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މިނިވަން ރޭޑިޔޯއިން ހެދުނު  10:42ގައި ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި
ގެނެސްދިން ރިޕޯޓްގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ކަމުގެ
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ހަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ރިޕޯޓްގެނެސްދީފައިވާތީ ،އެކަމަކީ ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް
ހިނގިކަމެއްކަން ނިންމާފައިވާއިރު ހަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ގެނެސްދީފައިވާތީ

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

03/09/2013

އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި.
މީހެއްގެ އަޤީދާއާ ގުޅޭގޮތުން ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގުވާހަކަތައް އެހެން މީހަކު
ބުނިކަމަށް އަރުވަމުން ދިއުމާއި" ،ލާދީނީ" މިގޮތަށް ނިސްބަތްކޮށް
ގެނެސްދިނުމުން އަބުރުކަތިލެވި މުޖުތަމަޢުގެ ފޭރާން ގެއްލޭކަމަށް.

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާގައި ދިއެފް .އެމް ޕްލަސްއިން ގެނެސްދީފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށަފައިވީ ނަމަވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާގައި އެ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވާ ގަޑިއާއި ތާރީޚް ފޯމުގައި ލިޔުއްވާފައިނުވާތީ ،އެ
ފޯމުގައިވާ ޝަކުވާ އަސްލެއްނެތް ކަމަށް ނިންމައި މައްސަލަ ބެލެން ނެތްކަމަށް ނިންމާފައި.

25/08/2013

ދިޓީވީ އިން  13އޮގަސްޓް  2013ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓްއަކީ އެފަރާތުގެ ކޮންޓެންޓެއް ނޫންކަމަށް ބުނިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ އެ

މީހެއްގެ ދީނީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަތިލެވޭ ކަން ފާހަގަވާ ލިއުންކޮޅެއް 13

ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްކަން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  27ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮތުމާއި ،މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓްގެ ޓައިޓަލް ބާ އަށް އަރުވަމުން ދިޔަ ޓެކްސްޓްގައި "ލާދީނީ އަންނ ި" މި ބަސް

އޮގަސްޓް  2013ގައި ދައްކަމުން ދާތީ އެކަން ހުއްޓުވަން

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 ކަ ނޑައަޅައި،

25/08/2013

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
މީހެއްގެ ދީނީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަތިލެވޭ ކަން ފާހަގަވާ ލިއުންކޮޅެއް 13
އޮގަސްޓް  2013ގައި ޓައިޓަލް ބާއައްއަރުވާ ދައްކަމުން ދާތީ އެކަން ހުއްޓުވަން

ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްކަން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  27ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮތުމާއި ،މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓްގެ ޓައިޓަލް ބާ އަށް އަރުވަމުން ދިޔަ
ޓެކްސްޓްގައި "ލާދީނީ އަންނި" މި ބަސް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމާއި މީގެ ސަބަބުން މި ބަސް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އަބުރާ އިއްޒަތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނޭ ކަމަށް ފެނުނު ހިނދު މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިން

25/08/2013

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 ނިންމާފައި

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 ޚިލާފު ވާހަކަ ވަނީ ދައްކާފައެވެ .އެގޮތުން
ރާއްޖޭގެ ރައީސްގެ އަގު ވެއްޓޭގޮތަށް ޢިލްމުވެރިންގެ އަގު ވެއްޓޭ ގޮތަށް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްގެ އަގު ވެއްޓޭގޮތަށް ވަނީ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ  20އޮގަސްޓް  2013ދުވަހުގެ ރޭ  8:00ގެ ޚަބަރުގައި ގެނެސްދިން "މަގޭ ރިޕޯޓު" ގައި ،ރާއްޖޭގެ އިލްމުވެރީންނަށް އަދި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވީ ނަމަވެސް އެ
ވާހަކަތައް ދައްކާފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން ނެތްކަމަށް ކަނޑަޅައި މައްސަލަ ނިންމާފައި

25/08/2013

ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ .އަދި ދަންނަވަމެވެ .ޢާންމުގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ
ރައީސްކަމަށް އަރާ ވަޑައިގެން ހުންނެވި ރައީސް މިހެން ބުނަން ނުވާގޮތަށް
ބުނާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ

ސާބިތު ނުހިފޭ މައްސަލަ އަކާ ބެހޭގޮތުން  2013ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި
ވޯޓު އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަގޮތަކަށް  10ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ
ދުވަހުގެރޭ  07:00ޚަބަރުގައި ހިމަނައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ
މެމްބަރުންގެ އަގު ވެއްޓެފަދަގޮތަކަށް ޚަބަރު ބައްޓަންކޮށް ޚަބަރު ފަތުރަމުން
ގެންދިއުމުން އާންމުގެ މެދުގައި ފިތުނަފަސާދަ އުފެދި ހަމަނުޖެހުން
ހިނގާފާނެކަމަށް ފެންނާތީ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމުގެ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ވާހަކަތައް ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑީގައި ގެނެސްދީފައި ނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ އަސްލެއް ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން
ނިންމަވާފައިވާތީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ބެލެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވައި މައްސަލަ ނިންމާފައި

15/09/2013

ފާސްޓްޓްރެކ ް

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް

ސާބިތު ނުހިފޭ މައްސަލަ އަކާ ބެހޭގޮތުން  2013ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި
ވޯޓު އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަގޮތަކަށް  10ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ
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CAC-149/2013

11/09/2013

8

CAC-150/2013

11/09/2013

9

CAC-151/2013

15/09/13

10

IM/CAC-06/2013

11/09/13

11

IM/CAC-07/2013

15/09/13

12

IM/CAC-08/2013

15/09/13

ދުވަހުގެރޭ  07:00ޚަބަރުގައި ހިމަނައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ
މެމްބަރުންގެ އަގު ވެއްޓެފަދަގޮތަކަށް ޚަބަރު ބައްޓަންކޮށް ޚަބަރު ފަތުރަމުން

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމުގެ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ވާހަކަތައް ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑީގައި ގެނެސްދީފައި ނުވާތީ ،މި މައްސަލައަކީ އަސްލެއް ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން
ނިންމަވާފައިވާތީ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ބެލެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވައި މައްސަލަ ނިންމާފައި

15/09/2013

ގެންދިއުމުން އާންމުގެ މެދުގައި ފިތުނަފަސާދަ އުފެދި ހަމަނުޖެހުން
ހިނގާފާނެކަމަށް ފެންނާތީ

ސާބިތު ނުހިފޭ މައްސަލަ އަކާ ބެހޭގޮތުން  2013ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި
ވޯޓު އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަގޮތަކަށް  10ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ
ދުވަހުގެރޭ  07:00ޚަބަރުގައި ހިމަނައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ
މެމްބަރުންގެ އަގު ވެއްޓެފަދަގޮތަކަށް ޚަބަރު ބައްޓަންކޮށް ޚަބަރު ފަތުރަމުން

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

15/09/2013

ގެންދިއުމުން އާންމުގެ މެދުގައި ފިތުނަފަސާދަ އުފެދި ހަމަނުޖެހުން
ހިނގާފާނެކަމަށް ފެންނާތީ
ސެޕްޓެމްބަރ  14ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  11:15ގައި ރާއްޖެ ޓީވީން ފޮނުވި
ޕްރޮގްރާމްގައި އަލްހާނު ފަހުމީ ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ޢިލްމު ވެރިންނަކީ
ބަޣާވާތް ކުރައްވައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކަމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ އަގު މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން ނެތްކަމަށް ކަނޑަޅައި ،މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
ވެއްޓޭގޮތަށް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފް ވާހަކަވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީގައި ދައްކާފައެވެ .ރާއްޖެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މައްސަލަ ނިންމާފައި

28/10/2013

ޓިވީގެ ޚަބަރުތައް ފޮނުވުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށްޖެހި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފް ވާހަކަ
ދައްކަމުން ގެންދާ ކަންވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ ( ،)3ދެވަނ ަ ހަމައިގ ެ ( ،)2()1ތިނ ް ވަނ ަ ހަމައިގ ެ ( )1އަދި ފަސްވަނަ ހަމައިގެ ( )4އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް
ޤައުމުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭފަދަ ގޮތަކަށް ބްރޮޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފަށް ކޮންޓެންޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން

ކަނޑައަޅައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ގެ ދަށުން މާފަށް އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި ބަޔާން  05ޖެނުއަރީ  2014ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއް ރޭ 08:00
އާއި 10:00އާ ދެމެދު ވީ.ޓީ .ވީ އިން ޢާންމުކުރުމަށް އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި ކޮންޓެންޓްގެ ރިޕީޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ނަމަ އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު މެނުވީ

24/12/2013

ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށާއި ލައިވް އިވެންޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ފޮނުވާއިރު މި ފަދަ ކޮންޓެންޓް އޮންއެއަރ ނުވާނޭގޮތުގެ މަތީން އިންތިޒާމްތައް ބެހެއްޓުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 1ގެ
ދަށުން އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައި
ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ ( ،)3ދެވަނ ަ ހަމައިގ ެ ( ،)2()1ތިނ ް ވަނ ަ ހަމައިގ ެ ( )1އަދި ފަސްވަނަ ހަމައިގެ ( )4އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް

ވީޓީވީގެ  10ސެޕްޓެމްބަރ  2013ހެނދުނު 11:48:10 – 11:47:40
ތީގަ އަތްލައިފިއްޔާ ތި އަތް ބުރި އަރުވާލާނަން".

ކަނޑައަޅައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ގެ ދަށުން މާފަށް އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި ބަޔާން  05ޖެނުއަރީ  2014ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއް ރޭ 08:00
އާއި 10:00އާ ދެމެދު ވީ.ޓީ .ވީ އިން ޢާންމުކުރުމަށް އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށް ކަނޑައަޅައި ،މި ކޮންޓެންޓްގެ ރިޕީޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ނަމަ އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު މެނުވީ

24/12/2013

ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށާއި ލައިވް އިވެންޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ފޮނުވާއިރު މި ފަދަ ކޮންޓެންޓް އޮންއެއަރ ނުވާނޭގޮތުގެ މަތީން އިންތިޒާމްތައް ބެހެއްޓުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 1ގެ
ދަށުން އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައި

އަންދަލުސް ދަރުސުގައި ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފް ކޮންޓެންޓް ހުރިތޯ
ބެލުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފް ކޮންޓެންޓް ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔާތިން ނިންމާފައި

23/09/2013

ފާސްޓްޓްރެކ ް

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި

މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ

ތާރީޚް

ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް

ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ ( ،)3ދެވަނ ަ ހަމައިގ ެ ( ،)2( )1ތިނ ްވަނ ަ ހަމައިގ ެ ( ،)1އަދ ި ފަސ ްވަނ ަ ހަމައިގ ެ ( )4އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ ()4ގެ ދަށުން:

ރާއްޖެޓީވީން  23ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 10:30ގައި
13

IM/CAC-09/2013

24/09/13

14

IM/CAC-10/2013

29/09/13

15

IM/CAC-11/2013

26/09/13

15

IM/CAC-11/2013

26/09/13

15

IM/CAC-11/2013

26/09/13

16

IM/CAC-14/2013

18/11/13

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް އޮންއެއަރވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށްޓަކައި ،ސްޓޭޝަންގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ގޮތަށް ،ޑިލޭއަކާ އެކު ނޫނީ ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން

އިންތިޒާމްކުރާ އިވެންޓްތައް ދެން ނުފޮނުވުމަށާއި؛

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް އޮންއެއަރވެއްޖެނަމަ ،އެކަން އެގޮތަށް ހިނގައިފިކަން ،ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ ތެރޭގައި ސްޓޭޝަނުން ހާމަކޮށް ،އެކުށެއް އިސްލާހުކޮށް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން އޮންއެއަރގައި މައާފަށް އެދުމަށާއި؛
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް އޮންއެއަރވުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހުރުމަތް ކެނޑި ،ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް އުނިކަމެއް ނުވަތަ ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ދިފާއުގައި ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު ،ޖެހިގެން

ގެނެސްދިން އެމް.ޑީ .ޕީގެ ޤައުމީ މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

އަންނަ ދުވަހުގެރޭ  20:00ން  00:00އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ އޮންއެއަރއިން އެފަރާތަކަށް ދިނުމާއެކު ،އެފުރުސަތު ދިންކަން ހާމަކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށާއި؛ އަދި

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފް ކޮންޓެންޓް ހުރި ކަމަށް ފެންނާތީ

ރާއްޖެޓީވީން  23ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަގުތުން އޮންއެއަރ ކުރި އެމް.ޑީ .ޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް އުނިކަމާއި ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި؛

14/01/2014

މި ކުށަށް ،އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި  31ޖެނުއަރީ 2014ގެ ކުރީން އެއްރޭ  20:00ން  00:00އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ އޮންއެއަރގައި މަޢާފަށް އެދުމަށާއި ،ދިފާއުގައި ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު  31ޖެނުއަރީ 2014ގެ ކުރީން އެއްރޭ  20:00ން  00:00އާ ދެމެދުގެ
ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ އޮންއެއަރގައި ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދިނުމަށް ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައި

ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ ( ،)3ފުރ ަތަމ ަ ހަމައިގ ެ ( )7ދެވަނަ ހަމައިގެ ( ،)2()1ތިނ ް ވަނ ަ ހަމައިގ ެ ( )1އަދި ފަސްވަނަ ހަމައިގެ ( )4އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް
ކަ ނޑައަޅައި ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 4ގެ ދަށުނ ް:

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް އޮންއެއަރވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށްޓަކައި ،ސްޓޭޝަންގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ

ގޮތަށް ،ޑިލޭއަކާ އެކު ނޫނީ "ފަސްމަންޒަރ ު" ޕްރޮގްރާމް ދެން ނުފޮނުވުމަށާއި؛
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް އޮންއެއަރވެއްޖެނަމަ ،އެކަން އެގޮތަށް ހިނގައިފިކަން ،ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ ތެރޭގައި ހާމަކޮށް ،އެކުށެއް އިސްލާހުކޮށް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން އޮންއެއަރގައި މައާފަށް

ވީޓީވީގެ  27ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  21:00ން
 00:00އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ފަސްމަންޒަރު ޕްރޮގްރާމްގައި
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފްވާފަދަ ކޮންޓެންޓް
ހުރިކަމަށް ފެންނާތީ

އެދުމަށާއި؛
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް އޮންއެއަރވުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހުރުމަތް ކެ ނޑި ،ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް އުނިކަމެއް ނުވަތަ ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ދިފާއުގައި
ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު ޖެހިގެން އަންނަ "ފަސްމަންޒަރ ު" ޕްރޮގްރާމްގައި އެފަރާތަކަށް ދިނުމާއެކު ،އެފުރުސަތު ދިންކަން ހާމަކުރުމަށް އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށާއި؛ އަދި ސެޕްޓެމްބަރ 2013ވަނަ ދުވަހުގެ

12/01/2014

ރޭ  21:00ން 00:00އަށް ވީޓީވީން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި "ފަސްމަންޒަރ ު" ޕްރޮގްރާމްގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެ ނޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު
ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް އުނިކަމާއި ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަ ނޑައަޅައި؛
މި ކުށަށް އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި  31ޖެނުއަރީ 2014ގެ ކުރީން "ފަސްމަންޒަރ ު" ޕްރޮގްރާމްގައި މަޢާފަށް އެދުމަށާއި  ،ދިފާއުގައި ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު  31ޖެނުއަރީ 2014ގެ ކުރީން "ފަސްމަންޒަރ ު" ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް
އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައ ި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާއި އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަންގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ފޮޓޯ ބައެއް ޗެނަލްތަކުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަނީ ،އެ ބޭފުޅުންގެ ގަދަރަށް އުނިކަން ލިބި ،ޤައުމުގެ

މަތީގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައި ނަޒަރުކުރުމުން ،މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓް ވީ.ޓީ .ވީން ގެނެސްދީފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން ނެތްކަމަށް ކަނޑަޅައި ،މި

މަސްލަހަތު ގެއްލެމުންދާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މައްސަލަ ނިންމާފައި

28/10/2013

ލިބެމުންދާތީ އެކަން ބެލުމަށް އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލައެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާއި އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަންގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ފޮޓޯ ބައެއް ޗެނަލްތަކުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަނީ ،އެ ބޭފުޅުންގެ ގަދަރަށް އުނިކަން ލިބި ،ޤައުމުގެ
މަސްލަހަތު ގެއްލެމުންދާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް
ލިބެމުންދާތީ އެކަން ބެލުމަށް އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ  3މެމްބަރެއްގެ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހާ " ވޯޓު އޮޅުވާލިކަމަށް ޕާޓީ ތަކުން ތުހުމަތުކުރާ ތިން މެމްބަރުން" މިހެން ކެޕްޝަން ލިޔެ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ އެ މުއައްސަސާގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް
އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ނިންމައި ،މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ ހަމައިގެ ( )1އާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ

28/10/2013

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައި

މައްސަލައެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާއި އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަންގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ފޮޓޯ ބައެއް ޗެނަލްތަކުން
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަނީ ،އެ ބޭފުޅުންގެ ގަދަރަށް އުނިކަން ލިބި ،ޤައުމުގެ
މަސްލަހަތު ގެއްލެމުންދާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް
ލިބެމުންދާތީ އެކަން ބެލުމަށް އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ  3މެމްބަރެއްގެ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހާ " ވޯޓު އޮޅުވާލިކަމަށް ޕާޓީ ތަކުން ތުހުމަތުކުރާ ތިން މެމްބަރުން" މިހެން ކެޕްޝަން ލިޔެ ދި.ޓީ .ވީން ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ އެ މުއައްސަސާގެ އިއްޒަތާއި
ގަދަރަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ނިންމައި ،މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ ހަމައިގެ ( )1އާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
މޯލްޑިވްސް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައި

މައްސަލައެކެވެ.
ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ މެމޯ ނަންބަރު 27 :އިން އަވަސް މައްސަލައެއްގެ
ގޮތުގައި ބެލުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދަލުސް ދަރުސާ ބެހޭ މައްސަލަ

ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

28/10/2013

