއްބަސްވެފައިވުމާއެކު މަންސަލަ ނިންމާ 

ސިޓީ ފޮނުވާފައި

އެޓް އޯލް ނެޓް ޓީވީއަށް ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓް ތަކެއް ހަމަކުރުމުން 
ނެޓްވާރކުގެ ލައިސަންސް ނެތް ކަމަށްބުނެ އޭރު . އެން.ސީ.އެން

ލައިސަންސް ލިބިފައި ނުވާތީ، އެލައިސަންސް ކުރިއަށް 
ގެންދެވޭގޮތެއް ހައްދަވައި ދިނުމަށް އެދި

30/04/2012 36/2012 40

2012 ޖުލައި 02

ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ ޝަކުވާ ނުނިމި ލަސްވެފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގައި
މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމުން، މައްސަލަ ބެލުމަށް
ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ހޯދުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަރާތުގައި ދަންނަވައި، އެ
ކޮންޓެންޓް އެ ފަރާތުން ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ

ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ވީޓީވީނ2012ް މެއި 14މައްސަލަ ބެލި ބެލުމުން 
ގެ ޚަބަރުގައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދ8:00ަބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 

ޚަބަރެއް ގެނެސްދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށްވާތީ، މައްސަލަ އިތުރަށް
ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވިފައި

ގެ ޚަބަރުގައި ރައީސް ނަޝީދުއާ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 2012 މެއި 14
ބެހޭގޮތުން ދޮގު ޚަބަރެއް ގެނެސްދީފައިވާކަމަށް

2012 މާޗް 27 37/2012 41

2012 ޖުލައި 04

ގ14:00ެވަނަ ދުވަހުގެ 2012 ޖޫން 13ގައި 2012 ޖޫން 14 
ރާއްޖެޓީވީގެ ޚަބަރުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު މުޅިރާއްޖެއަށް ފޮނުވަމުން ދިޔަކަމަށް

ވަނ2012ަ ޖޫން 13ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން 
ގެ ރާއްޖެޓީވީގެ ޚަބަރު ގެނެސްދީފައިނުވާތީ އެކަން ފާހަގަކޮށ14:00ްދުވަހުގެ 

މައްސަލަ ނިންމާ ސިޓީ ފޮނުވާފައި

ރިޔާޒް هللا ފުލުހުން ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދު
އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަމުން ދާކަމަށާއި، އެ ސަރވިސްގެ އިންޓެލިޖަންސް 

ޑިޕާޓްމަންޓް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް 
މުޙައްމަދު ހަމީދު ހައްޔަރުކޮށްގެން އުޅޭކަމުގެ ދޮގު މަޢުލޫމާތު 

މުޅިރާއްޖެއަށް ފޮނުވަމުން ދިއުން

2012 ޖޫން 14 38/2012 42

2012 ޖުލައި 15
ޝަކުވާ ލިބުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަށް މި މައްސަލަ ފާހަގަވެފައިވާތި އެކަން 

އިސްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި މީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ލިޔެފައިވާނެކަމަށް 
ދަންނަވައި ސިޓީ ފޮނުވައި މައްސަލަ ނިންމާފައި

މީޑިއާ ނެޓުން ދެއްވާ ޕެކޭޖްތަކުގެ އަގު ޗާޖު ވަކި އަގަކަށް ހަމަނުޖެހި، 
ޗާޖުކުރާ ގޮތަށް އޮންނާތީ ހެޔޮ އަގުގައި " ކަނެކްޝަނުން"ކޮންމެ ގެއަކުން 

.ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދަތިވުން
2012 ޖުލައި 08 39/2012 43

26/08/2012

ހުށަހެޅުއްވި ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން މައްސަލަބަލައި، ޝަކުވާ ރައްދުވާ 
ފަރާތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި 
ލައިސަންސް ނެތި ދެމުންދާ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައިވާނެކަން 

.ބަޔާންކޮށް ސިޓީ ފޮނުވައި މައްސަލަ ނިންމާފައި

 ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލަފަށް ހޯރަފުށިގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ،
ރުފިޔާ ފީ ނަގައިގެން ބިޒިނެޓް ކޭބަލްޓީވީން ޚިދުމަތްދ130ޭ-/މަހަކު   

މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް
18/07/2012 40/2012 44

03/10/2012

ގެ ކުރިން 2012 ނޮވެމްބަރ 1ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް 
ލައިސަންސަށް އެދުމަށް ހަނދާންކޮށްދީ، މި މުއްދަތުގައި ހުއްދަ 

ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ 2000ނުނަގައިފިނަމަ މިނެޓަކަށް މަދުވެގެން 
އަދަދެއްގެ މަތިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަދަންނަވާ ފޮނުވި ސިޓީ 

.ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ކޮޕީކުރެވިފައި

ކުނަހަންދޫ ނެޓްވޯކް އެޓަޓައިޓްމަންޓްއަކީ ޤަވާއިދުން ހުއްދަ . ލ
ނަގައިގެން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްތޯ ބަލައިދިނުމަށް

18/07/2012 41/2012 45

28/08/2012

 ވަނަ 3ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ     
ނަންބަރުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ޓީވީން މާފަށް އެދި ބަޔާނެއް 

 އިން ފެށިގެން ވިދިވިދިގެން 2012 އޯގަސްޓް 28އާންމުކުރުމަށާއި، 
 ފަހަރު، 3 އާ ދެމެދު ކޮންމެ ރެއަކު 10:00 އާއި 08:00 ރޭ 3

އެއްވެސް ޝަރުތެއްނެތި މި ބަޔާން ރާއްޖެ ޓީވީން އާންމުކުރުމަށް 
ނޑައަޅައި މި  ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް ކަ

.މައްސަލަ ނިންމާފައި

ގައި އޮތް 2012 ޖުލައި 22އުސްފަސްގަނޑު ސަރަޙައްދުގައި 
ގައި ޝަކުވާ 2012 ފެބްރުއަރީ 7ޕީގެ ޖަލްސާއެއްގައި .ޑީ.އެމް

އެސް ތަކެއް .އެމް.ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ފޯނު ނަންބަރަށް ލިބިފައިވާ އެސް
ކަމަށްބުނެ މިފަރާތުގެ އަބުރު ގެއްލޭގޮތަށް ފޮނުވި ކޮންޓެންޓްގެ 

މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި

27/07/2012 42/2012 46

19/09/2012

މައްސަލަ ބަލައި ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ޚިދުމަތް ހުއްޓާލައި 
ޤަވާއިދަށް ވަނުމަށް އަންގާފައިވާނެކަމާއި، އެފަރާތުން ޚިދުމަތް ހުއްޓާލާ 
ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ފޮނުވައި މައްސަލަ ނީންމާފައި

ލައިސަންސް ނެތި އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށް ކޭބަލް ޓީވީގެ 
ސެންސަރުކުރެވޭނެ ވަޞީލަތް ނެތި ޚިދުމަތް / ޚިދުމަތްދިނުން 

ދިނުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ގިނަބަޔަކަށް އަޚްލާގީގޮތުން ނޭދެވޭ 
އަސަރު ކުރަމުންދިއުން

06/08/2012 43/2012 47



- (ޕެންޑިން މައްސަލައެއް)

ލާދީނީ ޕްރޮގްރާމްތައްދައްކައި ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ ބައިބަލް އާއި އޭގެ 
ތަރުޖަމާ ފޮނުވައި އެއާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކައި ފަތުވާދޭ މަންޒަރު 

ރައްޔިތުން އަތުން ފީނަގައިގެން އެއަރޓެލްގެ / ގަޑިއިރު 24
ނޑުން / ޗެނަލްތައްދެއްކުން  / ނަމާދުވަގުތައް މެދު ނުކެ

ފީނަގަމުންދިޔަނަމަވެސް ޗެނަލްތައް ހަމަޔަށް ނުފެނުން

06/08/2012 44/2012 48

13/08/2012
މިފަދަ ކަންކަމަކީ ކޮމިޝަންގެ އިޙްތިޞާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްނުވާތީ 

ބެލެންނެތް ކަމަށް ދަންނަވައި މައްސަލަ ނިންމާފައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ މުޤައްރިރުގެ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގައިވާ 
ގޮތާ ތަފާތުގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ބަންގި ދުއާ 

ގެނެސްދެމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެކަންތައް 
ބައްލަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވައި

06/08/2012 45/2012 49

13/08/2012

ޝަކުވާގައިވާ މައްސަލައަކީ ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްކަން 
ފާހަގަކުރައްވާފައި ވާއިރު ބައެއް މަޢުލޫމާތު މަދުކަމަށް ވާތީ ގަޑިއާއި، 

ޕްރޮގްރާމްގެނަން އަދި ތާރީޚްފަދަ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް އަލުން 
ގައި ސިޓި 2012 އޮގަސްޓް 13މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވައި 

ފޮނުވާފައި

ރާއްޖޭގައި ހިންގައި ޓެލެވިޜަން ސްޓޭޝަންތަކުން ފޮނުވާ 
ބައެއްޕްރޮގްރާމްތަކަކީ އެއްވެސް ޒިންމާދާރު ކަމެއްނެތްގޮތުގައި އާންމު 
އުސޫލުތަކާއި އަހްލާގީ ގޮތުން ދަށްދަރަޖައިގެ ބަސްތައް އެކުލެވިގެންވާ 

ޕްރޮގްރާމްތައްކަން ފާހަގަކޮށް

07/08/2012 46/2012 50

19/09/2012

ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް 
ކުރައްވާ ކުރެއްވުން ހުއްޓަވާލެއްވުމަށާއި ޤަވާއިދުން ލައިސަންސް 

ނެގުމަށް ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެކަން 
މަޢުލޫމާތަޓަކައި ދަންނަވައި މައްސަލަ ނިންމައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

 ޖަވާބު ދީފައ2012ި ސެޕްޓެމްބަރ 19ފަރާތަށް 

ކުނަހަންދޫގައި ލައިސަންސްނެތި މަތިން ކޭބަލް ގެންގޮސްގެން . ލ
ފީރޯޒުގޭ އަޙްމަދު ޝަރީފް ރީބްރޯޑްކާސްތްކުރަމުންދާތީ، މައްސަލަ 

.ބައްލަވައިދެއްވާ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ދަންނަވައި
12/08/2012 47/2012 51

19/09/2012

ހަންޏާމީދޫގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރައްވާ . އދ
ކުރެއްވުން ހުއްޓަވާލެއްވުމަށާއި ޤަވާއިދުން ލައިސަންސް ނެގުމަށް 
ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެކަން މަޢުލޫމާތަޓަކައި 

 19ދަންނަވައި މައްސަލަ ނިންމައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 
 ޖަވާބު ދީފައ2012ިސެޕްޓެމްބަރ 

ހަންޏާމީދޫގައި ކުންފުނި ނުއުފައްދައި އަދި ލައިސަންސް ނެތި . އދ
އެރަށު ދުނބުރިމާގޭ ހުސައިން އިސްމާއީލް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާތީ، މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވާ ފިޔަވަޅު 
.އަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ދަންނަވައި

12/08/2012 48/2012 52

- ( (ޕެންޑިންގ މައްސަލައެއް

އަޙްމަދު މަޙުލޫފުއާ ގުޅޭގޮތުން ވިޑިއޯއެއް ދެއްކުމަށްފަހު 
ނޑު . ބަދުނާމުވާގޮތަށް ޚަބަރު ހަދައިގެން ގެނެސްދީފައިވުން އަދި މާބަ

އަންހެނަކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށާއި އެމީހުންނާއި ދިމާލަށް އެއްޗެހި 
ކިޔާފައިވާކަމަށް އަދި އަންހެންމީހާގައިގައި ތެޅިކަމަށް ރާއްޖޭ ޓީވީން 

ހަބަރު ކިޔާފައި ވުން

27/08/2012 49/2012 53

19/09/2012

މައްސަލަ ބަލައި ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ޚިދުމަތް ހުއްޓާލައި 
ޤަވާއިދަށް ވަނުމަށް އަންގާފައިވާނެކަމާއި، އެފަރާތުން ޚިދުމަތް ހުއްޓާލާ 
ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ފޮނުވައި މައްސަލަ ނީންމާފައި

ލައިސަންސް ނެތި ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ސެންސަރުކުރެވޭނެ ވަސިލަތް 
ނެތި އާންމުކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުން

29/08/2012 50/2012 54

- ( (ޕެންޑިންގ މައްސަލައެއް

ޕީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ .ޑީ. ދުވަހުގެ ރޭ އެމ29ްއޯގަސްޓް 
މުޒާހަރާއާއި ގުޅިގެން ގެނެސްދިން ލައިވް ފީޑްގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ 

ވަނީ ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ  (އަސްވާޑް)ރިޕޯޓަރ އިބްރާހީމް ވަޙީދު 
ބައިވެރިންނަށް އަނިޔާކުރަމުންދާކަމަށާއި ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް 

މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާކަމުގެ ދޮގު މަޢުލޫމާތާއި 
ޚަބަރު ފަތުރާފައިކަމަށާއި އެހެންކަމުން އިބްރާހީމް ވަޙީދު 

ނޫސްވެރިއަކަށްހުރެ ނޫސްވެރިންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ދޮގު 
މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރު ފަތުރާފައިވާތީ އާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ 

ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖެ ޓީވީން އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި 
ޚިލާފަށް ދޮގުމަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރު ފަތުރާފައިވާ މައްސަލަ 

ބައްލަވައިދެއްވާ ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް

01/09/2012 51/2012 55

- ( (ޕެންޑިންގ މައްސަލައެއް

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރެޒެންޓަރު މަރިޔަމް ދާނިޝް ޓްރާންސްމިޝަން 
މެދުކަނޑާލަމުން އެ ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށްގެންދާ ލައިވް ކަވަރޭޖް 

މެދުކަނޑާލުމަށް ފުލުހުން އިންޒާރު ދީފައިވާކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން 
ލައިވް ކަވަރޭޖް މެދުކަނޑާލަން މަޖުބޫރުވެފައިވާކަމަށްބުނެ ދޮގު 

މަޢުލޫމާތު ފަތުރާފައިވާ މައްސަލަ

01/09/2012 52/2012 56



- ( (ޕެންޑިންގ މައްސަލައެއް

ނޑިނޭޅި ގެނެސްދެމުންދާ  އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ރާއްޖެ ޓީވީން ކެ
ކޮންޓެންޓްތަކުގައި ރައްޔިތުން ބައިބައި ކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ 
މެދުގައި ފުލުހުންނާއި މެދު ނަފްރަތު އުފައްދައި ފުލުހުންނާއި 

ބެހޭގޮތުން ދޮގުވާހަކަތަކާއި ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ 
މުއައްސަސާއާމެދު ފުރައްސާރަކުރަމުންދާތީ

01/09/2012 53/2012 57

- ( (ޕެންޑިންގ މައްސަލައެއް

އުސްފަސްގަނޑުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު 
ނަޝީދު ފުލުހުންނަށާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ނިސްބަތްކޮށް 
ބަގާވާތް ކޮށްގެންތިބި ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ 

އޯ ފުލުހުން ކަމަށާއި، މިއީ މިލިޓަރީ .އެއްހާ އެސ300ް
ވެރިކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ހަގީގަތާއި ޚިލާފް ފިތުނަ އުފެއްދުމުގެ 

ބޭނުމުގައި ދެއްކި ވާހަކަތައް ރާއްޖެ ޓީވީން ލައިވްކޮށް 
އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް . ގެނެސްދިނުން

.ރިއާޔަތްކޮށް ބައްލަވައި ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް

01/09/2012 54/2012 58

- ( (ޕެންޑިންގ މައްސަލައެއް

 ން 18:30ގެ ނިއުސް ފީޑްގެ 2012 އޯގަސްޓް 30ރާއްޖެ ޓީވީގެ 
ރަންގަލި ރިސޯޓްގައި ކާނާ ވިހަވުމުގެ "  އާ ދެމެދު 22:40

މިހެން ލިޔެ " ސަބަބުން ޕެރަލައިޒްވި ބިދޭސީ މީހެއް މަރުވެއްޖެ
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ، އެއީ ދޮގު މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ވާތީ 

މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެކަމުގައި މާފަށް އެދި ރާއްޖެ ޓީވީން 
ބަޔާނެއް ނެރެދީ ލިޔުމަކުން ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް އަށް މާފަށްއެދުމަށް 

އެދި

01/09/2012 55/2012 59

01/11/2012

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަކީ ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓް 
 02ކުރުމުގެ މައްސަލައަކަށްވާތީ، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް 

ގައި އެ ފަރާތުން ދޭޚިދުމަތަކީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދޭ 2012އޮކްޓޯބަރ 
ގައި 2012 އޮކްޓޯބަރ 08ޚިދުމަތެއްކަމަށް އެންގުމާއި ގުޅިގެން 
ގައި 2012 އޮކްޓޯބަރ 18ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވައި 

އެފަރާތަށް ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުށްފައިވާތީ އެކަން 
ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތަށް އަންގައި މައްސަލަ ނިންމާފައި

އިހަވަންދޫ ކޭބަލް ޓީވީ ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އިހަވަންދޫގައި 
ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެނީ 

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ރަށުގެ 
ރައްޔިތުން ޝަކުވާ އުފުލަމުންދާތީ

27/09/2012 56/2012 60

01/11/2012

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަކީ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ

މައްސަލައެއްކަމަށާއި، ކޮމިޝަނުން އެފަރާތާއި ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ

ޙައްލުކުރަމުން ގެންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ސިޓީ

ފޮނުވައި މައްސަލަނިންމާފައި

އެއަރޓެލް / ލައިސަންސް ނެތި ކޭބަލް ޓިވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
ރާއްޖެ ޓީވީ ދޫނުކުރުން/ ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތްދިނުން 

30/10/2012 57/2012 61

20/12/2012

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސެންސް ގަވާއިދުން ނަންގައިވައިގެން ހިދުމަތް

ވަނ5ަގެ 2ދިނުމަށާއި، ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަ ޝަކުވާ ރައްދުވާ

ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް ދަންނަވައި ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދީ

.މައްސަލަނިންމިފައި

ވެލިދޫ ސްޓޭޝަނުން ދޭޚިދުމަތުގައި . ސްޓާޓާ ސްކައި ނެޓް ނ
ނަމާދުވަގުތަށް މެދުނުކަނޑާކަމަށާއި، ޑިޝްޓީވީ އަދި އެއަރޓެލް 

އަހަރު 8ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް، މިކަން ތަކުރާރު ކުރާ ތާ 
ވެއްޖެކަމަށާއި، ޤާނޫނީ ގޮތުން މިކަމަކީ ކުރެވިދާނެކަމެއްތޯ ބަލައި ދިނުމަށް 

ދަންނަވާ

11/10/2012 58/2012 62



22/10/2012

ގެ 2012 އޮކްޓޯބަރ 13ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބެލުމުން މާފަށް އެދި 
ގެ ޚަބަރުގައި ރާއްޖެ ޓީވީން ކިޔާފައިވާ ސުރުހީގައި، 2މެންދުރު 

ޝަކުވާގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ކިޔާފައި ނުވާތީ މައްސަލަ ކުރިއަށް 
ގެންދެވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވައި ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު 

ދީފައި

ގެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޚަބަރުގައި ޝަކުވާ 2012 12 އޮކްޓޯބަރ 
ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ގުޅޭގޮތުން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ 

ސީގެ .ސީ.ސީން ބަލަމުންގެންދާ ކަމަށް އޭ.ސީ.މައްސަލައެއް އޭ
ގެ 2 އޮކްޓޯބަރގެ މެންދުރު 13ރައީސް އާ ޙަވާލާދެއްވާފައި، 

ޚަބަރުގައި ރާއްޖެ ޓީވީން މި ޚަބަރު ގެނެސްދެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް 
ބުނި އިރުވެސް ސުރުޚީގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ 

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަކަމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރިކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 
މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް

14/10/2012 59/2012 63

19/11/2012

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޙިދުމަތް ދިނުމަށް 
އަންގާފައިވާނޭކަން މަޢަލޫމާތަށްޓަކައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތަށް 

.އަންގައި މައްސަލަ ނިންމިފައި

ފިޔޯރީ . ދިވެހި ޗެނަލްތައް ފިޔަވާ އެހެން ޗެނަލްތައް ދެއްކުން، ގދ
ކުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަކީ ގަވާއިދާ 

.ޚިލާފަށް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސެންސެއް ކަމަށް
18/11/2012 60/2012 64

- ( (ޕެންޑިންގ މައްސަލައެއް

ހާއިރު 10:15 ވަނަ ދުވަހުގެ 2011 ޑިސެމްބަރ 13ޓީވީން .ދި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ޕްރޮގްރާމްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުހެންވާރު 

ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ މަނިކުއާ ބެހޭގޮތުން ހަގީގަތެއްނެތް ދޮގު ވާހަކަ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކަމަށްބުނެ މޫސާ މަނިކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

.ސާރވިސްއަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ

18/11/2012 61/2012 65

- ( (ޕެންޑިންގ މައްސަލައެއް
ދެމުންދާ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ދިޓީވީ އަދި ވީޓީވީ ޚިދުމަތް ދިނުން 

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

02/12/2012 62/2012 66

- ( (ޕެންޑިންގ މައްސަލައެއް

ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ރަށުތެރެއަށް . ވ
އެމް ރާއްޖެ ޓީވީ .ވީ.ދޫކުރާ ޗެނަލްތަކަކީ ޓީ. ވައިލެސްކޮށް ދުކުރުން

ރަށުގެ ތެރެއަށް ދޫނުކުރާތާ ވަރަށް ގިނަސްދުވަސް  (ވީޓީވީ، ދިޓީވީ)
ޕީގެ ޖަގަހައަށް މަގުމަތީން ވަޅުލައިގެން ކޭބަލް .ޑީ.އަދި އެމް. ވެދާނެ

އަޅައިގެން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭކަމަށް

19/12/2012 63/2012 67


