
 ސިޓީ ފޮނުވި
ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ތާރީޚް
# ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

- ( (ޕެންޑިން މައްސަލައެއް

 ގެ 2012 އޮގަސްޓް 13ރާއްޖެ ޓީވީން 
އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 00:00 ން 2230
ޕީ ކަޅު ހުކުރު އިވެންޓްގައި މުޙައްމަދު .ޑީ.އެމް

އެމީހުން ޖެހި "ގައި 22:44:48 (ނަފާ)ނަސީމް
" ފޮޑި ވަނީ އެމީހުންގެ ފިނދަށް

ކިޔާފައިވާކަމަށާއި، ވީޑިއޯ އިންޓަރވިއު އެއްގައި 
ގައި 23:37:43މަރިޔަމް މަނިކެ ތަކުރާރުކޮށް 

ކިޔާފައިވާ " އެހެރީ އޭ އެޅައި، އެހެރީ އެޅައި"
މައްސަލަ ގައި މަޝްވަރާކުރައްވަމުން މައްސަލަ

14/08/2012 IM/CADR-01/2012 1

- ( (ޕެންޑިން މައްސަލައެއް

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ކޮމިޝަނުން 
އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާއިދާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ 

ނޑަށް ނުފެތޭ   ލަވަ އާއި 2ސުލޫކީ މިންގަ
އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އޯޑިއޯ ކްލިފެއް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ

27/08/2012 IM/CADR-02/2012 2

28/08/2012

ކޮމިޝަނުން މި އިޝްތިހާރުގެ މައްސަލައާއި 
ގުޅޭގޮތުން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރ ތަކަށް 
ޙަވާލާދީ ސަމާލުކަމުގެ މެސެޖާއެކު ނޫނީ 

ވަތަނިއްޔާ ސްޓަންޓް އިޝްތިހާރު ނުދެއްކުމަށް 
ދަންނަވައި، އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ 

ނޑާއެއްގޮތަށް އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް  މިންގަ
ގައި 2012 އޯގަސްޓް 28ދަންނަވައި 

ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްއަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި

ވަތަނިއްޔާ ސްޓަންޓް އިޝްތިހާރު ސަމާލުކަމުގެ 
މެސެޖް ނުހިމަނައި ގެނެސްދޭ މައްސަލަ

26/08/2012 IM/CADR-03/2012 3

- ( (ޕެންޑިން މައްސަލައެއް

އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖްލިސް ޖަލްސާ ލައިވް 
ކުރުމުގައި ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމަށް ނިކުތުމަށް 
ވަޔަލަންސަށް ހިއްވަރުދީ އެމްޕީ ތޯރިގް ދެއްކެވި 

 އޯގަސްޓް 30ބަސްފުޅު ރާއްޖެ ޓީވީން 
އަށް 12:46 ން 12:40ގެ 2012

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކަމަށް

30/08/2012 IM/CADR-04/2012 4

06/08/2012

 ސެޕްޓެމްބަރ 01މޮނީޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުން 
ގައި  ކޮންޓެންޓް ހޯދާފައި އަދި 2012

ވަނަ 14ވަނަ އަހަރުގެ 2012ކޮމިޝަންގެ 
ސަރކިއުލާއިން މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ކޯޑްއޮފް ޕްރެކްޓިސްއާއެގޮތަށް 
ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވާފައި

ނޑު 2012 އޯގަސްޓް 28ދިޓީވީގެ  ގެ ރޭގަ
ގެ ޚަބަރުގައި ރާއްޖެ ޓީވީއަށް 8:00

ނިސްބަތްކޮށް ރާޓީވީ މިހެން ބޭނުންކޮށްފައިވާ 
މައްސަލަ

01/09/2012 IM/CADR-05/2012 5

 ގައި ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނަލް މޮނީޓަރިންގއިން ފާހަގަވެފައިވާ މައްސަލަތައ2012ް



- ( (ޕެންޑިން މައްސަލައެއް

ގައި 12:32ގެ  2012 އޯގަސްޓް 30ވީޓީވީގެ 
ނޑުގެ  ވަނަ ހަމައާ ޚިލާފް 2ސުލޫކީ މިންގަ

ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ
01/09/2012 IM/CADR-06/2012 6

- ( (ޕެންޑިން މައްސަލައެއް

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ކޯޑް 
އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފް ކޮންޓެންޓް 
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ޖަލްސާތަކުގައި 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

09/09/2012 IM/CADR-07/2012 7

- ( (ޕެންޑިން މައްސަލައެއް

ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ފޮޓޯއެއް ބޭނުންކޮށްގެން 
މުޅި ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ބޭފުޅާގެ އަބުރާއި 

އިއްޒަތަށް ހުތުރުގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ
30/09/2012 IM/CADR-08/2012 8

_
ފޯމުގައި ނުރަގަޅު )މައްސަލަ ބާތިލް ކޮށްފައި 

(މައުލޫމާތު ހުރުމުން

 އޮކްޓޯބަރ 10އުސްފަސްގަނޑުގައި 
ޕީން ބޭއްވި .ޑީ.ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމ2012ް

ޖަލްސާގައި، ވަކި ފަރުދުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް 
މި ބަސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ވާ ވާހަކަތައް " ބާޣީ"

ރާއްޖެ ޓީވީން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

11/10/2012 IM/CADR-09/2012 9

_

މޮނީޓަރިންގ ސެކްޝަނުން އަންގާފައިވަނީ 
މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް އެ ގަޑީގައި 

.ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް

ގެ ހަވީރުގެ 2012 08 އޮކްޓޯބަރ 
ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެ ޓީވީން ރައީސް ނަޝީދު 
ހައްޔަރު ކުރިއިރު ފުލުހުން ހަޑިހުތުރު ބަސް 

ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ރިޕޯތްކޮށްފައި 
 ގެ 2012 އޮކްޓޯބަރ 09ވީނަމަވެސް 

ގައި ދިޓީވީން މި މައްސަލައާ ގުޅޭ 16:20
ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ފޮނުވިއިރު ފުލުހުންގެ 
ބަސްމަގު ހުރީ ރާއްޖެ ޓީވީން ރިޕޯޓްކުރި 

ގޮތުގައި ޚިލާފަށްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ މިކަން 
ބެލުމަށް

14/10/2012 IM/CADR-10/2012 10

- ( (ޕެންޑިން މައްސަލައެއް

ވަނަ ދުވަހުގެ ރ2012ޭއޮކްޓޯބަރ  10   
ޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ވަކި.ޑީ.އެމް  

މި ބަސް" ބާޣީ"ފަރުދުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް   
 ބޭނުންކޮށް، މުޖުތަމަޢުގެ އަދަބު އަޚުލާޤާ
ނުބައްދަލު ވާހަކައާއި ބަސްތައް ފޮނުވުން

21/10/2012 IM/CADR-11/2012 11

- ( (ޕެންޑިން މައްސަލައެއް

ތިނަދޫގައި ޓީޓީވީގެ ނަމުގައި ޓެސްޓް . ގދ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިގްނަލް ފޮނުވަމުންދާތީ، 
މިކަމަކީ ލައިސަންސް ނެތި ދޭ ޚިދުމަތެއްކަން 

ފާހަގަކުރެވި މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް

24/10/2012 IM/CADR-12/2012 12



- ( (ޕެންޑިން މައްސަލައެއް

ޓީވީއެމް ޗެނަލް އިންޑިއާގައި ދެއްކުން 
މަނާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި 

 ޑިސެމްބަރ 07ފެތުރިފައިވާ ޚަބަރު 
ވަނަ ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދީފައިވަނީ 2012

ނޑާ އެއްގޮތައްތޯ އަވަސް  ސުލޫކީ މިންގަ
މައްސަލައެއް ގޮތަށް ބެލުމަށް ކޮމިޝަން މޭޒުން 

ނިންމަވާފައިވާތީ

10/12/2012 IM/CADR-13/2012 13


