
މައްސަލަ 
ނިންމި ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ
މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި ތާރީޚް
# ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

2015 މާރިޗު 3
އަށް ރިޔާޔަތްކޮށް ސަބްލައިސަންސަރުންގެ އަތުން އަގެއް ނަންގަވާނަމަ، އެ ނަންގަވާ އަގު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި  (ށ)އަދި  (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 32ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 
.އަދި ސަބްލައިސަންސަރުންނަށް ޗެނަލްތައް ވިއްކުމުގައި ގެންގުޅުއްވާ އުސޫލު ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުން އެދިފައި، މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާފައި. ފާސްކުރުމަށް މީޑިއާނެޓަށް  އަންގާފައި

ކުޅުދުއްފުށީގައި މީޑިއާނެޓުން އަގު ފާސްނުކޮށް ސަބްލައިސަންސަރެއްގެ އަތުން .  ހދ
އަގެއް ނަގަން އުޅެފައިވާތީ މި މައްސަލަ ބެލުމަށް

04/02/2015 IMCAC-01/2015 1

2015 މާރިޗު 11 ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފް އެއްވެސް ކޮންޓެންޓް އެއް ގެނެސްދީފައި ނުވާކަމަށް ބަލާ މައްސަލަ ނިންމާފައި
ވީ އަދި ރާއްޖެ .ޓީ.މިހާރު މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސިޔާސީ އެއްވުންތަކާއި ގުޅިގެން ވީ

ޓީވީން ފޮނުވަމުންދާ ކޮންޓެންޓްގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފްވާ 
ކޮންޓެންޓް ހިމެނޭކަމަށް ބެލެވޭތީ މައްސަލަ ބަލައިދެއްވުން އެދި

19/02/2015 IMCAC-02/2015 2

2015 މާރިޗު 11 ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފް އެއްވެސް ކޮންޓެންޓް އެއް ގެނެސްދީފައި ނުވާކަމަށް ބަލާ މައްސަލަ ނިންމާފައި
 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީ އިން ކުރި ބްރޯޑްކާސްޓްގައި 2015 މާރިޗު 06

ސަލާމަތީ ބާރުތަކާބެހޭ ގޮތުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފެތުރިކަމަށް ބުނެ
09/03/2015 IMCAC-03/2015 3

2015 އެޕްރީލް 7  ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފް އެއްވެސް ކޮންޓެންޓް އެއް ގެނެސްދީފައި ނުވާކަމަށް ބަލާ މައްސަލަ ނިންމާފައި
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީއަކު ކެފޭއެއްގައި 

 މާރިޗު 08ބައްދަލުކުރެއްވިކަމަށް ބުނާ ޚަބަރު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދޮގުކުރާތީ، 
 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީއިން ދޮގު ޚަބަރެއް ފެތުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލ2015ަ

10/03/2015 IMCAC-04/2015 4

2015 އޮގަސްޓް 20
 ވަނަ ދުވަހުގެ 20 އޮގަސްޓް 2015ޕީ ހަރުގޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާތަކާއި ހަރަކާތްތައް ލައިވްކޮށް ދެއްކުމުގެ އެކްސްކުލޫސިވް ރައިޓްސް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ލިބިފައިވާކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ .ޑީ.އެމް

ގެ ސިޓީ އިން އެދިފައިވީ ނަމަވެސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު 2015 އޮގަސްޓް 6އޮފީސް ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބޭނޭ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ 
.ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށްނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި

ޕީ ހަރުގޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާތަކާއި ހަރަކާތްތައް ލައިވްކޮށް ދެއްކުމުގެ .ޑީ.އެމް
އެކްސްކުލޫސިވް ރައިޓްސް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެ، ރާއްޖެޓީވީ 

 31އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ " ސަންގު ޓީވީ"ސްޓޭޝަންގެ ހުއްދަ ނެތި 
ޕީގެ ހަރުގޭގެ ހަރަކާތްތައް ލައިވްކުރާކަމަށް ބުނެ.ޑީ.ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެމް

07/07/2015 IMCAC-05/2015 5



މައްސަލަ 
ނިންމި ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ
މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި ތާރީޚް
# ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

2015 އޮކްޓޯބަރ 13

 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ 27އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ދެއްކުމުގެ އެކްސްކުލޫސިވް ރައިޓްސް ވަކި ޗެނަލަކަށް ދިނުމަކީ، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރަރުކޮށްދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް އުނިކަން އަންނަ ކަމަކަށް ވީހިނދު؛  އަދި ވަކި ޗެނަލަކަށް 28ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށާއި ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓައި  "(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 2އެކްސްކުލޫސިވް ރައިޓްސް ދިނުމުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
މި ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތަކަށް ބައިވެރި ވެވޭނެގޮތް،  "(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ 2އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ " އާލާކުރުން

ގެ މަޤްސަދަށް އުނިކަން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ވީހިނދު؛ އަދި ސިޔާސީ " ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި،ތަފާތު ބާވަތުގެ ހިޔާލުތަކަށާއި ތަފާތު ވިސްނުންތަކަށް، ފުރުސަތު ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން
ޕާޓީގެ "ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ނ)އަދި މި މާއްދާގެ " ޕާޓީގެ އެންމެހައި ކަންކަން ފާޅުކަންބޮޑުކޮށް ދެފުއްފެންނަ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ 6ޕާޓީގެ ޤާނޫނުގެ 

ކަމުގައި ބުނެފައިވީ ހިނދު، މި ކަމަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް " ކަންކަން މީޑިއާގެ އެހެން ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިޔުންނަށް ހާމަކުރަމުން ގެންދިއުން
ކޮމިޝަނަށް ފެނުނު ހިނދު؛ ޤާނޫނު އަސާސީންނާއި ޤާނޫނުތަކުން ނޫސްވެރީންނަށް ލިބިދީފައި އޮތް ހައްޤު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ހިފޭނޭ ފަދަ މާހައުލެއް ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން 

ހަމަހަމަކަމާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި އަދި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މުޅި މީޑިއާއަށް ފުރުސަތުލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެވެސް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އިލްތިމާސްކުރުމަށް މި މައްސަލަ 
.ގެ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައ2015ި އޮކްޓޯބަރ 13ނިންމި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

ރާއްޖެ " އެކްސްކުލޫސިވް ރައިޓްސް"ޕީ ޖަލްސާތަކުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ދެއްކުމުގެ .ޑީ.އެމް
ޓީވީއަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ

19/08/2015 IMCAC-06/2015 6

2015 އޮކްޓޯބަރ 20

 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ 27އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ދެއްކުމުގެ އެކްސްކުލޫސިވް ރައިޓްސް ވަކި ޗެނަލަކަށް ދިނުމަކީ، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރަރުކޮށްދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް އުނިކަން އަންނަ ކަމަކަށް ވީހިނދު؛ އަދި ވަކި ޗެނަލަކަށް 28ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށާއި ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓައި  "(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 2އެކްސްކުލޫސިވް ރައިޓްސް ދިނުމުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
މި ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތަކަށް ބައިވެރި ވެވޭނެގޮތް،  "(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ 2އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ " އާލާކުރުން

ގެ މަޤްސަދަށް އުނިކަން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ވީހިނދު؛ އަދި ސިޔާސީ " ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި،ތަފާތު ބާވަތުގެ ހިޔާލުތަކަށާއި ތަފާތު ވިސްނުންތަކަށް، ފުރުސަތު ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން
ޕާޓީގެ "ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ނ)އަދި މި މާއްދާގެ " ޕާޓީގެ އެންމެހައި ކަންކަން ފާޅުކަންބޮޑުކޮށް ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ 6ޕާޓީގެ ޤާނޫނުގެ 

ކަމުގައި ބުނެފައިވީ ހިނދު، މި ކަމަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ކަމެއްކަމަށް " ކަންކަން މީޑިއާގެ އެހެން ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރަމުން ގެންދިއުން
ކޮމިޝަނަށް ފެނުނު ހިނދު؛ ޤާނޫނު އަސާސީންނާއި ޤާނޫނުތަކުން ނޫސްވެރީންނަށް ލިބިދީފައި އޮތް ހައްޤު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ހިފޭނޭ ފަދަ މާހައުލެއް ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން 

ހަމަހަމަކަމާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި އަދި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މުޅި މީޑިއާއަށް ފުރުސަތުލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި މިފަދަ ޕަބްލިކް އިވެންޓްތަކުގެ އެކްސްކްލޫސިވް ރައިޓްސް ވަކި 
ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ނެގުމަކީ ކޮމިޝަނުން ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ނިންމި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 

.އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައި

ޕީ ހަރުގޭގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެކްސްކުލޫސިވް ރައިޓްސް  ރާއްޖެ ޓީވީއަށް .ޑީ.އެމް
ދީފައިވަނިކޮށް ސަންގު ޓީވީއިން އެ ޖަލްސާތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ
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