 2014ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ބޭރުން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް
މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

1

CAC-01/2014

23/01/14

2

CAC-02/2014

04/02/14

3

CAC-03/2014

18/02/14

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

މީޑީއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ކ .މާފުށި ،ކ .ތުލުސްދޫ،

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މީޑިއާނެޓުން ކ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް އެގިފައިވާ ރަށްތަކުގައި

ހިންމަފުށި ،ގުޅި ،ހުރާ ،ދިއްފުށި އަދި ކޮކޯ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށާއި އަދި ކ.އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކަށް މި ހިދުމަތްދޭ

ތިބޭ ގެ (ކ .މާފުށި ސަންލައިޓް)ގައި ލައިސަންސް ނެތި ކޭބަލް

ކަމުގައިވާނަމަ ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ،މިކަން ނުހުއްޓާނަމަ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން

ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާކަމަށް ބުނެ

ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް

19/02/14

މީޑިއާނެޓަށް އަންގައި މައްސަލަ ނިންމާފައި

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނިސްބަތްކޮށް ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ފޮނުވި
ހަޑިހުތުރު ވާހަކަ ހިމެނޭ މެސެޖްތައް އެއްވެސް ވަރަކަށް
ފިލްޓަރނުކޮށް އޮންއެއަރ ކޮށް ޗެނަލް  13އިން ކިޔަމުންދާކަމަށް

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމުގެ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނިސްބަތްކޮށް އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ޗެނަލް 13އިން ގެނެސްދީފައި ނުވާތީ ،މި

11/02/14

މައްސަލައަކީ އަސްލެއް ނެތް މައްސަލައެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވުން

ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ސްޓާޓާ ސްކައިނެޓް ނ .ވެލިދޫ އިން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ
މި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަން
ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް 3ވަނަ ނުވަތަ ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާކަން

ކަށަވަރުވެފައިވާތީ އެކަން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައި ،އަދި ލައިސަންސް ޤަވާޢިދުން ނަންގަވައިގެން
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި ،އެކަން ހުއްޓާނުލައިފިނަމަ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން
ބަޔާންކޮށް ސްޓާޓާ ސްކައިނެޓަށް އަންގާފައި.

ބަޔާންކޮށް

18/02/14

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

4

CAC-04/2014

މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް

ދިޓީވީން  3މާރޗް  2014އިން ފެށިގެން ހުއްޓުމެއްނެތި ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ފެންނަ ގޮތަށް ޓެލެކާސްޓް
ކުރަމުންދާކަމަށާއި ،އަދި ނިއުސް ފީޑް ބާރގެ އެއްފަރާތުގައި ފޮޓޯ
އެކޮޅުކޮޅުން ޖެހުމުގެ އިތުރުން ނިއުސް ފީޑަށް އަރުވަމުންގެންދިއަ
05/03/14

ޚަބަރުގައި ވައްކަމުގެ ތުހުމަތު އަޅުވައި ޓެކްސްޓެއް
ގެނެސްދީފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހަމައެހެންމެ
ދިއެފްއެމްގެ ނިއުސްފީޑަށް  4މާޗް 2014އިން ފެށިގެން  5މާޗް
 2014އާ ހަމައަށް ވެސް މަތީގައިވާ ތުހުމަތުކޮށް އަރުވަމުން
ދިއުމުން ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަގު ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީ
ވައްޓާލާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވުނ ް.

ފޮޓޯ އެކުޅުކޮޅުން ފެންނަގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ
ތިންވަނަ ހަމައިގެ ( )1އާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ކުރިންވެސް ނިންމާފައި އޮތް ކަމަކަށް ވާތީ އާއި
މި ކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުން ވެސް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުގެނެސް އެ ކަން ތަކުރާރު
ކުރަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި އަދި މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ
ތިންވަނަ ހަމައިގެ ( )1އާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހަތަރު ވަނަ ފަހަރު
ޚިލާފުވެގެން" ،މި ފަދަ ކަމެއް ދެން ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ
އިންޒާރު"  13އޭޕްރީލް  2014ގައި ދިނުމުގެ ކުރިން ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓަކާ
ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތީ ،އެ ފަދަ ހަރުކަށި އިންޒާރެއް މި މައްސަލައިގައި
ދެވެން ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ނަމަވެސް މި ފަދަ ކަމެއް ދެން ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ ހަރުކަށި
ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ 2ގެ ދަށުން ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގިފައި

16/04/14

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

5

CAC-05/2014

05/03/14

6

CAC-06/2014

12/03/14

7

CAC-07/2014

31/03/14

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް

ހޯރަފުށިގައި ކޭބަލްޓީވީ ޚިދުމަތް ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ބިޒްނެޓް ކިޔާ
ކުންފުންޏަކުން މީގެ 10އަހަރު ކުރީއްސުރެ ދެމުންދާ މައްސަލަ

ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް
 13މާރިޗް  2014ގައި މައްސަލަ ނިންމާފައި

13/03/14

ބައްލަވައި ދެއްވުން އެދި
ޗެނަލް  13އިން ބޭއްވި އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ބަހުސްގައި
ބައިވެރިވުމަށް

ދަޢުވަތު ނުދީ ،އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓް ޗެނަލް 13އިން  11މާރިޗް 2014ވަނަ ދުވަހުގެ  21:16ން  22:20އަށް ގެނެސްދިން "ވޭކްއަޕް

ހިސާން ހުސައިން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނަށް
ޖަވާބުދާރީވުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަން އަދި ފިނޑިކަމުން

އެންޑޯސްޑް" ޕްރޮގްރާމް އަށް އަލްޢުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިންއަށް ޗެނެލް  13ގެ ފަރާތުން
ދައުވަތު ދީފައިވާކަމަށް ބެލެވުނުކަމުގައި ވިއަސް ،އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ޙިސާން ހުސައިންއާ
ނިސްބަތްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓްގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތުގެ އަބުރާއި އިއްޒަތަށް

ރައްޔިތުންނާ މިނިވަން ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނުކެރި އުނިކަމެއް އަންނާނޭ ކަމަށް ފެނުނު ހިނދު ،މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ

25/05/14

ގ މަޢުލޫމާތު ތިން ވަނަ ހަމައިގެ ( )1އާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 44
ތަނާޒުލްވީކަމަށް އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރެޒެންޓަރ ބުނެ ދޮ ު
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 1ގެ ދަށުން ،މި ފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް މީޑިއާރިންގ
ފަތުރައި އަބުރަށް ހުތުރުވާގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ފަތުރައި ސިޔާސީގޮތުން
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގައި ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި
ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާވަގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމެވި
ހުށަހަޅާފައިވާ ވުން
ކުރެންދޫ ކޭބަލް ނެޓް އިން އެއާޓެލް ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށާއި ،ނެޓްވޯރކްއިން
އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށް ކުރެންދޫ ކޭބަލްނެޓް އިން ކޭބަލްޓީވީ ދޫކުރުން އަމިއްލަ ޗެނަލެއް ބޭނުން ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަ ވެފައިވާތީ ،މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ
އަދި މިކަން ރަށު ކައުންސިލްއަށް އެތައްފަހަރެއްގެ މަތިން
އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ހުށަހަޅާފައިވުނ ް

ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތުގެ މަތިން ޗެނަލްތަކުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް އަންގައި،
ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
ވާހަކަ އަންގައި މިގޮތަށް މައްސަލަ ނިންމާފައި

04/06/14

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

8

CAC-08/2014

31/03/14

9

CAC-09/2014

31/03/14

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ފީރޯޒްގެ/ލ.ކުނަހަންދޫ ލައިސަންސް ނެތި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް
ދިނުން

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް

ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ލ .ކުނަހަންދޫގައި މިފަރާތުން ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުން ނުދާކަން
ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީ ،މިކަން ށަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތަށް

19/05/14

އަންގައި މައްސަލަ ނިންމާފައި.

ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން އެޗް.ޓީ.ސީ ގެ ފަރާތުން އ.ދ .ހަންޏާމީދޫގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތް
ދޭކަން ކަށަވަރުވެފައިވާތީ ،އެފަރާތުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށާއި ،ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
އެޗް.ޓީ.ސީ/އދ .ހަންޔާމީދޫގައި ހުއްދަނެތި ކޭބަލް ޓީވީ ޚިދުމަތް ދިނުން ލައިސަންސް ނެގުމަށްފަހު ޚިދުމަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އަންގައި ،މިގޮތަށް އަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެކަން އަންގާއިފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ
ނިންމައި ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާފައި.

19/05/14

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

10

CAC-10/2014

04/05/14

11

CAC-11/2014

08/06/14

12

CAC-12/2014

08/06/14

ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް

 03/05/2014ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  20:00ގެ ޚަބަރު ގައި ރާއްޖެ
ޓީވީން ފޮނުވި ޚަބަރުގައި ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ދިނުމާ ދެކޮޅަށް
ރާއްޖޭގެ ބައެއް ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުން ދެކޮޅު ހަދާކަމަށްބުނެ
ގެނެސްދީފައިވާ ޚަބަރުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް
ދެކޮޅު ހަދާ ބަޔަކަށް ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް ޚަބަރު ފޮނުވާފައިވާކަން އަދި
އިސްލާމްދީނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

ޝަކުވާ ފޯމުގެ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޚަބަރު ގެނެސްދީފައި ނުވާތީ،

ކަންކަމުގައި އޭގެ އިނދިކޮޅު ހަދާކަން ދޭހަވާ ގޮތަށް ޚާއްސަކޮށް

މި މައްސަލައަކީ އަސްލެއް ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި

އިސްލާމި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޚަބަރު ގެނެސްދީފައިވާކަމާއި ދީނީ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމެވި.

22/05/14

ޢިލްމުވެރިއެއްގެ ބަސް ހިމަނާފައިނުވާކަމަށް ދަންނަވަމެވެ .ރާއްޖެ
ޓީވީގެ ޚަބަރުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ފޮނުވުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް
ބުރަވެފައިވުމާއި ،ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ޖެހޭގޮތަށް އިސްލާމީ
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޚަބަރުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދޭކަން
ބައްލަވާ ދިނުމަށްއެދި

އެން.ސީއެން/.ޅ.ނައިފަރު ގައި އެއަރޓެލް ޑިޝްޓީވީ އަދި ޑައިލޮގް
ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

ސައިންޑައިރެކްޓްގެ ޗެނަލްތައް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފޮނުވާކަމަށް އަދި

_

އަމިއްލަ ޗެނަލް ވެސް ފޮނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުނ ް

ޅ .ހިންނަވަރު ކޭބަލް އިން ލައިސަންސް ނެތި އަދި އެއަރޓެލް
ޗެނަލް ޑިޝްޓީވީ ޗެނަލް ފޮނުވަމުން ގެންދާތީ

ޅ .ހިންނަވަރު ކޭބަލްގެ ނަމުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ނުދާކަމަށް ރަށު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު
ދީފައިވާތީ މި މައުލޫމާތު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހިއްސާކޮށް މައްސަލަ  19ޖޫން 2014ގައި
ނިންމާފަ

19/06/14

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

13

CAC-13/2014

08/06/14

14

CAC-14/2014

11/06/14

15

CAC-15/2014

11/06/14

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ނޯތު ޒޯން ،ޅ .ނައިފަރު އިން އެއަރޓްލް ޑިޝްޓީވީ އިންޑޯވިޝަން
ފަދަ ތަކެތިން ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާތީ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ފިޔޯރީ ކުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އިން ޕްރޮގްރާމްތައް
ދައްކަމުންދާއިރު ބަލަން ހެޔޮނުވާ މަންޒަރު ދަކަމުންދާކަމާއި،

ފިޔޯރި ކުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއިން ނަމާދުވަގުތު އަންގާދޭލިޔުން އަރުވާކަމާއި ސެންސަރު

ނަމާދުވަގުތަށް ރިސީވަރު އޮފްކޮއްލާފަ ދެތިން ގަޑިއިރުފަހުން

ކުރެވޭނެގޮތްވެސް ހުރިކަން ރަށުކައުންސިލުން ކަށަވަރު ކޮށްދިއްފައިވާތީ މި މައްސަލަ މި ގޮތަށް

04/08/14

އޮންކުރާކަމާއި ،އަދި އެތާނގައި ޤަވާއިދުން އެއްވެސް ކަމެއްކުރިއަށް ނިންމާ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް އަންގާފައި
ނުގެންދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުނ ް

ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތް ގަވާއިދަށް ފުށުއަރާގޮތަށް ހިންގަމުންދާކަމާއި،
ސެންސަރުނުކުރުމާ ނަމާދުވަގުތަށް މެދުނުކެނޑުން އަދި

ފިޔޯރި ކުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއިން ނަމާދުވަގުތު އަންގާދޭލިޔުން އަރުވާކަމާއި ސެންސަރު

ސެންސަރުނުކޮށް ޗެނަލްތަށް ފޮނުވުމުގެ ސަބަބުން އާއިލާ އެންމެން

ކުރެވޭނެގޮތްވެސް ހުރިކަން ރަށުކައުންސިލުން ކަށަވަރު ކޮށްދިއްފައިވާތީ މި މައްސަލަ މި ގޮތަށް

ކުރިމަތީ ލަދުވެތި މަންޒަރު ދެއްކުމުމުން ސަލާމަތްކޮށްދީ އެކަށިގެންވާ ނިންމާ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް އަންގާފައި
ފިޔަވަޅެއް އަޅައިދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވުނ ް.

04/08/14

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

16

CAC-16/2014

11/06/14

17

CAC-17/2014

11/06/14

18

CAC-18/2014

15/06/14

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް

ފިޔޯރީ ކުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީން ދޭހިދުމަތާ ހިންހަމަނުޖެހިގެން
އެތައްފަހަރަކު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި ،އަދި ކޮމިޝަނުން ކުރިން

ފިޔޯރި ކުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއިން ނަމާދުވަގުތު އަންގާދޭލިޔުން އަރުވާކަމާއި ސެންސަރު

ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކޮށް ނަމަވެސް ކުރިއެކޭ

ކުރެވޭނެގޮތްވެސް ހުރިކަން ރަށުކައުންސިލުން ކަށަވަރު ކޮށްދިއްފައިވާތީ މި މައްސަލަ މި ގޮތަށް

04/08/14

އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ސެންސަރުނުކޮށް ނަމާދުވަގުތަށ ް ނިންމާ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް އަންގާފައި
މެދުނުކަނޑާ ޚިދުމަތްދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުނ ް

ޖޫން 4 2014ވީ ބުދަދުވަހުން ފެށިގެން މުޙައްމަދު ނަދީމް ،މއ.ކަނބޯގެ އާބެހޭ ގޮތުން
ދި.އެފް.އެމް ޕްލަސްގެ ތިރީ ބާއަށް އަރުވަމުންދިޔަ ޚަބަރުގައި މުޙައްމަދު ނަދީމުގެ ބަހެއް
ގެނެސްދީފައި ނުވާތީ ،މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފަސްވަނަ ހަމައިގެ (،)1
ދިއެފްއެމް ޕްލަސްއިން  4ޖޫން  2014ވީ ބުދަދުވަހުން ފެށިގެން
މުޙައްމަދު ނަދީމް އާބެހޭ ގޮތުން ތިރީ ބާއަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު
އަރުވަމުން ދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުނ ް

އަދި ( )4އާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ޚަބަރު ގެނެސްދޭއިރު ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި
ހަމަހަމަކާމާއެކު ގެނެސްދިނުމަށާއި ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމުގައި ކަމެއް ހިނގިގޮތް ސާބިތުނުވާ
ހާލަތުގައި އެކަމެއް ހިނގިކަމަށް ލިބޭ މަޢުލޫމަތު ހާމަކުރާއިރު މުޢުތަބަރު ކަމަށް ޔަޤީންކުރެވޭ

04/08/14

މަސްދަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 1ގެ ދަށުން،
އަންގައި ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ
އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމުނު

ޑިޝްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ޗެނަލް ލިސްޓް ނުހަދާ އެކި
މީހުންހުން އަތުން އެކި އަގުނަގާ މައްސަލަ އަދި ކ .މާފުށި
ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވުނ ް

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

19

CAC-19/2014

15/06/14

20

CAC-20/2014

22/06/14

21

CAC-21/2014

02/07/14

22

CAC-22/2014

23/06/14

ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ޑިޝްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އިން ނަމާދުވަގުތަށް ނުކަނޑާކަމަށާއި
ސެންސަރުނުކުރާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުނ ް

ޗެނަލް  13އިން އިޙްސާން އަހްމަދު ނަސީރު
ވައްކަންކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ ޚަބަރު ފަތުރާ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު
ކުރާ މަންޒަރު ތަކުރާރުކޮށްދައްކައި އަބުރުގެއްލުވުމުގެ މަގްސަދުގައި 8
އޭޕްރީލް  2014އަދި  14ޖޫން 2014ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ
ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުނ ް

ރާއްޖެ ޓީވީގެ  20ޖޫން 2014ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4ގެ ޚަބަރާއި
 8ގެ ޚަބަރު އަދި  21ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ 8ގެ ޚަބަރުގައި ދީނީ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ޗެނަލް 13އިން  14ޖޫން 2014ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކޮންޓެންޓް
ބެލިބެލުމުން ،އެއީ ބްރޯސްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފްވާ ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް
ކަނޑައެޅެން ނެތްކަމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ

12/08/14

އިއްތިފާޣުން ނިންމުނު

ރާއްޖެ ޓީވީގެ  20ޖޫން 2014ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4ގެ ޚަބަރާއި ރޭގަނޑު  8ގެ ޚަބަރު އަދި
 21ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ 8ގެ ޚަބަރުގައި ގެނެސްދިން ދެ ރިޕޯޓްގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓް
ގެނެސްދީފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން

ނ ހަޤީގަތް އޮޅޭގޮތަށ ް
އިލްމުވެރިންނާއި ކުރީގެ ވެރިންނާ ބެހޭގޮތު ް
ނެތްކަމަށް ކަނޑަޅައި ،މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
ބނެ ހުށަހަޅާފައިވުނ ް
ނ އުފެދޭގޮތަށް ޙަބަރު ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ު
ފިތު ަ
އަޣުލަބިއްޔަތުން މައްސަލަ ނިންމުނު

26/08/14

ސްޓާޓާ ސްކައިނެޓް ނ .ވެލިދޫ އިން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ
ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް 3ވަނަ ނުވަތަ ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާކަން
ބަޔާންކޮށް އަދި ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުމަށް އިޖާބަނުދީ ކުރިއަށް
ގެންދާތީ އެކަމަށް ހައްލެއްގެނެސްދިނުން އެދި

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

23

CAC-23/2014

15/07/14

24

CAC-24/2014

15/07/14

25

CAC-25/2014

15/07/14

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

ޓްރޭސް ޓީވީން އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފަށ ް
ނިވާކަންކުޑަ އޮރިޔާންހާލުގައި އިންސާނުން އުޅޭތަން ފެންނަ
މަންޒަރުތައް މީގެ އިތުރުން މި ޗެނަލް އަޅުވާފައި ހުރީ އާންމުން
އެއްވާ ކޮފީޝޮޕްތަކުގައި ކަމަށް ބުނެ
ޅ .ނައިފަރު ،ނޯތު ޒޯން އިން އެއަރޓެލް ޑިޝްޓީވީ ،ވީޑިއީކޮން
ފަދަ ޕެކޭޖްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރިބްރޯޑްކާސްކުރުން

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް

ޗެނަލްތައް ފޮނުވުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވެ ސެންސަރުކުރުމަށާއި ،އެފަދަ މަންޒަރުތައް
ނުފެންނާނޭހެން އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް

13/08/14

މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުނު

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ޅ .ނައިފަރު ،އެޓް އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އެއަރޓެލް
ޑިޝްޓީވީ ،ވީޑިއީކޮން ފަދަ ޕެކޭޖްތައް ބޭނުންކޮށްގެން
ރިބްރޯޑްކާސްކުރުން

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

26

CAC-26/2014

20/07/14

27

CAC-27/2014

05/08/14

28

CAC-28/2014

05/08/14

29

CAC-29/2014

05/08/14

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

ކ .މާފުށީ ސަންލައިޓް ގޭގައި ކޭބަލްޓީވީ ހެޑްއެންޑް ބަހައްޓައިގެން
ލައިސަންސް ނެތި އަދި ސެންސަރު ސިސްޓަމް ނުބަހައްޓާ
ބަންގިނާރުވާ ޚިދުމަތް (ކޮކޯ ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންތިބޭ ގެ ކ .މާފުށީ
ސަންލައިޓް) ގެއަށް އިބްރާހީމް ބުޝްރީ ދެމުން ގެންދާކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވުނ ް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ކޮމިޝަނުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސެއް ދޫކޮށްފައިވާ
ފަރާތަކަށް ނުވާތީ މިހާރު ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤާނޫނު ނަންބަރު16/2010 :ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ލައިސަންސް ނެގުމަށްފަހު މިހިދުމަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މިކޮމިޝަނުން ވާނީ

21/9/14

އެފަރާތައްއަންގާފައެވ ެ .އަދި މި ދެންނެވި ގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުން ނުގެންދާނަމަ ގަވައިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސްވަނީ އެފަރާތަށް އަންގާފައި.

ނ .ވެލިދޫ ސްޓާޓާ ސްކައިނެޓް އިން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ
ޚިދުމަތް ދޭކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުނ ް

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ނ .ވެލިދޫ ސްޓާޓާ ސްކައިނެޓް އިން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށ ް
ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާކަމަށް އަދި ނަމާދުވަގުތަށް ނުކެންޑުން ފަދަ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ކަންކަން ހުރުމުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ކަމަށް ބުނެ
ނ .ވެލިދޫ ސްޓާޓާ ސްކައިނެޓް އިން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށ ް
ރިބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ މީ 4ވަނަ ފަހަރުކަމަށާއި،
ޗެނަލްތައް ނުގަނެ ދޫކުރުމާއި ނަމާދުވަގުތަށް ނުކެންޑުން ފަދަ
ކަންކަން މިހާރުވެސް ދަނީ ތަކުރާރުކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

30

CAC-30/2014

13/08/14

31

CAC-31/2014

22/09/14

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

ބ .ތުޅާދޫ ސިލްވާރ ޝައިން ކްލަބް އިން ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވައި
ދިނުމަށް އެދި

ބައްރު ނެޓް އިން ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް ބީ.އެޗް.އެލްގެ ނަމުގައި
ޗެނަލެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާތީ  /މި ޗެނަލުން ތަފާތު އެކި
އުމުރާނުގުޅޭ ޕްރޮގްރާމްތައް އަމިއްލައަށްހަދައިގެން ފޮނުވާކަމަށް ބުނެ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް

ތުޅާދޫ ސިލްވަރ ޝައިން ކްލަބުއިން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަން އެފަރާތުން ފޯނުން ކަށަވަރުކޮށް
ދީފައިވާތީ މިކަން ހުއްޓާލުމަށް އަދި ގަވައިދުން ލައިސަންސް ނެގުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އަދި
ލައިސަންސް ނުނަގާ މި ޚިދުމަތްދޭކަމަށްވާނަމަ ޤަވާއިދުން ޖޫރިމަނާކުރާނެކަން އަންގާ މައްސަލަ

31/8/14

ނިންމާފައި.
ބަރާސީލް އެކުވެރި ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަކީ ކޮމިޝަނުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ލައިސަންސެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާތީ ،އެފަރާތުން ދެއްވާ ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރުR-20/2012 :ގައިވާ އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް
ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެފަރާތަށް ނަސޭހަތެރިވެ ،މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާފައި

27/10/14

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

32

CAC-32/2014

01/10/14

33

CAC-33/2014

08/10/14

34

CAC-34/2014

13/11/14

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް

ކ .މާފުށީ ސަންލައިޓް ގޭގައި ދެވޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތް ބެލެވެނީ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުގައި
ދެވޭނެ ކަހަލަ ޚިދުމަތަކަށްވުމުން ،މި ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން
ކ .މާފުށީ ސަންލައިޓް ގޭގައި އިބްރީހީމް ބުޝްރީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށ ް ލައިސަންސް ނަގައިގެންކަމާއި ،އިބްރާހިމް ބުޝްރީ އަކީ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް މި
ކޭބަލްޓީވީ ތަކުރާރުކޮށް ލައިސަންސް ނެތި ދެމުންދާކަމަށް ބުނެ އެކަން ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާތީ ،މިހާރު ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި
ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދި

17/12/14

އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރު R-20/2012 :ގެ ދަށުން ލައިސަންސް
ނަންގަވައިގެން ނޫނީ އެ ފަރާތުން ދެއްވާ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށްނުގެންދިއުމަށް ތަކުރާރުކޮށް
ނަސޭހަތްތެރިވެ އަންގާފައި.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކޭބަލް ޓީ.ވީގެ ހިދުމަތް ކަނޑާލާފައިވާ މުއްދަތާއި ،އެ މުއްދަތުގެ
ނޫރަން ޕިކްޗަރސް އިން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ

ހިދުމަތަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަމުގެ ހެކި ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ ،ހިދުމަތް މެދު ކަނޑާލިކަމުގެ

މާއްދާ އާ  40ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތް

މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލެން ނެތްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަން އެފަރާތަށް އަންގާ ،ނޫރަން

ށ.ފޯކައިދޫގެ 198ގެއިން ކަޑާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ

17/12/14

ޕިކްޗަރސް އިން އަގު ފާސްނުކޮށް އަގެއް ނަގަމުން ދާތީ ،ލިޔުމުން އަގު ފާސްކުރުމަށް މި
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް އަންގާ ،މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާފައި.

 08ނޮވެމްބަރ  2014ވަނަ ދުވަހުގެ  20:00ގައި ރާއްޖެ ޓީވީ
އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރަށް
މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ހުއްދައެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް
ކޯސްޓްގާޑާ ހަވާލާދީ ދޮގު މައުލޫމާތު ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކޮންޓެންޓް ބެލުމުން ރާއްޖެ ޓީ.ވީ ގެ
ޚަބަރުގައި ގެނެސްދީފައި ނުވާތީ ،އަސްލެއްނެތް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި.
19/11/14

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

#

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

35

CAC-35/2014

22/12/14

36

CAC-36/2014

17/12/14

37

CAC-37/2014

28/12/14

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް

ދެ އަހަރު ކުރިން މީޑިއާ ނެޓުން  1650ރުފިޔާއަށް ގަތް ޑިކޯޑަރަށް،
މީޑިއާ ނެޓުން ދެ މީހަކު ގެއަށް ވަދެ އެ ހަލާކުކޮށް އެ އެތި ނައްޓައި
އެ ދެމީހުން ގެންދިޔަ ޑިކޯޑަރު ބެހެއްޓުމަށްފަހު ލައިން ގުޅާ
ނިންމިކަމަށާއި ،އަދި ގޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީ އަންހެން މީހާ ގާތު 1900

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށްބުނުމުން ،މި ކަން ކުއްވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލަ

ލައިސަންސް ނެތި ކ.މާފުށި ސަންޓެއިން ބީޗް ގެ  20ކޮޓަރިއަށް
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާކަމަށް ބުނެ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

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

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_

