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ތާރީޚް
# ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

11/03/2013

ބަންގި ގެނެސްދޭންޖެހޭ ވަގުތުގައި ނޫންގޮތަކަށް ބަންގި ގެނެސްދިނުމަކީ، ބެލުންތެރިންނަށް އޮޅުން އަރާނެ ކަމަކަށް ވާނެތީ، މިފަދަ 
ކަންތައްތައް ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުމަށާއި، ބަންގި އޭގެ ވަގުތުގައި ގެނެސްދިނުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ދަންނަވައި މައްސަލަ 

ނިންމާފައި

އާ ދެމެދު ރާއްޖެޓީވީން ބަންގި 13:20އާ 13:00 ގެ 2013 ޖެނުއަރީ 11 ހުކުރުދުވަހު 
ގެނެސްދިނުން
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_ ފެންޑިންގ މައްސަލައެއް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 30/01/2013 IM/CAC-02/2013 2

07/03/2013

އެމް ޕްލަސް ޚިލާފުވެފައި ވާކަމަށް ނިންމައި، .އާ ދި އެފް (3) ވަނަ ހަމައިގެ 2ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕެކްޓިސްގެ 
އެމް ޕްލަސްއިން މާފަށް އެދި ބަޔާނެއް .ގެ ދަށުން، ދި އެފ3ްގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 އާއި 08:00ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއް ދުވަހު ހެނދުނު 2013 މާޗް 13ނެރުމަށާއި އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި ބަޔާން 
އެމް ޕްލަސްއިން ޢާންމުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް އެންގުމަށް .އާ ދެމެދު ދިއެފ11:00ް

ކަނޑައަޅައި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފު ކަމެއް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށާއި، ލައިވް ކޮންޓެންޓް 
 44ގެނެސްދިނުމުގައި ސްޓޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް އަންގަން މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ 1ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައި

އޮރިޔާންކާޑް ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ 10/02/2013 IM/CAC-03/2013 3

17/07/2013

 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ދިޓީވީއިން  ކޮންޓެންޓް ރައްކާކޮށް 2ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓް ރައްކާކުރަން ލާޒިމްކުރާ 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޢާންމު 30ބަހައްޓާފައި ނުވާތީ، މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 44ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ގެ ދަށުން، އެކަން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އަންގައި މައްސަލަ ނިންމާފައ4ި

  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު 
ޝާހިދު ފޮނުއްވެވި هللا އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللاޢަބްދު

ސިޓީފުޅާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށް އާންމުކޮށްފައިވާ ޚަބަރު 
ގައި ގެނެސްދީފައިވަނީ މަޢުލޫމާތަށް 20:00ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 2013 ޖޫން 09ދިޓީވީން 

ް ނުބައްލަވައި ކަމުގެ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށްކަންކަމަށ
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10/09/2013

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ " ސަޅި ވާހަކަ"މައްސަލައާ އެކު ހުށަހެޅުނު ކޮންޓެންޓް ކަމުގައިވާ ދިޓީވީ އިން ފޮނުވި 
ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިޝާރާތްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޔުނިފޯމެއްގައި ފުލުހުން އާންމުކޮށް 

ބޭނުންކުރަމުންދާ ޔުނިފޯމްތަކުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ބެޖު ފެންނަން ނެތްކަމާއި، ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ޔުނިފޯމް ހުންނަގޮތް 
ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ޔުނިފޯމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު އަދި ރަސްމީ ޔުނިފޯމްތަކުގެ ނަމޫނާ ފޮޓޯއެއް ފޮނުވައިދިނުމަށް 

 (ނ) ވަނަ މާއްދާގެ 18މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި އެދުމުން އެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 
ގައި، ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމް އަޅާއިރު ފުރިހަމަކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ބެޖް ހިމެނިފައި ވާކަމާއި، އަދި ހަމަ އެ 
ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނަމޫނާ ފޮޓޯގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ޔުނިފޯމެއްގައިވެސް ފުލުހުންގެ ބެޖް ހަރުކޮށްފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، 

ދިޓީވީ އިން ފޮނުވި ޕްރޮގްރާމްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ޔުނިފޯމްކަމަށް ބެލެވޭނޭ ޖާގައެއް ނެތުމުން، މައްސަލައާ 
ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފް ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅެން ނެތްކަމަށް މި 

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  ނިންމިފައި

ދިޓިވީން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސަޅިވާހަކަ ޕްރޮގްރާމްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޕޮލިސް ޔުނިފޯމް ބޭނުންކުރާ މައްސަލަ
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ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ތާރީޚް
# ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

24/12/2013

ަ (3)ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ  ، ދެވަނ
ެ (2)(1)ހަމައިގެ  ަ ހަމައިގ ް ވަނ އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  (4)އަދި ފަސްވަނަ ހަމައިގެ  (1)، ތިނ

ގެ ދަށުން މާފަށް އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި އެއްވެސް ޝަރުތެއް 3ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ވީ އިން .ޓީ.އާ ދެމެދު ވ10:00ީ އާއި 08:00ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއް ރޭ 2014 ޖެނުއަރީ 05ނެތި މި ބަޔާން 

ޢާންމުކުރުމަށް އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ކޮންޓެންޓްގެ ރިޕީޓް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ނަމަ އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު މެނުވީ ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށާއި ލައިވް އިވެންޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ފޮނުވާއިރު 

، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ   ވަނަ 44މި ފަދަ ކޮންޓެންޓް އޮންއެއަރ ނުވާނޭގޮތުގެ މަތީން އިންތިޒާމްތައް ބެހެއްޓުމަށް
ގެ ދަށުން އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި 1ގެ )ހ(މާއްދާގެ 

ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައި

ޤައުމުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭފަދަ ގޮތަކަށް ބްރޮޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ 
ޚިލާފަށް ކޮންޓެންޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން

09-11-13 IM/CAC-06/2013 6

24/12/2013

ަ (3)ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ  ، ދެވަނ
ެ (2)(1)ހަމައިގެ  ަ ހަމައިގ ް ވަނ އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  (4)އަދި ފަސްވަނަ ހަމައިގެ  (1)، ތިނ

ގެ ދަށުން މާފަށް އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި އެއްވެސް ޝަރުތެއް 3ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ވީ އިން .ޓީ.އާ ދެމެދު ވ10:00ީ އާއި 08:00ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއް ރޭ 2014 ޖެނުއަރީ 05ނެތި މި ބަޔާން 

ޢާންމުކުރުމަށް އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ކޮންޓެންޓްގެ ރިޕީޓް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ނަމަ އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު މެނުވީ ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށާއި ލައިވް އިވެންޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ފޮނުވާއިރު 

، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ   ވަނަ 44މި ފަދަ ކޮންޓެންޓް އޮންއެއަރ ނުވާނޭގޮތުގެ މަތީން އިންތިޒާމްތައް ބެހެއްޓުމަށް
ގެ ދަށުން އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި 1ގެ )ހ(މާއްދާގެ 

ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައި

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

15/9/2013 IM/CAC-07/2013 7

23/09/2013
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފް ކޮންޓެންޓް ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔާތިން ނިންމާފައި
އަންދަލުސް ދަރުސުގައި ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފް ކޮންޓެންޓް ހުރިތޯ ބެލުން 15-09-13 IM/CAC-08/2013 8



ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ތާރީޚް
# ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

14/01/2014

ަ (3)ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ  ، ދެވަނ
ެ (2) (1)ހަމައިގެ  ަ ހަމައިގ ެ (1)، ތިންވަނ ަ ހަމައިގ ްވަނ ި ފަސ އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި،  (4)، އަދ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ :     ގެ ދަށުން(4)ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
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 
 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ 00:00 ން 20:00ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު، ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެރޭ 

އޮންއެއަރއިން އެފަރާތަކަށް ދިނުމާއެކު، އެފުރުސަތު ދިންކަން ހާމަކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް 
އެންގުމަށާއި؛ އަދި

ޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، .ޑީ.ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަގުތުން އޮންއެއަރ ކުރި އެމ2013ް ސެޕްޓެމްބަރ 23ރާއްޖެޓީވީން 
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް އުނިކަމާއި ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް 

ކަނޑައަޅައި؛

 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި 00:00 ން 20:00ގެ ކުރީން އެއްރޭ 2014 ޖެނުއަރީ 31މި ކުށަށް، އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި 
ގެ ކުރީން އެއްރޭ 2014 ޖެނުއަރީ 31ރާއްޖެ ޓީވީގެ އޮންއެއަރގައި މަޢާފަށް އެދުމަށާއި، ދިފާއުގައި ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު 

 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ އޮންއެއަރގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދިނުމަށް 00:00 ން 20:00
ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 

އިއްތިފާގުން ނިންމާފައި

ގައި ގެނެސްދިން  10:30ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 2013 ސެޕްޓެމްބަރ 23 ރާއްޖެޓީވީން 
ޕީގެ ޤައުމީ މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ .ޑީ.އެމް

ޚިލާފް ކޮންޓެންޓް ހުރި ކަމަށް ފެންނާތީ
24-09-13 IM/CAC-09/2013 9



ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ތާރީޚް
# ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

12/01/2014

ަ (3)ޙަވާލާދީފައިވާ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ  ، ފުރަތަމ
ެ (2)(1)ދެވަނަ ހަމައިގެ  (7)ހަމައިގެ  ަ ހަމައިގ ް ވަނ އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް  (4)އަދި ފަސްވަނަ ހަމައިގެ  (1)، ތިނ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް :    ގެ ދަށުނ4ްގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 44ކަނޑައަޅައި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް އޮންއެއަރވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށްޓަކައި، ސްޓޭޝަންގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ 

ޕްރޮގްރާމް ދެން ނުފޮނުވުމަށާއި؛" ފަސްމަންޒަރު"ގޮތަށް، ޑިލޭއަކާ އެކު ނޫނީ 
    ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް އޮންއެއަރވެއްޖެނަމަ، އެކަން އެގޮތަށް ހިނގައިފިކަން، 

ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ ތެރޭގައި 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 

ޕްރޮގްރާމްގައި އެފަރާތަކަށް ދިނުމާއެކު، އެފުރުސަތު ދިންކަން " ފަސްމަންޒަރު"ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު ޖެހިގެން އަންނަ 
ވަނަ ދުވަހުގެ 2013ހާމަކުރުމަށް އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށާއި؛ އަދި ސެޕްޓެމްބަރ 

ޕްރޮގްރާމްގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ " ފަސްމަންޒަރު"އަށް ވީޓީވީން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި 00:00 ން 21:00ރޭ 
ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް އުނިކަމާއި ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި؛

ޕްރޮގްރާމްގައި މަޢާފަށް އެދުމަށާއި ، " ފަސްމަންޒަރު"ގެ ކުރީން 2014 ޖެނުއަރީ 31މި ކުށަށް އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި 
ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް " ފަސްމަންޒަރު"ގެ ކުރީން 2014 ޖެނުއަރީ 31ދިފާއުގައި ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު 

އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައި

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

ޚިލާފްވާފަދަ ކޮންޓެންޓް ހުރިކަމަށް ފެންނާތީ
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ވީން ގެނެސްދީފައިވަނީ .ޓީ.މަތީގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައި ނަޒަރުކުރުމުން، މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓް ވީ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން ނެތްކަމަށް ކަނޑަޅައި، މި މައްސަލަ ބެލި 
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މައްސަލަ ނިންމާފައި

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 މައްސަލައެކެވެ
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ވޯޓު އޮޅުވާލިކަމަށް ޕާޓީ ތަކުން ތުހުމަތުކުރާ ތިން " މެމްބަރެއްގެ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހާ 3އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ 
މިހެން ކެޕްޝަން ލިޔެ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ އެ މުއައްސަސާގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް   އުނިކަން އަންނަ " މެމްބަރުން

އާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް  (1)ގޮތަށް ކަމަށް ނިންމައި، މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ ހަމައިގެ 
ކަނޑައަޅައި މިފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް 

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައި

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 މައްސަލައެކެވެ
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ވޯޓު އޮޅުވާލިކަމަށް ޕާޓީ ތަކުން ތުހުމަތުކުރާ ތިން " މެމްބަރެއްގެ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހާ 3އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ 
ވީން ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ އެ މުއައްސަސާގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް އުނިކަން .ޓީ.މިހެން ކެޕްޝަން ލިޔެ ދި" މެމްބަރުން

އާ ޚިލާފު  (1)އަންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ނިންމައި، މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ ހަމައިގެ 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް  ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 

ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައި

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 މައްސަލައެކެވެ
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ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

ތާރީޚް
# ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

13/11/2013
ިި ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް މަތީގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައި ނަޒަރުކުރުމުން، މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި

 ޚިލާފަށް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި އެއްވެސް ހަމަޔަކާއޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 
މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައި

އަށް 22:22:29 ން 22:03:08ގެ 2013 ސެޕްޓެމްބަރ 23ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި 
އަލްފާޟިލް އިމްޒިޔާޒު ފަހުމީ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ 
ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ގެ މަޢްދާތަކާ ޚިލާފަށް ދައްކާފދައިވާ 

ކޮންޓެންޓެއްކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
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17/12/2013
އިން ވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއަށް ވާތީ، މި ދެ ޝަކުވާ  (2013 އޮކްޓޯބަރ 20) CAC-160/2013: ޝަކުވާ ނަންބަރު

އެއްިެ މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި ނިންމަން ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައި

ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ފޮނުވި މަގޭ ރިޕޯޓްގައި 2013 އޮކްޓޯބަރ 19ރާއްޖެ ޓީވީން 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފް 

ގައި 2013 ސެޕްޓެމްބަރ 21ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ސްޕްރީމްކޯޓުގެ 
ފޮނުވި ސިޓީގައި ވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

24-10-13 IM/CAC-13/2013 13

ކިޔާ ދީނީ ދަރުސެއް ބައެއް ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން " އަންދަލުސް"ގެ ފަހުން 18:00 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 2013 ނޮވެމްބަރ 15
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އެ ދަރުސް އަކީ ބްރޯސްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފްވާ ކޮންޓެންޓެއް 

ގައި މި ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާތީއާއި،2013 ސެޕްޓެމްބަރ 23ނޫންކަމަށް 

ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި 2013 ނޮވެމްބަރ 21އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު 
ދަރުސްގައި އެންޓިކެމްޕެއިންގެ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ނިންމާފައިވާނޭ ކަމަށް އެ ބިއުރޯއިން " އަންދަލުސް"ޙަވާލާދީފައިވާ 

ވިދާޅުވެފައިވާތީއާއި،

މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އިލެކްޝަންސް 
ކޮމިޝަނަށް ތަފާތު ފަހަރު މަތީން އެދުމުންވެސް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާތީ، ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު މައްސަލައާ ގުޅޭ 
ކޮންޓެންޓަކީ ބްރޯސްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފްވާ ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅެން ނެތްކަމަށް މި މައްސަލަ 

.ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމުނު

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