މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

1

CAC-01/2013

21/01/2013

2

CAC-02/2013

28/01/2013

3

CAC-03/2013

28/01/2013

4

CAC-04/2013

31/01/2013

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

ބޮޑުތިލަދުންމަޗަށް ކުރިދަތުރުގެ ތެރެއިން ފްރޮގްރާމް ގައި ސަރުކާރުގެ
ހުރުމަތް ކެނޑޭ ފަދަ ގޮތަށް އަދުގެ ސަރުކާރަކީ ބަޢާވާތަކުން އައިސްފައިވާ
ސަރުކާރެކޭ ބުނާބުނުންތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން

ޤަވާއިދުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނުނަގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޭބަލްޓީވީގެ
ޙިދުމަތް ދިނުމާއި ،އެއަރޓެލް ޑިޝްއެއް މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްގެ
ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެއް ޤާނޫނާއި ހިލާފް ޚިދުމަތް ދޭމައްސަލ ަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

މައްސަލައާ ގުޅޭ އެންމެހައި ތަކެތީގެ މައްޗަށް ބަލައި ނަޒަރުކުރުމުން 7 ،ޖެނުއަރީ  2013ގައި
ރާއްޖެ ޓީވީއިން ފޮނުވާފައިވާ ކޮންޓެންޓަކީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފު

ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ ،އެކަން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި

13/05/2013

ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައ ި

ގާނޫނީ ލަފާގެމަތީން ޤާނޫން ނަންބަރު7/2010 :ގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް
ރީބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރެވޭނެކަން ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލަށް އަންގާ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފައ ި

14/08/2013

ތ .ކިނބިދޫ ޒުވާނުންގެ ގުޅުމުގެ ކޭބަލް ޓީވީއިން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި
ނަމާދުގަޑިއަށް ނުކެނޑުމާއި ،ސެންސަރުކުރެވެންނެތުން ،އެއަރޓެލް
މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްދިނުން އަދި ކޮންޓެންޓް ޗެކްކުރުމަށް މުވައްޒަފުން
ލާފައިނެތުމާއި ،ސިޔާސީ މަގުސަދުގައި ހަމައެކަނި ދިޓވީއަށް ފުރުސަތު ނުދީ

ތ .ކިނބިދޫ ޒުވާނުންގެ ގުޅުމުގެ ކޭބަލް ޓީވީ ހުއްޓަލުމަށް އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް
ނަސޭހަތްތެރިވެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފައ ި

27/03/2013

ރާއްޖެޓީވީ ވިލާޓީވީ އަދި ޓީވީއެމް ދެއްކުނ ް
ކޭބަލް ރޭންޖްއިން (ނެރު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުނ ް) ކޭބަލް ޓީވީ
ގުޅައިދޭން އެދިއެދި ގުޅައިނުދިނުން ،ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭތާ 2
އަހަރު ،މިކަން އޮތްގޮތް ބައްލަވައިދިނުން ،ޤަވާއިދުގައި އޮތްގޮތްތޯ
ބަލައިދިނުނ ް.

އެކުންފުނިން ހިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅާފައިވާ ކޭބަލް ބުރިކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތުން
މިދިންގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހަމަޖައްސާދެއްވުމުން މި ހިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށް ކޭބަލް ރޭންޖް (ނެރު
ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުނ ް) ޖަވާބު ދީފައިވާކަމަށް ރަށު ކައުންސިލުން ޖަވާބުދީފައިވާތީ
މިކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތައް (ހިދްމަތް މެދުކެ ނޑިފައިވާ ފަރާތް) އަންގާ ކޮމިޝަނުން
މައްސަލަ ނިންމާފައ ި

17/04/2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

5

CAC-05/2013

4/02/2013

6

CAC-06/2013

20/02/2013

7

CAC-07/2013

27/02/2013

8

CAC-08/2013

27/02/2013

9

CAC-09/2013

28/02/2013

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު/21 :އެސް.ސީ.އޭ 2012
ޤަޟިއްޔާއާ ޙަވާލާދީ ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ރިޝްވަތު
ނަންގަވާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ރާއްޖެޓީވީން  2012ސެޕްޓެމްބަރ  15އަދި
 16ދެދުވަހު ޚަބަރުގެ ތެރެއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން.
އެތް އޯލް ނެޓް ޓީވީޗެނަލް މުޅިރާއްޖެއަށް ދޫކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދެއްވުން
އެދި.
ހދ.ނެއްލައިދޫ ވަލްވަކަރުމާގޭގައި  40ފޫޓުގެ އެންޓަނާއެއް ޖެހުމަށްފަހު
އެންޓަނާގެ ކުރިއަށް ސެންޑަރެއް ނަގައި ސެންޑަރު މެދުވެރިކޮށް ރަށަށް ޓީވީ
ޗެނަލްތައް ދޫކޮށްފައިވާވުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލ ަ

މޯލްޑިވްސް އިނޮވޭޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރިބްރޯޑްކާސްޓް
ލައިސަންސް ހޯދާފައިވަނީ ކޮމިޝަނަށް އޮޅުވާލައިގެންކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލ ަ.

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ
އެއްވެސް ހަމަޔަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވ ި

26/11/2013

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައ ި
މިއީ އަސްލެއްނެތް މައްސަލައެއެ ނޫންކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައ ި

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް އަންގާ ލައިސަންސް
ނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފައ ި

17/03/2013

07/07/2013

އިނޮވޭޝަން ކޮމްޕެނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވައިދާ ހިލާފް ކަމެއްވޭތޯ (ހިއްސާ ދާރުން)
ބެލުމަށްފަހު ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޝަރުތުތައް ހަމަވާތީ ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ

17/06/2013

ނިންމާފައ ި

)(1ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިން ވަނަ ހަމައިގެ ( ،)1ފަސ ްވަނ ަ ހަމައިގ ެ
އަދި ( )2އާ ރާއްޖެ ޓީވީން ޚިލާފުވެފައި ވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ރާއްޖެޓީވީއާ ގުޅޭގޮތުން އެކި
ރާއްޖެ ޓިވީން  22ފެބްރުއަރީ 2013ވީ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ ތިރީ ބާއަށް
ޕިޕީއެމް މީހުން އެމްޑީޕީ މީހުން މަރަން ގޮވިކަމަށް ބުނެ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު
ޚަބަރު ދޮނުވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލ ަ.

ފަހަރުމަތިން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ވެސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ
އެކި މާއްދާތަކާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ހިނދު ،އަދި މިކަންކަމަށް ފިޔަވަޅ ު
އެޅުމުން ވެސް އެކަށީގެންވާ އިސްލާހެއް ގެނެސްފައިނުވާތީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފްނުވުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 2ގެ
ދަށުން ،ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އިންޒާރު ދިނުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގ ެ
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން

ނިންމާފައ ި

21/05/2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

10

CAC-10/2013

05/03/2013

11

CAC-11/2013

07/03/2013

12

CAC-12/2013

14/03/2013

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ތިލަފަތް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ގެނެސްދިން ރިޕޯޓްގައި ފަޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ތުހުމަތުތަކެއްގ ެ
ވާހަކަ ގެނެސްދީފައި ވާއިރު ފަޑިޔާރުގޭގެ އެއްވެސް ބަހެއް މި ރިޕޯޓް ބެލެންސްކުރުމަށ ް
ގެނެސްދީފައި ނުވުމާއި އަދި އެ ފަދަ ބަހެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން ރިޕޯޓުގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ހުކުމްތަކާއި ،ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި،
އަދި ކޮޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި ބެހޭގޮތުން ނުބައި ތަސައްވުރެއް ދެވޭފަދަ
ގޮތަކަށް 01 ،ފެބްރުއަރީ 2013ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ތިލަފަތ ް"
ޕްރޮގްރާމްގައި ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލ ަ

ހާމަކޮށްފައި ނެތްކަމަށް ފެންނާތީ ،އެ ރިޕޯޓް ގެނެސްދީފައި ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓިސްގެ ފަސްވަނަ ހަމައިގެ (" )1ޚަބަރާ ކަރަންޓް އެފެއާޒް ގެނެސްދިނުމުގައި ،ވަކި
ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއް ނެތި ،ހަމަހަމަކަމާއެކު ގެނެސްދިނުމަށް އިސްކަންދީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށ ް

23/07/2013

މަސައްކަތްކުރުނ ް" އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި 1 ،ފެބްރުއަރީ  2013ގައި ގެނެސްދިނ ް
ތިލަފަތް ޕްރޮގްރާމްގެ ރިޕީޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ނަމަ ރިޕޯޓު އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު މެނުވ ީ
ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 4ގެ ދަށުނ ް
ރާއްޖެ ޓެލެވިޒަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައ ި
ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައ ި

ދިޓީވީގެ  22ފެބްރުއަރީ 20:00 2013ގެ ޚަބަރުގައި އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ބުނާ ޓްއީޓްތަކަކާއި
ބެހޭގޮތުން ފޮނުވި ޚަބަރެއް އެ ކޮމިޝަނުން މިކަމާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް
ދީފައި ނުވަނީސް ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދިންކަމަށް ޚަބަރުގައި ބުނެފައިވުނ ް.

ސީދާ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއްގައި ޓީވީއެމް ޚަބަރު
ނުގެނެސްދިނުމާއި ،ރައްޔިތުން ހޮވާފައިތިބި

ކައުންސިލަރެއްގެ ވީޑިއޯ އަދި

ރައްޔޮތެއްގެ އިންޓަރވިއު އެރޭ ޓީވީ ގެނެސްދޭނަމޭ ބުނެ އެކަން އެގޮތަށް
ނުކުރުން އަސާސީ ޙައްގުން މަހުރޫމުވެގެން ކުރާ އިހުތިޖާޖެއް ކަވަނުކޮށްދޭ
ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލ ަ

ދިޓީވީން ކިޔާފައިވާ ޚަބަރުގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައުނުވާތީ،
މައްސަލައިގެ އަސްލެއްނެތްކަމަސް މައްސަލަބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގ ެ

06/05/2013

އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ޖަވާބުދީފައ ި

ކޮމިޝަނުން ބަލަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދު އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފްވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ
މައްސަލަތަކެވ ެ .މިގޮތުން ތިޔަފާރާތުން  15މާޗް 2013ގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާއަކީ
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށުން ހިންގާ "ޓީ.ވީ.އެމް" ޗެނަލްގެ އެޑިޓޯރިއަލް އާ
ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއްކަމަށް ފެންނާތީ ،ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ނުބަލާގޮތަށް ކޮމިޝަނުން
ނިންމާފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވައ ި

16/04/2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

13

CAC-13/2013

20/03/2013

14

CAC-14/2013

31/03/2013

15

CAC-15/2013

18/04/2013

16

CAC-16/2013

17

CAC-17/2013

 08މެއި 2013

18

CAC-18/2013

 20މެއި 2013

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

ކ.މާފުށީ ޑިޝްނެޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް
ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން ދާކަމަށާއި ،ނަމާދުވަގުތު ނުއަރުވައި
ސެންސަރުނުކޮށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލ ަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް އަންގާ ލައިސަންސް
ނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފައ ި

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

18/04/2013

ކޮމިޝަނާ ގުޅައި އަދި ވެބްސައިޓުންވެސް ނުފެންނާތީ މި ބިޒްނެޓް ހދ.
ހަނިމާދޫ  /އަލި ރޯނު ހދ .ހަނިމާދޫ ފަރާތަށް ހުއްދަ ދީފައި އޮތްކަން
އެނގެންނެތީމަ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން ދާކަން

ބިޒްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ލައިސަންސް ނުނަގާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާތީ ލައިސަންސް
ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

08/05/2013

ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށ ް
ބ .ކަމަދޫގައި އެމްޑިޕީ ހަރުގެ މެދުވެރިކޮށް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް
ކުރާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލ ަ
ޓީވީ މޯލްޑިވްސްގެ ސިގްނަލް ފ.އަތޮޅަށް ނުލިބޭތާ  3މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް
 30/04/2013ވެފައިވާކަމަށާއި ،އެޚިދުމަތުން ޓިވީގެ ރައްޔިތުން މަޙްރޫމް ވެފައިވާ ކަމަށް
ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއ ް.

ނުނިމޭ މައްސަލައެއ ް

މައްސަލަ ބެލި ބެލުމުން އެމް.ބީ.ސީ އިން މިހާރު މި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފައިވާތީ ކޮމިޝަނުން
މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

_

11/06/2013

އިނޮވޭޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ
ޚިދުމަތަށް ހޯދުމަށް އެދުމުން އެފަރާތަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދޭތީއާ ކުރިން
އެޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ފީ ދައްކާފައިވީ ނަމަވެސް އެޚިދުމަތް ނުލިބޭ ބުނެ

އިނޮވޭޝަން ކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުން ހިދުމަތް ފައްޓާނެކަމަށް މި ކުންފުނިން
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

12/06/2013

ހުށަހަޅާފައިވ ާ މައްސަލައެއ ް
ހދ.ހަނިމާދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ބިޒްނެޓުން ދި
ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާ މައްސަލ ަ 25 .އޭޕްރީލް  2013އަދި  17،16، 1ބިޒްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަދި ނުހުއްޓައިފިނަމަ
މެއި  2013ގައި ދި ޓީވީ ކަނޑާފަ ބޭރުގެ ޗެނަލެއް ދޫކޮށްފަ ބަހައްޓައެވ ެ.
މި ތާރީކުގެ އިތުރަށްވެސް ވަރަށްގިނަ ދުވަހު ކަނޑާފައި ހުރެއެވެ.

ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ނިންމ ާ

19.02.2014

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

19

CAC-19/2013

 23މެއި 2013

20

CAC-20/2013

25/06/2013

21

CAC-21/2013

 27ޖޫން 2013

22

CAC-22/2013

30/06/2013

23

CAC-23/2013

15/07/2013

24

CAC-24/2013

15/07/2013

25

CAC-25/2013

16/07/2013

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

ސިޓީ ފޮނުވި

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ތާރީޚް

ކ.މާފުށ ި/ޑިޝްނެޓް މޯލްޑިވްސްއިން ކޮންޓްރޯލް ނަހަދާ އަދި ނަމާދުވަގުތ ު މައްސަލަ ބެލި ބެލުމުން މިކަން ދިމާވެފައިވަނީ ވީޑިއޯ އެމްޕް ހަލާކުވެ އޭގެ މަރާމާތުކުރަމުން ދިޔަ
ނާރުވާ މައްސަލ ަ

ދުވަސްވަރުކަމުގައިއާއި މިހާރު އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފައިވާތީ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

26/11/2013

މިނިވަން ރޭޑިޔޯއިން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެދުނު ގެނެސްދޭ ޕްރޮގްރާމެއްގައި
މިހާރަކަށްއައިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނާބެހޭގޮތުން ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަ މިނިވަން ރޭޑިއޯއިން  25ޖޫން 2013ވަނަ ދުވަހުގެ ހެދުނު  8:45އިން ފެށިގެން ގެނެސްދިން
ގެނެސްދޭ ކަމަށް ފާހަގަކޮށް އެ ގޮތުން  25ޖޫން  2013ގެ  8:45ހާއިރު ކޮންޓެންޓްގައި ،ރާއްޖޭގެ ޢިލްމުވެރީންނާ ބެހޭގޮތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ދައްކާފައިވަނީ
ރާއްޖޭގެ އިލްމުވެރިއެއްގެ ގަދަރު ގެއްލޭ ގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް ގެނެސްދީފައިވ ާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން ނެތްކަމަށް

10/09/2013

ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަދި ޝަކުވާގައި އާއްމު ގޮތެއްގައ ި ކަނޑަޅައި ،މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 10
ގައުމުގެ އިލްމުވެރިންނަށް ބެހޭގޮތުން ހަގީގަތާ ހިލާފްވާހަކަދައްކާކަނ ް ސެޕްޓެމްބަރ 2013ގައި މައްސަލަ ނިންމާފައ ި
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވ ެ
ފައިސާދެއްކުމަށް ދިޔުމުންވެސް ހިދުމަތްނުދީ ގޭގެ  2ކެނެކްޝަނުން ހިދުމަތ ް
ކަނޑާލައިފައިވާކަނ ް
ހ .އީމާން މަންޒިލަށް އެފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި ވައްދާފައިވާ މީޑިއާ ނެޓްގ ެ
ކޭބަލް ގޭގެ ޖެހިގެން ހުރި ބަޔަށް މީޑިއާނެޓް މީހުން ކޮޅެއްނަގައިގެން ކޭބަލް
އަޅަން އުޅޭތީ އެކަމާ އިންކާރުކުރާކަން އަންގައި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި
ގއ .ނިލަންދޫގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދަނީ ޤާނޫނާއ ި
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށ ް
ގއ .ނިލަންދޫގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދަނީ ޤާނޫނާއ ި
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށ ް
ގއ .ނިލަންދޫގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދަނީ ޤާނޫނާއ ި
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށ ް

ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަވާތީ ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލާ ނިމުމުން ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމާމެދު
ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމުގައި ވާނަމަ ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެދި

ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ

28/11/2013

ނިންމާފ ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނުގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ
މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފ ާ
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތައް ޔުނީކް ނެޓް ހުއްޓުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް
ފޮނުވާފައިކަމަށް އަންގާ މައްސަލަ ނިންމ ި
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތައް ޔުނީކް ނެޓް ހުއްޓުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް
ފޮނުވާފައިކަމަށް އަންގާ މައްސަލަ ނިންމ ި
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތައް ޔުނީކް ނެޓް ހުއްޓުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް
ފޮނުވާފައިކަމަށް އަންގާ މައްސަލަ ނިންމ ި

07/16/2013

23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

26

CAC-26/2013

21/07/2013

27

CAC-27/2013

21/07/2013

28

CAC-28/2013

21/07/2013

29

CAC-29/2013

21/07/2013

30

CAC-30/2013

21/07/2013

31

CAC-31/2013

21/07/2013

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

11/08/2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

32

CAC-32/2013

21/07/2013

33

CAC-33/2013

21/07/2013

34

CAC-34/2013

21/07/2013

35

CAC-35/2013

21/07/2013

36

CAC-36/2013

21/07/2013

37
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ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

11/08/2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

38

CAC-38/2013

21/07/2013

39

CAC-39/2013

21/07/2013

40

CAC-40/2013

21/07/2013

41

CAC-41/2013

21/07/2013

42

CAC-42/2013

21/07/2013

43

CAC-43/2013

21/07/2013

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

11/08/2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

44

CAC-44/2013

21/07/2013

45

CAC-45/2013

21/07/2013

46

CAC-46/2013

21/07/2013

47

CAC-47/2013

21/07/2013

48

CAC-48/2013

21/07/2013

49

CAC-49/2013

21/07/2013

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
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ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
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މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް
ގއ .ނިލަންދޫގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދަނީ ޤާނޫނާއި
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ އެކަން ހުއްޓުވަން އެތައްފަހަރަކު ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށ ް
ޤަވާއިދުން ހުއްދަ ނުނަގާ ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭކަމަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން
ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަމުންދާތީ އެކަން ބައްލަވައިދެއްވާ ފިޔަވަޅު
އަޅުއްވައިދެއްވުން އެދި

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތައް ޔުނީކް ނެޓް ހުއްޓުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް
ފޮނުވާފައިކަމަށް އަންގާ މައްސަލަ ނިންމ ި
މެގަދިރުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލާ ލައިސަންސް ނެގުމަށް
ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

މީޑިއާނެޓުން ފޮނުވާ ބޭރުގެ ޗެނަލްތަކުން އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފް ޕްރޮގްރާމްތައް

ހުށަހެޅުއްވި ޝަކުވާ ފޯމުގައި ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާ ގަޑިއާ ތާރީޚްގައި "ހުރިހާ ވަގުތެއްގައ ި" އަދި

ދައްކަމުންދާކަމަށް އަދި ރާއްޖޭގެ ޗެނަލްތައްވެސް އެފަދަ މަންޒަރުތައް

"ހުރިހާ ދުވަސްތަކުގައ ި" ކަމުގައި ޖައްސަވާފައިވުމާއެކު ،މި މައްސަލައަކީ އަސްލެއް ނެތް

ދައްކާކަމަށ ް

21ޖުލައި 2013ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ އިދާރާއިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް
ޕޮލިސް ޢަބްދ ުﷲ ރިޔާޒަށް ސިޓިއާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިނ ް
ތައްޔާރުކޮށް އާންމުކުރި ޚަބަރާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  22ޖުލައި 2013ގައި
ދިޓިވީގެ އޮންލައިން ނޫހުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ ،ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ތަބާވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ ާ
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މަޢުލޫމާތަށް ނުބައްލަވާ ކަމުގެ ޙަޤީގަތާ ޚިލާފަށްކަނ ް
.ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުނ ް

11/08/2013

23.12.2013

13/08/2013

31/07/2013

މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ މައްސަލަ ނިންމާފައ ި

ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ އަކީ އޮންލައިން ނޫހުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޚަބަރަކަށް
ރިއާޔަތްކުރައްވާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވެފައި ،އޮންލައިން ކޮންޓެންޓާއި
ވެބްސައިޓްތަކުގައި ޝާއިޢުކުރާ ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
ނަންބަރު2010/16 :ގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ އިޙްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްނުވާތީ،
މައްސަލަ ބެލެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވައި އަދި ދަންނަވަމެވ ެ .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ކޮމިޝަނަށް ބެލުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައި ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ މައްސަލަތައްކަމަށްވާތީ،
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރައްވައި
ހުށަހެޅުއްވުމުން އެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލާނެ ކަން ދަންނަވައި މައްސަލަ ނިންމާފައ ި

31/07/2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

55

CAC-55/2013

31/07/2013

56

CAC-56/2013

31/07/2013

57

CAC-57/2013

31/07/2013

58

CAC-58/2013

31/07/2013

59

CAC-59/2013

31/07/2013

60

CAC-60/2013

31/07/2013

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

22/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

11/08/2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

61

CAC-61/2013

31/07/2013

62

CAC-62/2013

31/07/2013

63

CAC-63/2013

31/07/2013

64

CAC-64/2013

31/07/2013

65

CAC-65/2013

31/07/2013

66

CAC-66/2013

31/07/2013

ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމުގައި ހުއްޓަލުމަށް އަންގާ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީހުއްޓަނުލާއިފިނަމަ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަންގާ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމުގައި ހުއްޓަލުމަށް އަންގާ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީހުއްޓަނުލާއިފިނަމަ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަންގާ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

ނިންމާފ ަ

11/08/2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

67

CAC-672013

31/07/2013

68

CAC-68/2013

31/07/2013

69

CAC-69/2013

31/07/2013

70

CAC-70/2013

31/07/2013

71

CAC-71/2013

31/07/2013

72

CAC-72/2013

31/07/2013

ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމުގައި ހުއްޓަލުމަށް އަންގާ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީހުއްޓަނުލާއިފިނަމަ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަންގާ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

11/08/2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

73

CAC-73/2013

31/07/2013

74

CAC-74/2013

31/07/2013

75

CAC-75/2013

31/07/2013

76

CAC-76/2013

31/07/2013

77

CAC-77/2013

31/07/2013

78

CAC-78/2013

31/07/2013

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

11/08/2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

79

CAC-79/2013

31/07/2013

80

CAC-80/2013

31/07/2013

81

CAC-81/2013

31/07/2013

82

CAC-82/2013

04-08-2013

83

CAC-83/2013

04-08-2013

84

CAC-84/2013

04-08-2013

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

11/08/2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

85

CAC-85/2013

04-08-2013

86

CAC-86/2013

04-08-2013

87

CAC-87/2013

04-08-2013

88

CAC-88/2013

04-08-2013

89

CAC-89/2013

04-08-2013

90

CAC-90/2013

04-08-2013

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013
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ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް
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ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
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ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް
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ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް
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ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް
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ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް
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ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
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ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

11/08/2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

97

CAC-97/2013

04-08-2013

98

CAC-98/2013

04-08-2013

99

CAC-99/2013

04-08-2013

100

CAC-100/2013

04-08-2013

101

CAC-101/2013

04-08-2013

102

CAC-102/2013

04-08-2013

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

11/08/2013

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި ބައެއްޗެނަލް ދޫކޮށްފައި ރާއްޖެޓީވ ީ ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް
ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި މިކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށ ް

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

11/08/2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

103

CAC-103/2013

11-08-2013

104

CAC-104/2013

12-08-2013

105

CAC-105/2013

12-08-2013

106

CAC-106/2013

13-08-2013

107

CAC-107/2013

13-08-2013

108

CAC-108/2013

13-08-2013

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

މިނިވަން ރޭޑިޔޯއިން ހެދުނު 10:42ގައި ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި
ގެނެސްދިން ރިޕޯޓްގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ކަމުގެ
ހަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ރިޕޯޓްގެނެސްދީފައިވާތީ ،އެކަމަކީ ޤާނޫނާއެއްގޮތަށ ް
ހިނގިކަމެއްކަން ނިންމާފައިވާއިރު ހަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ގެނެސްދީފައިވާތ ީ
އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި.

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމުގެ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ވާހަކަތައް
ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑީގައި ގެނެސްދީފައި ނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ
އަސްލެއް ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވާތީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

11/08/2013

ބެލެން ނެތް ކަމަށް ނިންމާފައ ި.

ނާދިމްމުއްތަހިއްދީން އިން ށ .މަރޮށިގައި ދޫކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތައ ް މައްސަލަ ބެލިބެލުމުން ރަށުކައުންސިލުން ދެފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާމަށް ޖަވާބުދީފައިވާތީ
ލައިސަންސް ނެތި ދޫކުރާކަމަށް އަދި

ރާއްޖެޓީވީ ޗެނަލް ދޫނުކުރާކަމަށް އަދި ޖަމިއްޔަތުލް ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށާއި މުހައްމަދު ވަހީދުއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް

ވޯޓުގެ ކުރިން ރާއްޖެ ޓީވީ ޗެނަލް ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށ ް
އދ .ދިއްދޫގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާތީ އެކަމުގ ެ
ސަބަބުން ރަށުގެ ތެރޭގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެދެމުންދާތީ ،އަދި ކުޑަކުދިންގ ެ

އަންގާ ލައިސަންސްނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ
ރަށު ކައުންސިލުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރެވޭނެ ކަމަށައި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމާށް އަންގާ
ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

މުސްތަގުބަލަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާކަމަށް
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލަން އަންގުމުންވެސް ކުރިއަށް ގެންދާކަމާއި
ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭގޮތަށް އިއުލާން ނެޓްވޯކްމެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާކަމަށ ް

މަސްލަހަތު ގެއްލޭގޮތަށް ނޫސްބަޔާން ނެޓްވޯކްމެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާކަމަށް މިކަން
ވަގުތުން ހުއްޓުވާލެއްވުމަށ ް

ހުއްޓަނުލާއިފިނަމަ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަންގާ ކޮމިޝަނުން މައްސަލ ަ

ހުއްޓުވާނުލާނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުންވެސް ގޭގައި ކޭބަލްޓީވީގެ
ހިދުމަތް ދޭންފަށާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައ ި

02-09-13

ނިންމާފ ަ
ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމުގައި ހުއްޓަލުމަށް އަންގ ާ
ހުއްޓަނުލާއިފިނަމަ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަންގާ ކޮމިޝަނުން މައްސަލ ަ

02-09-13

ނިންމާފ ަ

ނާދިމް މުއްދަހިއްދީނުން  12އޮގަސްޓް 2013ގެ 5:15ގައި އެކިއެކި
އިއުލާން ފޮނުވަމުން ދާކަމާއި ،ކޮމިޝަނަށް މިކަން އެންގުމުންވެސް

25/08/2013

ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމުގައި ހުއްޓަލުމަށް އަންގ ާ

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ވަނީ މެދުކަ ނޑާލާފައިކަމާއި ނަމަވެސް ޓީވީ ޚިދުމަތް
ކަނޑާލީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން މައްސަލަ ޖައްސައިގެންނޭކިޔާފަ ރަށުގެ

11/08/2013

ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމުގައި ހުއްޓަލުމަށް އަންގ ާ
ހުއްޓަނުލާއިފިނަމަ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަންގާ ކޮމިޝަނުން މައްސަލ ަ
ނިންމާފ ަ

02-09-13

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

109

CAC-109/2013

13-08-2013

110

CAC-110/2013

13-08-2013

111

CAC-111/2013

13-08-2013

112

CAC-112/2013

13-08-2013

113

CAC-113/2013

13-08-2013

114

CAC-114/2013

13-08-2013

115

CAC-115/2013

13-08-2013

116

CAC-116/2013

13-08-2013

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

އިއުލާން ފޮނުވުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ އާ ނޫނީ މަނާކަމެއްތޯ ސާފުކުރަން

ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމުގައި ހުއްޓަލުމަށް އަންގ ާ

 12އޮގަސްޓް 2013ގެ 5:15ގައި އެކިއެކި

ހުއްޓަނުލާއިފިނަމަ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަންގާ ކޮމިޝަނުން މައްސަލ ަ

ލިޔުމުން ބޭނުންކަމާއި

އިއުލާން ފޮނުވަމުން ދާކަމާއި،
ނާދިމް މުއްދަހިއްދީނުން  12އޮގަސްޓް 2013ގެ 5:15ގައި އެކިއެކި
އިއުލާން ފޮނުވަމުން ދާކަމާއި ،ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށާ މިކަން

ހުއްޓަނުލާއިފިނަމަ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަންގާ ކޮމިޝަނުން މައްސަލ ަ

ނާދިމް މުއްދަހިއްދީނުން  12އޮގަސްޓް 2013ގެ 5:15ގައި އެކިއެކި
އިއުލާން ފޮނުވަމުން ދާކަމާއި ،ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށާ މިކަން

ހުއްޓަނުލާއިފިނަމަ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަންގާ ކޮމިޝަނުން މައްސަލ ަ

އެންގި ގޮތަށް

ނަމަވެސް ނާދިމް މުއްތަހިއްދީން އިން ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށ ް

ގެއްލޭކަމަށާ މިކަން ހުއްޓުވުމަށ ް
ވަކިފަރާތެއް ކުއްވެރިކޮށް ތަފާތު ލިޔުންތައް ފޮނުވުމުގެ ސަބަބުން ،ރަށުގެ
މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށާ މިކަން ހުއްޓުވުމަށ ް
ށ.މަރޮށި/ނާދިލް މުއްތަހިއްދީއިން ވަކިފަރާތެއް ކުއްވެރިކޮށް ތަފާތު ލިޔުންތައް
ފޮނުވުމުގެ ސަބަބުން ،ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަމަށާ މިކަން ހުއްޓުވުމަށ ް
ޖަމްއިއްޔާގެ ނެޓްވީކްތެރެއިން

ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭ ތަފާތު ލިޔުންތައް
ފޮނުވަމުންދިއުނ ް

02-09-13

ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމުގައި ހުއްޓަލުމަށް އަންގ ާ
ހުއްޓަނުލާއިފިނަމަ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަންގާ ކޮމިޝަނުން މައްސަލ ަ

02-09-13

ނިންމާފ ަ

ށ.މަރޮށި/ނާދިލް މުއްތަހިއްދީއިން ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލަން އެންގުމުން
އެކިއެކި ލިޔުންތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމާއި ،ރަށުގެ މަސްލަހަތު

02-09-13

ނިންމާފ ަ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދެމުންދިއަ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަށް ކޮމިޝަނުން
 12އޮގަސްޓް 2013ގެ 12ގައި ހުއްޓާލާފައިވާނެކަމާއި

02-09-13

ނިންމާފ ަ
ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމުގައި ހުއްޓަލުމަށް އަންގ ާ

ހުއްޓުވުމަށ ް

ތާރީޚް

ނިންމާފ ަ
ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމުގައި ހުއްޓަލުމަށް އަންގ ާ

ހުއްޓުވުމަށ ް

ސިޓީ ފޮނުވި

ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމުގައި ހުއްޓަލުމަށް އަންގ ާ
ހުއްޓަނުލާއިފިނަމަ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަންގާ ކޮމިޝަނުން މައްސަލ ަ

02-09-13

ނިންމާފ ަ
ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމުގައި ހުއްޓަލުމަށް އަންގ ާ
ހުއްޓަނުލާއިފިނަމަ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަންގާ ކޮމިޝަނުން މައްސަލ ަ

02-09-13

ނިންމާފ ަ
ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމުގައި ހުއްޓަލުމަށް އަންގ ާ
ހުއްޓަނުލާއިފިނަމަ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަންގާ ކޮމިޝަނުން މައްސަލ ަ

02-09-13

ނިންމާފ ަ
ނާދިލް މުއްތަހިއްދީންއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމުގައި ހުއްޓަލުމަށް އަންގ ާ
ހުއްޓަނުލާއިފިނަމަ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަންގާ ކޮމިޝަނުން މައްސަލ ަ
ނިންމާފ ަ

02-09-13

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

117

CAC-117/2013

13-08-2013

118

CAC-118/2013

13-08-2013

119

CAC-119/2013

13-08-2013

120

CAC-120/2013

13-08-2013

121

CAC-121/2013

14-08-2013

122

CAC-122/2013

14-08-2013

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ
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މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ދިޓީވީ އިން  13އޮގަސްޓް  2013ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓްއަކީ
އެފަރާތުގެ ކޮންޓެންޓެއް ނޫންކަމަށް ބުނިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ
ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްކަން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  27ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮތުމާއި،
މީހެއްގެ ދީނީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަތިލެވޭ ކަން ފާހަގަވާ ލިއުންކޮޅެއް 13
އޮގަސްޓް 2013ގައި ދައްކަމުން ދާތީ އެކަން ހުއްޓުވަނ ް

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓްގެ ޓައިޓަލް ބާ އަށް އަރުވަމުން ދިޔަ ޓެކްސްޓްގައި "ލާދީނީ
އަންނ ި" މި ބަސް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމާއި މީގެ ސަބަބުން މި ބަސް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އަބުރާ

25-08-2013

އިއްޒަތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނޭ ކަމަށް ފެނުނު ހިނދު މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓިސްގެ ތިން ވަނަ ހަމައިގެ ( )1އާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 1ގެ ދަށުން ،މިފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގައި ނަސޭހަތްތެރިވެ މައްސަލަ ނިންމާފައ ި
ދިޓީވީ އިން  13އޮގަސްޓް  2013ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓްއަކީ
އެފަރާތުގެ ކޮންޓެންޓެއް ނޫންކަމަށް ބުނިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ
ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްކަން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  27ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮތުމާއި،
މީހެއްގެ ދީނީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަތިލެވޭ ކަން ފާހަގަވާ ލިއުންކޮޅެއް 13
އޮގަސްޓް 2013ގައި ޓައިޓަލް ބާއައްއަރުވާ ދައްކަމުން ދާތީ އެކަން ހުއްޓުވަނ ް

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓްގެ ޓައިޓަލް ބާ އަށް އަރުވަމުން ދިޔަ ޓެކްސްޓްގައި "ލާދީނީ
އަންނ ި" މި ބަސް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމާއި މީގެ ސަބަބުން މި ބަސް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އަބުރާ
އިއްޒަތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނޭ ކަމަށް ފެނުނު ހިނދު މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓިސްގެ ތިން ވަނަ ހަމައިގެ ( )1އާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 1ގެ ދަށުން ،މިފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގައި ނަސޭހަތްތެރިވެ މައްސަލަ ނިންމާފައ ި

25-08-2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

125

CAC-125/2013

20-08-13

126

CAC-126/2013

21-08-13

127

CAC-127/2013

22-08-13

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ސިޓީ ފޮނުވި

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ތާރީޚް

މިނިވަން ރޭޑިޔޯއިން ( )97.0ހެދުނު  8:45ން  9:00ގައި ގެނެސްދިން
ޕްރޮގްރާމެއްގައި އެކި ބޭފުޅުންގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކައި

މަތީގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައި ނަޒަރުކުރުމުން ،މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަގު ވެއްޓޭ ގޮތަށް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފްވާ ވާހަކަ ދައްކައި ވަކި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން ނެތްކަމަށް

ފަރާތަކަށް ބުރަވެ ކޮންޓެންޓް ގެނެސް ދީފައިވުމާއި ،ޢާންމުކޮށް ޚަބަރު

ކަނޑަޅައި ،މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

ގެނެސްދޭއިރު ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ޙަޤީޤަތާ

13-11-2013

މައްސަލަ ނިންމާފައ ި

ޚިލާފު ވާހަކަ ގެނެސް ދޭ ކަން ފާހަގަކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއ ް.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޚަބަރާއި އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތު ގެނެސް ދިނުމުގައި ވަކި އަތަކަށް
ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ ރޭގައި ރާއްޖެ ޓީވިން
ފޮނުވި ޚަބަރުގައި ފޮނުވި "މަގޭރިޕޯޓް" ގައި ޢިލްމުވެރިންގެ އަގު ވެއްޓޭގޮތަށް ޙަޤީޤަތާ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ  20އޮގަސްޓް  2013ދުވަހުގެ ރޭ  8:00ގެ ޚަބަރުގައި

ގެނެސްދިން "މަގޭ

ޚިލާފު ވާހަކަ ވަނީ ދައްކާފައެވެ .އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައީސްގެ އަގު ވެއްޓޭގޮތަށް

ރިޕޯޓު" ގައި ،ރާއްޖޭގެ އިލްމުވެރީންނަށް އަދި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ރައްދުވާގޮތަށް

ޢިލްމުވެރިންގެ އަގު ވެއްޓޭ ގޮތަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ

ވާހަކަ ދައްކާފައިވީ ނަމަވެސް އެ ވާހަކަތައް ދައްކާފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް

ބޭފުޅެއްގެ އަގު ވެއްޓޭގޮތަށް ވަނީ ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ .އަދި ދަންނަވަމެވެ.

ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން ނެތްކަމަށް ކަނޑަޅައި މައްސަލަ ނިންމާފައ ި

ޢާންމުގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމަށް އަރާ ވަޑައިގެން ހުންނެވި ރައީސް މިހެން

25-08-2013

ބުނަން ނުވާގޮތަށް ބުނާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ

ހދ .ނެއްލައިދޫ ރަތްމޫނިގެ ކިޔާ ގޯތީގައި  60ފޫޓު އެންޓަނާއެއްޖަހައި
ސެންޑަރު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެޓީވީ ރަށުތެރެއަށް ފެންނަގޮތަށް ހަދާފައިވުނ ް

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިނުވާތީ މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން
ނިންމާފ ަ

28/13/2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

128

CAC-128/2013

29-08-13

129

CAC-129/2013

01-09-13

130

CAC-130/2013

05-09-2013

131

CAC-131/2013

05-09-2013

132

CAC-132/2013

05-09-2013

133

CAC-133/2013

05-09-2013

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ހުއްދަ ނުނަގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީ ހިންގުން ،ސެންސަރުނުކޮށް
ޗެނަލް ދޫކުރުން ނަމާދުވަގުތަށް ހުކުރު ނަމާދަށް މެދުކަ ނޑާނުލުން ،ބަރަހަނާ

މިހާރު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ޑި.ވައި.އޭ ކުންފުންޏަކީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ

ސައިޓްތައް ސެންސަރުނުކޮށް ދޫކުރުމާއި ،ޑީވީޑީ ބޭނުންކޮށްގެން ލަވަޔާއި

ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާތީ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފ ަ

26-11-2013

ދަރުސު ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ދެއްކުނ ް

ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތާ
ބެހޭގޮތުން ކަމުގެ ހަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ރިޕޯޓްގެނެސްދީފައިވާތީ ،،ޢާންމުކޮށް
ޚަބަރު ގެނެސްދޭއިރު ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެ ގެނެސްދެމުންދާތީކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލ ަ

މަތީގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައި ނަޒަރުކުރުމުން 1 ،ސެޕްޓެމްބަރ  2013ދުވަހުގެ ރޭ  9:30އިން
ފެށިގެން ރާއްޖެޓީވީ އިން ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓްގައި ،ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުވީގޮތާ ބެހޭގޮތުން
ވާހަކަ ދައްކާފައިވީ ނަމަވެސް ،އެ ކޮންޓެންޓްގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ

13-11-2013

ޚިލާފުވާ ކަމެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑަޅައި ،މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައ ި

ށ .މަރޮށި ،ރ.އަލިފުށީގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެއަރޓެލްގެ ޗެނަލްތައް

ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.އަލިފުށީގައި ދޭ ހިދްމަތް ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުން

ދޫކުރަމުން ގެންދާތ ީ

ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި

24.12.2013

މިކުންފުނިން ރަށުގެ މަސްލަޙަތު ގެއްލޭގޮތަށް ވަކިޗެނަލްތަކެއް ދޫކުރާ ކަމަށް
އަޅުގަ ނޑަށްވަނީ އެނގިފައެވ ެ .އަދި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެއަރޓެލްގެ

ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.އަލިފުށީގައި ދޭ ހިދްމަތް ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުން

ޗެނަލްތައްވެސް ހުއްދަ ނުނަގައި ދޫކުރަމުން ގެންދާކަންފާހަގަކޮށް

ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި

24.12.2013

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއ ް
ށ .މަރޮށި ،ރ.އަލިފުށީގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެއަރޓެލްގެ ޗެނަލްތައް

ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.އަލިފުށީގައި ދޭ ހިދްމަތް ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުން

ދޫކުރަމުން ގެންދާތ ީ

ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި

މިކުންފުނިން ށ .މަރޮށި ،ރ.އަލިފުށީގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުން
ގެންދަނީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެއަރޓެލްގެ ޗެނަލްތައް ހިމަނައިގެންނެވ ެ .އަދި
ނަމާދު ވަގުތައް މެދުކަ ނޑާނުލާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.އަލިފުށީގައި ދޭ ހިދްމަތް ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުން
ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި

24.12.2013

24.12.2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

134

CAC-134/2013

05-09-2013

135

CAC-135/2013

05-09-2013

136

CAC-136/2013

03-09-2013

137

CAC-137/2013

04-09-2013

138

CAC-138/2013

04-09-2013

139

CAC-139/2013

04-09-2013

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ
އަޅުގަ ނޑު ވަރަށް ހިތާމަ ކުރަމެވެ .މިވަރުގެ ކުންފުންޏަކުން ހަމަހަމަކަންމަތީ
ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދޫނުކޮށް އެއަރޓެލްގެ ޗެނަލްތައް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް
ދޫކުރަމުން ގެންދާތީ ށ.މަރޮށި/ރ.އުނގޫފާރުގައ ި
މިކުންފުނިން ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދެނީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެއަރޓެލްގެ
ޗެނަލްތައް ހިމަނައިގެނ ް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.އަލިފުށީގައި ދޭ ހިދްމަތް ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުން
ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި
ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.އަލިފުށީގައި ދޭ ހިދްމަތް ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުން
ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

_

24.12.2013

ށ .މަރޮށި ނާދިލްމުއްތަހިދީންއިން ކޭބަލް ޓިވީގެ ޚިދުމަތް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް
ދޫކުރަމުން ގެންދާތީ ތިޔަފަރާތް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ހުއްޓުވާފައި ވަނިކޮށް
ރަށުގެ މަސްލަޙަތު ގެއްލޭގޮތަށް ވަކި ފިކުރެއްގެ ޗެނަލްތައް ދައްކަންވަނީ
ފައްޓާފައެވ ެ .މިކަންކުރަން ފައްޓާފައިވަނީ 3ސެޕްޓެމްބަރ  2013ވަނަ

ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.އަލިފުށީގައި ދޭ ހިދްމަތް ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުން

ދުވަހުގެ  19:45ގައެވ ެ .އަދި ނާދިލް މުއްތަހިދީންގެ އިސްފަރާތުން ގޭގެއަށް

ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި

24.12.2013

އަންގަމުންދަނީ ރާއްޖެޓިވީގެ ޚިދުމަތް ނުދޭނެ ކަމަށެވ ެ .އަދި މިދުވަސްވަރަކީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ކަމަށް ވެފައި މިގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމުން
ރަށުގެ މަސްލަޙަތު ގެއްލި ފިތުނަ އުފެދޭގޮތްވަނީ ވެފައެވ ެ.
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އެމުދަލެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެއަރޓެލްގެ ޗެނަލްތައް ކަމަށްވާ
ކާރޓޫން ނެޓްވާރކް ،އީ.އެސް.ޕީ.އެން،ސްޓާރޕްލަސް،ފަދަ ޗެނަލްތައް

ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.އަލިފުށީގައި ދޭ ހިދްމަތް ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުން

ދޫކުރުމާއި މީގެ އިތުރުން އެހެން ޗެނަލްތައްވެސް ދޫކުރަމުން ގެންދާކަން

ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި

24.12.2013

ފާހަގަކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއ ް
ޓްރިޕަލްއޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އޯނަރ މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ރ.އަލިފުށީގައި
މަސްލަހަތު ގެއްލޭގޮތަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާ މައްސަލަ
ބައްލަވައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލ ަ

ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.އަލިފުށީގައި ދޭ ހިދްމަތް ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުން
ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި

ށ.މަރޮށި ،ރ.އަލިފުށީގައި ދޫކުރަމުން ގެންދާ އެއަރޓެލްގެ ޗެނަލްތައް

ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.އަލިފުށީގައި ދޭ ހިދްމަތް ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުން

ދޫކުރުން ވަގުތުން ހުއްޓުވާ ދިނުމަށްއެދ ި

ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި

24.12.2013

24.12.2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

140

CAC-140/2013

04-09-2013

141

CAC-141/2013

04-09-2013

142

CAC-142/2013

04-09-2013

143

CAC-143/2013

04-09-2013

144

CAC-144/2013

04-09-2013

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ޓްރިޕަލްއޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ށ .މަރޮށި ،ރ.އަލިފުށީގައި އެއަރޓެލްގެ

ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.އަލިފުށީގައި ދޭ ހިދްމަތް ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުން

ޗެނަލްތައް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ދޫކުރަމުން ގެންދާ މައްސަލައެއ ް

ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

24.12.2013

ނާދިލްމުއްތަހިދީންއިން އެއަރޓެލްގެ ޗެނަލްތައް ދޫކުރުން މިގޮތުން ކާރޓޫން
ނެޓްވާރކް،ސްޓާރޕްލަސް،އީ.އެސް.ޕީ.އެން އަލްޖަޒީރާ ޕީސްޓީވީފަދަ ޗެނަލްތައް

ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.އަލިފުށީގައި ދޭ ހިދްމަތް ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުން

މިކުންފުނީގެ ފަރާތުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭގޮތަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް

ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި

24.12.2013

ދެމުން ގެންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލ ަ

ޓްރިޕަލްއޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ށ .މަރޮށި ،ރ.އަލިފުށީގައި އެއަރޓެލްގެ
ޗެނަލްތައް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ދޫކުރަމުން ގެންދާ މައްސަލައެއް އެގޮތުން

ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.އަލިފުށީގައި ދޭ ހިދްމަތް ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުން

ކާރޓޫން ނެޓްވާރކް،ސްޓާރޕްލަސް،އީ.އެސް.ޕީ.އެން ޒީސެނަމާ ،ފޮކްސް

ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި

24.12.2013

މޫވީޒް،ޓެންސްޕޯޓްސް،ސޮނީފަދަ އަލްޖަޒީރާ ޕީސްޓީވީފަދަ ގިނަ ޗެނަލްތައ ް

ށ.މަރޮށީގައި ނާދިލްމުއްތަހިދީނާއި ޓްރިޕަލްއޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ކޭބަލް
ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދަނީ ހުއްދަ ނުވަތަ ޢިޢްތިރާޒެއް ކަމުގެ

ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.އަލިފުށީގައި ދޭ ހިދްމަތް ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުން

ލިޔުމެއްނެތި ށ.މަރޮށި ،ރ.އަލިފުށީގައި ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދަނީ

ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި

24.12.2013

އެއަރޓެލްގެ ޗެނަލްތައް ހިމަނައިގެން ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއ ް
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މަރޮށި ،ރ.އަލިފުށީގައި ޓްރިޕަލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްއިން ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދޫކުރަމުން ގެންދަނީ އެއަރޓެލްގެ
ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލ ަ

ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.އަލިފުށީގައި ދޭ ހިދްމަތް ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުން
ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި

24.12.2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

145

CAC-145/2013

04-09-2013

146

CAC-146/2013

04-09-2013

147

CAC-147/2013

04-09-2013

148

CAC-148/2013

11-09-2013

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޓްރިޕަލްއޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ށ .މަރޮށި ،ރ.އަލިފުށީގައި އެއަރޓެލްގެ
ޗެނަލްތައް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ދޫކުރަމުން ގެންދާ މައްސަލައެއް އެގޮތުން

ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.އަލިފުށީގައި ދޭ ހިދްމަތް ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުން

ކާރޓޫން ނެޓްވާރކް،ސްޓާރޕްލަސް،އީ.އެސް.ޕީ.އެން ޒީސެނަމާ ،ފޮކްސް

ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި

24.12.2013

މޫވީޒް،ޓެންސްޕޯޓްސް،ސޮނީފަދަ އަލްޖަޒީރާ ޕީސްޓީވީފަދަ ގިނަ ޗެނަލްތައ ް

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ހުއްދައެއްނެތި އެއަރޓެލްގެ
ޗެނަލްތައް ދޫކުރަމުން ގެންދިއުނ ް .އީ.އެސް.ޕީ.އެން،ސްޓާރޕްލަސް،ފަދަ
ޗެނަލްތައް ދޫކުރުމާއި މީގެ އިތުރުން އެހެން ޗެނަލްތައްވެސް ދޫކުރަމުން

ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.އަލިފުށީގައި ދޭ ހިދްމަތް ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުން

ގެންދާކަން ފާހަގަކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް އެގޮތުން

ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި

24.12.2013

03.09.2013ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  19:15ން ފެށިގެން މިވަގުތާ ހަމައަށްވެސް
ދޫކުރަމުން ގެންދާކަނ ް
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މަރޮށި ،ރ.އަލިފުށީގައި ޓްރިޕަލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑްއިން ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދޫކުރަމުން ގެންދަނީ އެއަރޓެލްގެ
ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލ ަ

ޓްރިޕްލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ.އަލިފުށީގައި ދޭ ހިދްމަތް ހުއްޓާލުމަށް ގަވާއިދުން
ލައިސަންސް ނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައ ި

24.12.2013

ސާބިތު ނުހިފޭ މައްސަލަ އަކާ ބެހޭގޮތުން  2013ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު
އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަގޮތަކަށް  10ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމުގެ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ވާހަކަތައް

ދުވަހުގެރޭ  07:00ޚަބަރުގައި ހިމަނައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ

ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑީގައި ގެނެސްދީފައި ނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ އަސްލެއް ނެތް

މެމްބަރުންގެ އަގު ވެއްޓެފަދަގޮތަކަށް ޚަބަރު ބައްޓަންކޮށް ޚަބަރު ފަތުރަމުން

މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވާތީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ބެލެން ނެތް ވާހަކަ

ގެންދިއުމުން އާންމުގެ މެދުގައި ފިތުނަފަސާދަ އުފެދި ހަމަނުޖެހުން
ހިނގާފާނެކަމަށް

ފެންނާތ ީ

ދަންނަވައި މައްސަލަ ނިންމާފައ ި

15-09-2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

149

CAC-149/2013

11-09-2013

150

CAC-150/2013

11-09-2013

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ސާބިތު ނުހިފޭ މައްސަލަ އަކާ ބެހޭގޮތުން  2013ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު
އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަގޮތަކަށް  10ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމުގެ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ވާހަކަތައް

ދުވަހުގެރޭ  07:00ޚަބަރުގައި ހިމަނައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ

ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑީގައި ގެނެސްދީފައި ނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ އަސްލެއް ނެތް

މެމްބަރުންގެ އަގު ވެއްޓެފަދަގޮތަކަށް ޚަބަރު ބައްޓަންކޮށް ޚަބަރު ފަތުރަމުން

މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވާތީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ބެލެން ނެތް ވާހަކަ

ގެންދިއުމުން އާންމުގެ މެދުގައި ފިތުނަފަސާދަ އުފެދި ހަމަނުޖެހުން
ހިނގާފާނެކަމަށް

15-09-2013

ދަންނަވައި މައްސަލަ ނިންމާފައ ި

ފެންނާތ ީ

ސާބިތު ނުހިފޭ މައްސަލަ އަކާ ބެހޭގޮތުން  2013ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު
އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަގޮތަކަށް  10ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމުގެ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ވާހަކަތައް

ދުވަހުގެރޭ  07:00ޚަބަރުގައި ހިމަނައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ

ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑީގައި ގެނެސްދީފައި ނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ އަސްލެއް ނެތް

މެމްބަރުންގެ އަގު ވެއްޓެފަދަގޮތަކަށް ޚަބަރު ބައްޓަންކޮށް ޚަބަރު ފަތުރަމުން

މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވާތީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ބެލެން ނެތް ވާހަކަ

ގެންދިއުމުން އާންމުގެ މެދުގައި ފިތުނަފަސާދަ އުފެދި ހަމަނުޖެހުން
ހިނގާފާނެކަމަށް

ފެންނާތ ީ

ދަންނަވައި މައްސަލަ ނިންމާފައ ި

15-09-2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

151

CAC-151/2013

15-09-13

152

CAC-152/2013

16-09-13

153

CAC-153/2013

22-09-13

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ސެޕްޓެމްބަރ  14ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  11:15ގައި ރާއްޖެ ޓީވީން ފޮނުވ ި
ޕްރޮގްރާމްގައި އަލްހާނު ފަހުމީ ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ޢިލްމު ވެރިންނަކީ ބަޣާވާތ ް
ކުރައްވައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކަމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ އަގު ވެއްޓޭގޮތަށ ް
ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފް ވާހަކަވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީގައި ދައްކާފައެވ ެ .ރާއްޖެ ޓިވީގ ެ
ޚަބަރުތައް ފޮނުވުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށްޖެހި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފް ވާހަކަ ދައްކަމުނ ް

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް

އާ ޚިލާފުވާ މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން ނެތްކަމަށް ކަނޑަޅައި ،މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ

28-10-2013

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މައްސަލަ ނިންމާފައ ި

ގެންދާ ކަންވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވ ެ.

ސެޕްޓެމްބަރ  14ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  8:00ގެ ޚަބަރުގައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފް
ވާހަކަވަނީ ފޮނުވާފައެވ ެ .ޚާއްސަކޮށް ޖޭ.ޕީ ގެ ލީޑަރ އަބުރު ހުތުރުވާގޮތަށ ް
ބުރުމާޤާސިމް އަކީ ފައިސާ ވެރިއެއް ކަމަށާއި ވޯޓުގަނެފައިވާ ކަމަށާއ ި
ފައިސާބަހާފައިވާ ކަމަށް އެއްވެސް ސާބިތު ނުހިފޭ ވާހަކަ ރާއްޖެ ޓީވީނ ް
ފޮނުވާފައިވުމާއި ،މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ އިންތިޚާބަކާއި ނުލައ ި
ވެރިކަމަށް އަރާ ވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށް ޚަބަރު

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމުގެ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ވާހަކަތައް
ފޮނުވި ގަޑިކަމަށް ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ގަޑީގައި ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓްގައި ގެނެސްދީފައި
ނުވާތީ މި މައްސަލައަކީ އަސްލެއް ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވާތީ،

23-09-2013

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ބެލެން ނެތް ކަމަށް ނިންމާފައ ި

ގެނެސްދީފައިވުނ ް.

ޕީ.ޕީ.އެމް ކެލާ އަސުރުމާގޮފީގެ އޮފީހުން ސެންޑަރ މެދުވެރިކޮށް ޓީވީއެމްގ ެ ކޭލާ ކައުންސިލުން އެއްވެސް ފަރާތެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މައްސަލާގައި
ސިގްނަލް ބްލޮކްކޮށް އެމީހުން ފޮނުވާ އެއްޗެއް ނޫނީ ނުފެންނަގޮތަށް ކައިރި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ރީބްރޯޑްކާސްޓް މިހާރު ކުރަމުން ނުދާކަން ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ
ގެތަކަށް އެމީހުން ފޮނުވާއެއްޗެއް ނޫނީ ނުފެންނަ ގޮތަށ ް

ނިންމ ާ

10-12-2013

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

154

CAC-154/2013

23-09-13

155

CAC-155/2013

03-10-13

156

CAC-156/2013

03-10-13

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

އދ .ދިގުރަށް ރޭވިލާގެއިން އެމަގުގެ އަނެއްފަރާތުހުރި ހިމުންދޮންވެލިގޭގައ ި
ހުރި ކޭންޕޭން ޖަގަހަޔަކަށް ކޭބަލް އަޅާއިގެން ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން އެބަދ ޭ
މިކަން ކުރަނީ ރޭވިލާގޭގައި ޖަހާފައިވާ ޑިޝް އެންޓަނާއެއް މެދުވެރިކޮށްކަނ ް

ނުނިމޭ މައްސަލައެއ ް

_

ފާހަގަކުރަން
ޓިޥީއެމް އިން  17ސެޕްޓެމްބަރ 2013ގައި ލައިވްކުރި " އަންދަލުސ ް"
ގެނެސް ދިން އިރު ސާފުކޮށް އަޑު ނީވުމާއި ،އާދަޔާ ކިލާފަށް އަދި މިއިނ ް
ދުވަހަކުވެސް ޓީވީއެމް އިން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި އަޑަށް
ދިމާވެފައިވާކަން އެނގިފައިނުވާ މިންވަރަށް އަޑު ކަނޑަކަނޑައިގެނ ް

އެމް.ބީ.ސީ އިން ޖަވާބުދާރީވެ ފޮނުވި ސިޓީގައި މިކަން ދިމާވީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުނ ް
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ކަންހިނގި ގޮތް އަންގައި މައްސަލަ ނިންމައ ި 05-12-2013

ގޮސްފައިވާތީ މިކަމަކީ ތެދު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމާ އިންސާވެރިވުމުގެ އުސޫލާ ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައ ި
ޚިލާވުމުގެ އަމަލެއްކަމަށް ފެނެންނަ ކަމަށް ބުނެ މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށ ް
އެދި ހުށަހަޅާފައިވުނ ް

ޓީވީއެމް އިން  29ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 8:00ގެ ޚަބަރުގައި
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްކަމުގައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ގައުމީ މަޖްލީހުން ނިންމާފައިވ ާ
ޣައިރު ޤާނޫނީ ( ބަޣާވަތްކޮށްގެން ވެރިކަން ފިރުކައިގަތުމުގ ެ) ނިންމުނ ް
ގެނައުމުގެ އިތުރުން އެކަމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްވަރު ލިބި
ވާގިވެރިވެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޚަބަރުކިޔާފައިވ ާ
މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި

ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ދަރުސްތައް ފޮނުވުމާއި އަދި ވަކި ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ޚަބަރެއް
ގެނެސްދިނުމާއި ނުދިނުމަކީ ކޮންމެ ސްޓޭޝަނެއްގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުން ނިންމުމުގެ މިނިވަންކަނ ް
އޮތްކަމަކަށް ވާތީ ،އެއީ މިކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލައެއް ނޫންކަމުގައި އަދި ޓީ.ވީ.އެމް ޗެނަލުނ ް
 29ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ 8:00ގެ ޚަބަރުގައި ގެނެސް ދިން ކޮންޓެންޓްގައ ި 29-10-2013
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޚަބަރު ގެނެސްދީފައި ނުވާތީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަކ ީ
އަސްލެއްނެތް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވ ި
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވާ ވާތީ ،ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ނުބެލުމަށް ނިންމައ ި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

157

CAC-157/2013

08-10-13

158

CAC-158/2013

09-10-13

159

CAC-159/2013

20-10-13

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

2013ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވޯޓު،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށްބުނެ  05ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މ.ކުނޫޒްގައި ޖުމްހޫރީ
ޕާޓިގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސާބިތު ނުހިފޭ ވާހަކަ ދައްކައި ،އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނާމެދު ޢާންމުންގެ އިތުބާރު ގެއްލޭގޮތަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅައި ޢާންމުންނަށް
އޮޅުންއަރާފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހާމަކޮށްފައިވަނިކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ
ޚިލާފަށް އެވާހަކަ ތަކާއި އެމަޢުލޫމާތުތައް ތަކުރާރުކޮށް ވީޓީވީން ފޮނުވަމުން ގެންދާ މައްސަލަ05 .
އޮކްޓޯބަރގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއިން އިންތިޒާމުކުރި ޖަލްސާ މ.ކުނޫޒްގައި ބާއްވާފައިވަނީ އެރޭގެ

ޝަކުވާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚާއި ޝަކުވާގެ ހުލާސާއަށް އެޓޭޗްކުރައްވާ ހުށަހެޅުއްވ ި
ތަފްސީލުގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ ތާރީޚްތަކުގައި ސާފުނުވާ މަޢުލޫމާތު ހުރުމުން އެކަންކަނ ް
ސާފުކޮށްދެއްވައި ،މައްސަލަ ބަލަން ބޭނުންފުޅުނަމަ އަލުން ފޯމު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފަހު

29-10-2013

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވައި މައްސަލަ ނިންމާފައ ި

8:45ގައެވެ .މިޖަލްސާވަނީ ވީޓީވީއިން ލައިވްކޮށް ދައްކާފައި ކަމަށާއި ،އަދި މީގެ އިތުރުން މިއަދު
 14:30.ގައި ޕްރޮގްރާމްވަނީ ވީޓީވީއިން ރިޕީޓްކޮށް ދައްކާފައެވެ)އޮކްޓޯބަރ (6 2013

ހުއްދަނެތި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދިނުން ،އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް
ދޫކުރުން ،ސެންޗަރުނުކުރުން ،ނަމާދުވަގުތު ޗެނަލްތައް ނުކެނޑުން

ނުނިމޭ މައްސަލައެއ ް

_

ރާއްޖެޓީވީން  13އޮކްޓޯބަރ 2013ގައި ފޮނުވި ލަވައެއްގައި ރާއްޖޭގެ

މަތީގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައި ނަޒަރުކުރުމުން ،މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނ ީ

ފަނޑިއާރުންގެ އަބުރުގެއްލޭގޮތަށް އަދި ރައްޔަތުންގެ މަޖްލިސްގެ ބައެއް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ އެއްވެސް ހަމަޔަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއ ް 13-11-2013

މެމަބރުން ގަދަރު އުނިވާގޮތަށް ފޮނުވުނ ް.

ނެތްކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައ ި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

160

CAC-160/2013

20-10-13

161

CAC-161/2013

27-10-13

162

CAC-162/2013

27-10-13

163

CAC-163/2013

07-11-13

164

CAC-163/2013

14-11-13

165

CAC-164/2013

14-11-13

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ދެވަނަ ހަމައިގެ (،)2
ތިންވަނަ ހަމައިގެ ( )1އަދި ހަތަރުވަނަ ހަމައިގެ ( )5އާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް
ކަނޑައަޅައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ()3ގެ ދަށުން މާފަށް އެދި
ރާއްޖެ ޓީވީން  19އޮކްޓޯބަރ 2013ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ފޮނުވި މަގޭ ރިޕޯޓްގައި

ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި ބަޔާން  25ޑިސެމްބަރ 2013ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ

ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަގު ވެއްޓޭގޮތަށް އަދި ފަނޑިއާރުންނާ މުހާތަބު

ކުރިން އެއް ރޭ  08:00އާއި 10:00އާ ދެމެދު ރާއްޖެ ޓީވީއިން ޢާންމުކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓެލެވިޒަން

ކުރަން ނުވާގޮތަށް ހަގީގަތާ ޚިލާފް ވާހަކަ ފޮނުވާފައިވާކަމަށ ް

17-12-2013

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި ކޮންޓެންޓްގެ ރިޕީޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ނަމަ
ރިޕޯޓު އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު މެނުވީ ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 44
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 1ގެ ދަށުން ރާއްޖެ ޓެލެވިޒަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް އެންގުމަށް މި
މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައ ި.

އުކުޅަސް ސެޓަލައިޓް ޓީވީ ކޭބަލް އިން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތް ދޭތާ 4
އަހަރު ވެފައިވާކަމަށ ް
އުކުޅަސް ސެޓަލައިޓް ޓީވީ ކޭބަލް އިން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތް ދޭތާ 4
އަހަރު ވެފައިވާކަމަށ ް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އއ.ކައުންސިލްއިން ދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް
ހުއްޓުވުމަށްއެދި ސިޓީ ފޮނުވާފަ މައްސަލަ ހުށެހެޅިފަރާތައް މި ނިންމުން އަންގާ މައްސަލަ ނިންމާފައ ި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އއ.ކައުންސިލްއިން ދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް
ހުއްޓުވުމަށްއެދި ސިޓީ ފޮނުވާފަ މައްސަލަ ހުށެހެޅިފަރާތައް މި ނިންމުން އަންގާ މައްސަލަ ނިންމާފައ ި

26.12.2013

26.12.2013

ކ.ގުރައިދޫ ކޭބަލް ނެޓްވޯކްގެ ފަރާތުން ދިޓީވީ ،ޓީވީއެމ ް .ރާއްޖެ ޓީވީ
ފިޔަވައި ދިވެހި އެއްވެސް ޗެނަލެއް ދޫނުކުރުމާއި އެއަރޓެލް އާ ވީޑިއޯ ކޯން
ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ދިނުމާއި އެއްވެސް ނަމާދުވަގުތަކަށް

ނުނިމޭ މައްސަލައެއ ް

_

ދުކުރަމުންދާ ޚިދުމަތް ނުކެނޑުމާއި ލައިސަންސްނެތި ޚިދުމަތް ދިނުނ ް
ލައިސަންސް ނުނަގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން
ލައިސަންސް ނުނަގައި ކޭބަލް އަޅައިގެން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން ގެންދާ
މައްސަލ ަ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއ ް

_

ނުނިމޭ މައްސަލައެއ ް

_

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

166

CAC-165/2013

14-11-13

167

CAC-166/2013

18-11-13

168

CAC-167/2013

18-11-13

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

ސިޓީ ފޮނުވި

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ތާރީޚް

ލައިސަންސް ނުނަގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން ގެންދާ މައްސަލ ަ..
މިމައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޓޭމްއަށާއި ކޮމިޝަނަށް ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމަށްފަހު އެފަރާތަކީ ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން ގެންދާ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއ ް

_

ފަރާތެއް ކަމަށް ޔަޤީން ކުރުމަށްފަހު
ވީޓީވީން  17ނޮވެމްބަރ 2013ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  10:00ން

ވީޓީވީން  17ނޮވެމްބަރ 2013ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  10:00ން  11:00އަށް ފޮނުވި ޕްރޮގްރާމްގައި

 11:00ފޮނުވި ޕްރޮގްރާމެއްގައި ފޮނުވި ޕްރޮގްރާމެއްގައި "ސީމެގްގައި ތިބި

ބްރޯސްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފްވާ ކޮންޓެންޓެއް ނެތްކަމަށް މި މައްސަލަ

ހައެއްކަ ކެނައިން " މިހެން ކިޔާފައިވާކަމަށ ް

ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައ ި.

15ނޮވެމްބަރ  2013ދުވަހުގެ ހަވީރު  6:00ގެ ފަހުން ކެމްޕޭން ކުރުން

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމުގެ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ވާހަކަތައް

މަނާގަޑީގައި ރާއްޖެ ޓިވީން ރާއްޖެ ޓީވީން ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް

ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑީގައި ގެނެސްދީފައި ނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ އަސްލެއް ނެތް

ކުރިއަށް ގެންދިއަ މައްސަލ ަ

17-12-2013

19-12-2013

މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައ ި

169

CAC-168/2013

18-11-13

މި ސްޓޭޝަނަކީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ހުއްދަ ނުނަގައި ހިންގާ ތަނެއ ް

ނުނިމޭ މައްސަލައެއ ް

_

170

CAC-169/2013

14-11-13

ލައިސަންސް ނުނަގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ގެންދާ މައްސަލ ަ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއ ް

_

171

CAC-170/2013

14-11-13

ލައިސަންސް ނުނަގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ގެންދާ މައްސަލ ަ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއ ް

_

172

CAC-171/2013

14-11-13

ނުނިމޭ މައްސަލައެއ ް

_

173

CAC-172/2013

12-11-13

174

CAC-173/2013

14-11-13

175

CAC-174/2013

29-12-13

ލައިސަންސް ނުނަގައި ތިނަދޫގައި ސްކައިނެޓްގެ ފަރާތުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް
ކުރަމުން ގެންދާ މައްސަލ ަ
ޓީވީ މޯލްޑިވްސްގެ ސިގްނަލް ފ .އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ނުލިބޭތާ މަހަށްވުރެ
ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާކަމަށާއި ،އެޚިދުމަތުން މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް
ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާ ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއ ް.
ލައިސަންސް ނުނަގައި ތިނަދޫގައި ސްކައިނެޓްގެ ފަރާތުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް
ކުރަމުން ގެންދާ މައްސަލ ަ
ސްޓާޓާ ސްކައިނެޓް ނ .ވެލިދޫ އިން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގ ެ
ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް ދެވަނަފަހަރަށް ހުށަހަޅާކަން ބަޔާންކޮށ ް

މިކަމުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ހުރިހާ މުއަށްސަސާތަކަށް

އަންގާ އެފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން

މިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި

26.12.2013

ފަރާތައް ސިޓީ ފޮނުވާފައ ި
ނުނިމޭ މައްސަލައެއ ް
ސްޓާޓާ ސްކައިނެޓްގެ ވެރިފަރާތައް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަދި
ނުހުއްޓައިފިނަމަ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ނިންމާފ ަ

_

13.02.2014

