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ހުށަހެޅި ތާރީޚް
# ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

17/02/2014

މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި ރާއްޖެޓީވީން ހޯދާ ކޮންޓެންޓްގައި ޓައިމް ސްޓޭމްޕް ނީންނާނެތީ، ކޮންޓެންޓް ލިބުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް މި މައްސަލަ ބެލޭނެ 

. މައްސަލަ ނުބެލުމަށް މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމެވި،ކަމަށް ނުފެންނާތީ

އަސްރު ނަމާދު ވަގުތު ނުޖެހެނީސް އަސްރުނަމާދުގެ ބަންގި ރާއްޖެ 

ޓީވީ އިން ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ބުނެ
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01/04/2014

ޕްރޮގްރާމްގައި އެންޓި " ޓޯކް އޮފް ދަ ޓައުން"އަށް ގެނެސްދީން 09:00 ން 8:00ވަނަ ދުވަހުގެ 2014 ޖަނަވަރީ 20އެމް ޕްލަސް އިން .އެފް.ދި

ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ހުރުމަތް ކެނޑޭގޮތަށް އަދި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އެ ކޮމިޝަނާ މެދު އޮންނަ އިހުތިރާމާއި ޤަދަރު ގެއްލޭގޮތަށް 

ފުރައްސާރަކޮށް ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަ ތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފެނުނު ހިނދު މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިން ވަނަ 

އާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދޭއިރު މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުބާރު ނުގެއްލޭނޭ ގޮތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް  (1)ހަމައިގެ 

ކުރުމަށާއި، އަދި ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ބޭނުންކުރުމަށް، 

ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގައި ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް 1ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ  44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

.މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ

 ން 8:30ވަނަ ދުވަހުގެ 2014 ޖަނަވަރީ 20އެމް އިން .އެފް.ދި

ޕްރޮގްރާމްގައި " ޓޯކް އޮފް ދަ ޓައުން" އަށް ގެނެސްދީން 09:00

ސީގެ ހުރުމަތް ކެނޑޭގޮތަށް އަދި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި .ސީ.އޭ

ސީ އާމެދު އޮންނަ އިހުތިރާމާއި ޤަދަރު ގެއްލޭގޮތަށް .ސީ.އޭ

ފުރައްސާރަކޮށް ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ 

ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވުން
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19/03/2014

ދިޓީވީން އިން ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ އެ / އެމް ޕްލަސް .އެފް.އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤުގެ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެން ދި

ފަރާތުގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް   އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ނިންމައި، އަދި މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ ހަމައިގެ 

އާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ކުރިންވެސް ނިންމާފައި އޮތްކަމަކަށް ވާތި އާއި މިކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުން ވެސް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެނެސްފައިނުވާތީ،  (1)

 މާރިޗް 26ގެ ދަށުން މިކަމަށް މާފަށް އެދި ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި 3ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ދިޓީވީން  މި ބަޔާން ޢާންމުކުރުމަށާއި، މިފަދަކަމެއް / އާ ދެމެދު ދިއެފްއެމް ޕްލަސް 10:00 އާއި 08:00ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއް ރޭ 2014

ބްރޮޑްކާސްޓީންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ / ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ގެ ދަށުން  ނަސޭހަތްތެރިވެ އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 1ގެ  (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 44ޤާނޫނުގެ 

.އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤުގެ ފޮޓޯ 

އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ މައްސަލަ
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 ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލ2014ް



ސިޓީ ފޮނުވި 
ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ
މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި ތާރީޚް
# ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

01/04/2014

 12ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ މަނިކުގެ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެން 

 ގައި ދިއެފްއެމް ޕްލަސްއިން ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވަނީ އެ ފަރާތްތަކުގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ކަމަށް 2014ފެބްރުއަރީ 

އާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ކުރިންވެސް ނިންމާފައި އޮތްކަމަކަށް  (1)ނިންމައި، އަދި މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ ހަމައިގެ 

ވާތީ އާއި މި ކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުން ވެސް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެނެސްފައިނުވާތީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފު ނުވުމަށް، 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ / ގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 2ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ 44މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އިންޒާރު ދިނުމަށާއި، ކޮމިޝަންގެ އެންގުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

.ގެ ދަށުން، އެ ފަރާތްތަކަށް ހަނދާން ކޮށްދިނުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވ1ެގެ (ހ)

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ 

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ މަނިކުގެ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން 

ޖަހައިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ މައްސަލަ
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13/04/2014

އެމް ޕްލަސް އަދި.ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ތިން މެމްބަރެއްގެ ފޮޓޯ އެކޮޅު ކޮޅުން ޖަހައިގެން ދިއެފ2014ް ފެބްރުއަރީ 25އަދި 24،23   

 ދި ޓީވީ އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވަނީ އެ ފަރާތްތަކުގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ނިންމައި، އަދި މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

އާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ކުރިންވެސް ނިންމާފައި އޮތްކަމަކަށް ވާތީ އާއި މި ކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުން (1)ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ ހަމައިގެ   

 ވެސް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުގެނެސް އެކަން ތަކުރާރު ކުރަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، މި ފަދަ ކަމެއް ދެން ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު

ގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ2ްގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 44އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ   

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދިނުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން /

.ނިންމީއެވެ

 މެމްބަރުންގެ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން 3 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ 

ޖަހާ ދި އެފް އެމް ޕްލަސް އަދި ދި ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބުނެ
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ސިޓީ ފޮނުވި 
ތާރީޚް

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ
މައްސަލަ 

ހުށަހެޅި ތާރީޚް
# ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

25/05/2014

ރަންރިނބިދޫގޭ އަޙްމަދު ނާޝިދުގެ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެން ދިއެފްއެމް ޕްލަސްއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ވަނީ އެ . ހ،ވަނަ ދުވަހ2014ު މާރިޗް 3
 (1)ފަރާތުގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ނިންމައި، އަދި މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ ހަމައިގެ 

އާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ކުރިންވެސް ނިންމާފައި އޮތް ކަމަކަށް ވާތީ އާއި މި ކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުން ވެސް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުގެނެސް އެ ކަން 
އާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  (1)ތަކުރާރު ކުރަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި އަދި މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ ހަމައިގެ 

މި ފަދަ ކަމެއް ދެން ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ "ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހަތަރު ވަނަ ފަހަރު ޚިލާފުވެގެން، 
އެ ފަދަ ހަރުކަށި ،  ގައި ދިނުމުގެ ކުރިން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތ2014ީ އޭޕްރީލް 13 "އިންޒާރު

އިންޒާރެއް މި މައްސަލައިގައި ދެވެން ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ނަމަވެސް މި ފަދަ ކަމެއް ދެން ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ 
ގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދިނުމަށް މި 2ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 44 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ،ކަމުގެ އިންޒާރު

.މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ

ރިނބުދޫގެ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހާ ދި އެފް އެމް .އަޙްމަދު ނާޝިދު ހ

.ޕްލަސް އިން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާކަމަށް
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17/06/2014

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެން ދިއެފްއެމް ޕްލަސްއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ވަނީ ،ވަނަ ދުވަހ2014ު މާރިޗް 15
އެ ފަރާތުގެ އިއްޒަތާއި ގަދަރަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ނިންމައި، އަދި މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ ހަމައިގެ 

އާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ކުރިންވެސް ނިންމާފައި އޮތް ކަމަކަށް ވާތީ އާއި މި ކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުން ވެސް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުގެނެސް އެ  (1)
އާ މޯލްޑިވްސް  (1)ކަން ތަކުރާރު ކުރަމުންދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އާއި އަދި މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ތިންވަނަ ހަމައިގެ 

މި ފަދަ ކަމެއް ދެން ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ "މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަސް ވަނަ ފަހަރު ޚިލާފުވެގެން، 
 ، ގައި އެ ފަރާތަށް ދީފައިވަނިކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތ2014ީ މެއި 25" ކަމުގެ އިންޒާރު

ގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހިންގާ ދިއެފް އެމް ޕްލަސް 4ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ސްޓޭޝަންގެ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާ މި ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށް، މިފަދަ ކުށް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެ 

.ފަރާތަށް އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ

ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް އިންޒާރު ދި 

އެފްއެމް ޕްލަސް އަށް ދީފައި ވަނިކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ 

.ރައީސްގެ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން
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_ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް
އެސް ސިގްނަލް މާލެއަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަން .ޑީ.އެމް.އެމް

ދެމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވުން
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