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ށުން  .1  ފެ

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށެވެ. މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ هللا  ސަނާ ޙައްޤުވެގެން ވަނީ ގަދަ ކީރިތިވަންތަހަމްދާއި 

       ޢަލައިޙި ވަޞައްލަމަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. އަދި هللا މުޙައްމަދު ޞައްލަ

 މިލް ކުރަމެވެ. ކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުން މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި ޝާއެ

ވެގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް މޯލްޑިވްސް ވެސް ވަނަ އަހަރު  2018

ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމާއެކުވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އަހަރަކަށެވެ. 

މެންބަރުންނާއި ހީވާގި މުވައްޒަފުންނާއި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޝަނުގެ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާ އެކު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓްޖިކް އެކްޝަން 

ނޑައަޅާފައިވާ ލަ ނޑިތައްޕްލޭންގައި ކަ   ކެއް ކޮށްފައެވެ. ހާސިލްކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްތަ ނޑުދަ

ވަނަ އަހަރު  2015މުޅި ރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ފަހުން ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލާފައިވަނީ 

ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް  19ވަނަ އަހަރު  2015އެވެ. މިގޮތުން، ކޮމިޝަނުން ވަނީ 

ވަނަ އަހަރު ގެޒެޓް ކުރި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  2012 ރޭޑިއޯ ޗެނަލެވެ.  3ޓީވީ ޗެނަލަކާ  16ދޫކޮށްފައެވެ. އެއީ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  2018 ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްތަކާއިއެކު

ރޭޑިއޯ  13ތެރޭގައި، ޖުމްލަ  ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ 48

ވަނަ އަހަރުގެ  2018ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު،   ޓީވީ ޗެނަލް ހިމެނެއެވެ. 35ޗެނަލާއި 

 ،ފަރާތަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން 5ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ 

ފަރާތަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި  123މްލަ މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖު

 ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.  5މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

މޮނިޓަރކުރުމާއި  ކޮންޓެންޓް ވޭބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވިޝަން އަދި މިޝަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ 

ނިޓަރިންގ ގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކަށް މޮިި

ކާއި ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ފިޔަވަޅުތަ މަޤްޞަދުގައި ފަރުވާދިނުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އިތުރަށް ޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ

ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2018 މާފައެވެ.ނިންކޮމިޝަނުން ވަނީ  ނިންމުންތައް



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  5 

 

ވަނަ އަހަރަށް ގެނެސް،  2018މައްސަލައެއް  10ގައި ނުނިމި ހުރި  2017މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

ވަނަ  2018މައްސަލައެވެ.  60ވަނީ ޖުމްލަ  ނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވަ 2018ކޮމިޝަނަށް ބަލާފައިވެއެވެ. އަދި 

އަދި ޝަކުވާ  ވެ.ކެމައްސަލައެ 14ނުނިމި ވަނީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ނިމިފައިވާއިރު ބަލައި މައްސަލަ  55 އަހަރު

 ޝަކުވާއެއް ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ.  1ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ޝަކުވާއާއި  01ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ  ގެ ތެރޭގައިޝަކުވާ 01ފައިވާ ހުށަހަޅައިވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް  8102

ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  ޝަކުވާ ހިމެނެއެވެ. 51ގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ލައިސަންސް

ބަލާފައިވެއެވެ. އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މައްސަލައެއް  08

އިން  8100 ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުންށް ހުށަހެޅި ބަލާފައިވާ ޖުމްލަ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، ޝަނަކޮމި

  ވެއެވެ.ޝަކުވާ ލިބިފައި 191 އަށް 8102

އަހަރު ކޮށްފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ތިންވަނަމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ  އެގޮތުން، އެންމެ ޚާއްޞަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ މަސައްކަތްތަކެއް ވެއެވެ.

ނޑު  މްދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުގެ ޕްރައިމް ޓައި ކަމުގައި ވާ ރޭގަ

ކޮމިޝަނުން ޢާއްމުކޮށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ވެ. ށް މޮނިޓަރކޮށް ރިޕޯޓެއް ނެރުމެ 12:00ން  8:00

 ބަޔަކަށް ބަހާލެވިގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތިންގޮތުގެ މަތިން މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  ބުރޫނާރާނެ

 މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.  ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ޚާއްޞަ

އޮޕަރޭޓް ކުރާ ޗެނަލްތަކުގެ ތެރެއިން ގެ ނިޔަލަށް  2018ސެޕްޓެމްބަރު  22އިން  2018އޮގަސްޓު  18 ،މިގޮތުން

ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މޮނިޓަރ ކުރަމުންގެންދިޔައެވެ.  ޓީވީ ޗެނަލް 9ޚަބަރާއި ސިޔާސީ މަޢުލޫމާތު ގެނެސެދޭ 

ނޑަކަށެވެ. އެއީނީ ވަކިވަކި ސަބްޖެކްޓްތަކަށް ބަހާލެމަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި ބަލާފައިވަ ޗެނަލަކުން އެ  ،ވި ދެ މިންގަ

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ މިންވަރު  ދެނެގަތުމަށް ކުއަންޓިޓޭޓިވް އެނަލިސިސް އަދި ޗެނަލަކުން އެ  ސަބްޖެކްޓަކަށް ކަ

ށް ސަބްޖެކްޓެއްގެ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އެއީ ޕޮޒިޓިވް، ނެގެޓިވް އަދި ނިއުޓްރަލް މިންވަރު ދެނެގަތުމަ

ނޑުންވެސް މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ ޗެނަލެއްގެ  ނޑަށެވެ. މި ދެ މިންގަ ކުއަލިޓޭޓިވް އެނަލިސިސްގެ މިންގަ

މި ތަފާސްހިސާބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  އޮންއެއަރ ބްރޯޑްކާސްޓް ސިކުންތުން ބަލައި މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

 ޓަރިންގ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި އާންމުކޮށްފައެވެ.ގައި މޮނި 2018އޮކްޓޫބަރ  4ކޮމިޝަނުންވަނީ 
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 ތަރައްޤީވަމުންދާ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްދާއިރާގެ ކުރިމަގަށްޓަކައި، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެ އިހަލުވި ބާރު މިނެއްގަ
ގޮތުން  ޤާނޫނީތަނަވަސް ކޮށްދިނުމަށާއި  ފެންވަރެއްގައި ކުރުމުގެ މަގު ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ޒަމާނާ އެއް

ކާއި ކާސްޓްކުރުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތަކޮށައިދިނުމުގެ ގޮތުން، ބްރޯޑް ގުފަސޭހަތަކަށް މަހިމާޔަތާއި ލިބިދޭންޖެހޭ 
އެކުލަވާލުމަށާއި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދުތަކަށް ކޮމިޝަނުން ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާޙްތައް އުސޫލުތައް 

  ށްފައެވެ.ކޮގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އަހަރު ވޭތުވެ ދިޔަ  ކޮމިޝަނުން ވަނީގެނައުމަށްޓަކައި 

( ޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުއަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާ) 2016/15ޤާނޫނު ނަންބަރ  އެގޮތުން، 
ޒިމުކުރާ ގައި އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ކުރުމަށް ލ2016ައޯގަސްޓް  11ށް އަ

ހިމަނައި  ވާއިދުތަކަށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާހުތައްގަމާއި ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގެ ތަޖްރިބާއަށް ބަލައި ކަންކަ
 ގައިވެސް 2018ން ފެށިގެން ވަނަ އަހަރ2017ުވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ގަ

 2018ނޮވެންބަރު  22ގެޒެޓްކުރުމުގެ މަރުހަލާގައިވަނިކޮށް އެ ޤާނޫނު  ގަވާއިދުތައްނަމަވެސް މި ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 ވާއިދުތައް އިސްލާހު ކުރެވުނެވެ.ގައެ ޤާނޫނާ ގުޅޭ އިސްލާހުތައް އުނިކުރުމަށް ފަހު އަލުން  ގައި އުވާލުމާ ގުޅިގެން

ވަނަ އަހަރު  2018)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މާއްދާ(އަށް ވަނަ މާއްދާ  30ބުގެ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ ޚާއިންތި އަދި،
އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ގެނައި އިސްލާހާއި އެކު "

ން ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ބްރޯޑްކާސްޓި 2018ލެއް" ވަނީ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫ ،ބަޔާންކުރުމާއި
 އެކުލަވާލައި އާންމުކޮށްފައެވެ. ކޮމިޝަނުން

ސެޕްޓެމްބަރ  22” ލައިވް އިވެންޓްތައް ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމާބެހޭ އުސޫލު“ މީގެއިތުރުން،
 މި  .އެވެއާންމުކޮށްފަވަނީ  ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށް،ގައި 2018

)އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/15އުސޫލަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،  19)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/16ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  36
ވެންޓެއް ގެނެސްދެމުންދާ ވަގުތު، އެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ލައިވް އި

ނޑާލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި އެ ފަދަ މައްސަލަތަކާއި  ކޮންޓެންޓެއް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން މެދުކަ
 .ގުޅިގެން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެކެވެ

ތެރިކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި އުސޫލަކީ، އަބުރު ރައްކައުނަމަވެސް، 
ގައި އުވާލުމާ ގުޅިގެން މި  2018ނޮވެންބަރު  22އެކުލަވާލައި އަމަލުކުރަން ފެށުނު އުސޫލެއްކަމުން، އެ ޤާނޫނު 

ނޑައަޅާފައެވެ  .އުސޫލުވެސް އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބާތިލުވެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކަ

( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހަދަން 2013/1ނޫނު )ނަމްބަރު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު 

ލާޒިމްކޮށްފައިވާ "އެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ކޮމިޝަނުން ވަނީ 

 އެކްރެޑިޓްކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. ފަރާތެއް  192ވަނަ އަހަރު  2018ނުގެ ދަށުން މި ޤާނޫ އެޕްރީލްގައި ގެޒެޓްކޮށްފައެވެ. 2013
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ވަނަ އަހަރަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި  2018ނިމިގެން ދިޔަ 

ވަނަ އަހަރަށް ކޮމިޝަންގެ ތަސައްވަރަކީ  2019ކާމިޔާބު އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަހަރެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގެ ސަބަބުން ޢާންމުންގެ ، ޤާބިލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންތަކެއް ޤައުމުގައި އުފެދި ،ޒިންމާދާރު

ާފ ހެޔޮ ވިސްނުން ތަރައްޤީވެ، އެކި ދާއިރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތުގެ ސަބަބުން ކުރިއެރުމާއި މަ ން

 ލިއްބައިދޭނެ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވުމެވެ.  

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން  އަޅުގަ

ޔުމެވެ. ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ފުޅާވެ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާ ވެގެން ދި

ނޑުމެން އެންމެން މި ކުރާ މަސައްކަ ސުބުހާނާހޫ هللا ތުގައި މާތް އަދި މި ކަންކަން ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

 ލާ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ! ވަތަޢަ

                                                                              2019ފެބްރުވަރީ  27             

 މުޙައްމަދު ޝަހީބު

 ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
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ފު 2  ޢާރަ  . ތަ

 3)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/16މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނު ނަމްބަރ: 

ގައި އުފެދިފައިވާ މިނިވަން މުޢައްސަސާއެކެވެ. މި ކޮމިޝަން  2011އެޕްރީލް  04ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، 

އުފެއްދުމުގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި 

ނޑައެޅުމާ ތަންފީޒްކުރުމާއި ޑިމޮކްރަސީ އާލާކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ،ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ކަ

މިނިވަންކަން އޭގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން 

މަތް ފުޅާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މިކަންކަމުގެ އަލީގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޚިދު

، ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުވައިދިނުމަށާއި އޭގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރެވޭނޭ މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި

 .އެފަދަ ނިޒާމްތައް އެކުލަވާލާ ޤާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހަތް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މި ކޮމިޝަނަށް ފަސް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށް

 ކޮމިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ބަދުރުއްނަސީރު .ގައެވެ 2011އެޕްރީލް  04މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރެއްވީ 

ގައި ވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުންނާއި ރައީސްކަމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައެވެ.  2012ޖޫން  29

 މަޤާމުގައި ރައީސްގެ ނައިބު ކުރީގެ ރައީސްކަމަށް މިޝަނުގެކޮބަދުރުއްނަސީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން 

 2012 ނޮވެމްބަރ 21 ޝުޖާއު هللاޢަބްދު ކޮމިޝަނަރ ކަމަށް ރައީސް ނައިބު އަދި ޝަހީބު މުޙައްމަދު ހުންނެވި

 .އިންތިހާބުކޮށްފައެވެ ވަނީ ގައި

 މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ އަސްލަމް، މުޙައްމަދު  އާލިޔާ،/ ދިއްދޫ. ހއ މަޤާމަށް ހުސްވެފައިވާ ކޮމިޝަންގެ އަދި،

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަތްކޮޅު މެމްބަރުކަމުގެ ޢައްޔަނުކުރައްވާ މަޤާމަށް މި އެބޭފުޅާ އިންތިޚާބުކުރުމުން،

 ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ، މަޤާމަށް މި އަސްލަމް މުޙައްމަދު. ގައެވެ 2013 މާރިޗު 13 ހަވާލުކުރެއްވީ

 .ތެރެއިންނެވެ ފަރާތުގެ 14 ކުރިމަތިލި މަޤާމަށް މްބަރުކަމުގެމެ ހުސްވެފައިވާ

ދުވަހު ބާއްވަވައި، ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނަން  ކޮމިޝަންގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ހަމަ އެ

ހުށަހެޅުއްވި ކޮމިޝަނަރ މުޙައްމަދު ޝަހީބު އަދި ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވި ކޮމިޝަނަރ 

ްށ  މުޙައްމަދު އަސްލަމް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަ

 ހޮއްވެވިއެވެ.
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ނައިބު ރައީސް ކަމާއި މެމްބަރު ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު އަސްލަމްގެ މެމްބަރު ކަމުގެ  ކޮމިޝަންގެ 

ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ކޮމިޝަނުގެ ވެފައިވާ ދައުރު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން، ހުސް

ގެ އިއްތިފާޤުން ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ންބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރު

 ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.ވަނީ   2018މާރޗް  18އިސްމާޢީލް ސަފްވާން 

ދައުރަކަށް އަލަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް އަމްޖަދު ވަހީދު ޢައްޔަނުކުރެއްވީ، ކޮމިޝަންގެ އަދި ފަސް އަހަރުގެ 

މެމްބަރުކަމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު އަސްލަމްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޅުންގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން އޮފީހުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފު

މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ  ދިރާސާއިން އެންމެ މަތިން މާކްސްހޯއްދަވައި، ރުހުން ދިނުމަށް ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ 

ން މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤު 36ވޯޓަށް އެއްސެވުމަށްފަހު  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި

 ހޮވިވަޑައިގެންނެވުމުންނެވެ.

 އެ އިގަ 2016މެއި  1އިތުރުން، ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ނޫރާ ޢަލީ  މީގެ

މަޤާމުން ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ހުސްވެފައިވާ އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ 

ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މޮނިޓަރިންގ އެންޑް  މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގަތް އެއިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު، 

 އިގަތީ ޑަހަވާލުވެވަ އި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ނާސިޙު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާއެންޖިނިއަރިންގެ މަޤާމުގަ

  ގައެވެ. 2016މެއި  2
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ޢޫލިއްޔަތުތައް  2018 .3 ކުރުމަށްޓަކައި ކުރި އަދާވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަސް
އްކަތް   މަސަ

ން 3.1 ކުލަވާލު ޓެއް އެ ޕޯ ކުގެ ރި ކަތްތަ ސައް ން ކުރި މަ ނު މިޝަ ސްވަރު ކޮ ބުގެ ދުވަ ޚާ ންތި ސީ އި ޔާ  ރި

އޮގަސްޓު  18ޗެނަލްތައް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދިޔަ ހުރިހާ ޓީވީ 
ވަނީ މޮނިޓަރ ކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މޮނިޓަރކޮށްފައި ވަނީ ކޮންމެ  2018ސެޕްޓެމްބަރު  22އިން  2018
ނޑު ، އްގެޗެނަލެ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ކޮންޓެންޓެވެ. އަދި އެއްކުރެވުނު  12:00މެންދަމު އިން  08:00 ޭރގ 

 މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ރިޕޯޓެއް ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ޚަބަރާއި ކަރަންޓް  2018ސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18މި ދިރާސާގައި ބަލާފައިވާނީ 
ކޮންޓެންޓްގެ ތެރެއިން ޕްރައިމް ޓައިމްކަމުގައި ކޮމިޝަނުން އެފެއާޒް ގެނެސްދޭ ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލުގެ 
ނޑު  ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު ކަމުގައިވާ ރޭގަ އަށާއި ޑިރެކްޓް އެކްސެސްކަމުގައި އެ  1200އިން  0800ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތެވެ. މި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި ބަލާފައިވާނީ ވަކިވަކި ސަބްޖެކްޓްތަކަށް ބަ ހާލެވި ޗެނަލަކުން ކަ
ނޑަކަށެވެ. އެއީ ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ މިންވަރު  ދެނެގަތުމަށް  ،ދެ މިންގަ ޗެނަލަކުން އެ ސަބްޖެކްޓަކަށް ކަ

ކުއަންޓިޓޭޓިވް އެނަލިސިސް އަދި ޗެނަލަކުން އެ ސަބްޖެކްޓެއްގެ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އެއީ ޕޮޒިޓިވް، 
ނޑަށެވެ. މި ދެ ނެގެޓިވް އަދި ނިއުޓްރަލް މިންވަރު ދެނެގަ ތުމަށް ކުއަލިޓޭޓިވް އެނަލިސިސްގެ މިންގަ

ނޑުންވެސް މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ ޗެނަލެއްގެ އޮންއެއަރ ބްރޯޑްކާސްޓް ސިކުންތުން ބަލައި  މިންގަ
އިވާ މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މިގޮތުން، ވަކިވަކި ޗެނަލްތަކުން އެ ސަބްޖެކްޓުތަކަށް ވަގުތު ޚާއްޞަ ކޮށްފަ

މިންވަރަށާއި އެ ސަބްޖެކްޓުތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވާ ޓޯނާއި އޭގެ މިންވަރު ރިޕޯޓުގައި 
 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ދުވަލު  ޓް :1ޖަ ޕޯ ކުގެ ރި ކަތްތަ ސައް ން ކުރި މަ ނު މިޝަ ސްވަރު ކޮ ބުގެ ދުވަ ޚާ ންތި ސީ އި ޔާ  ރި

ުޅ އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް “ 3.2 ޔަވަ ދާރީ ފި މާއި، އި ކުރު ން ޔާ މަތައް ބަ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަ

ބެހޭ އުޞޫލު މާ ން ”އެޅު ކުލަވާލު  އެ

ވަނަ އަހަރު ގެނައި  2018ވަނަ މާއްދާ )ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މާއްދާ(އަށް  30ބުގެ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ ޚާއިންތި
 ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއިއިންތިޚާބީ އިސްލާހާއި އެކު "

ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު  ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން  2018ނީ ލެއް" ވައިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫ
ްށ  ގައިވާ ވަގުތުމް ޝެޑިއުލުބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޕްރޮގްރާއެކުލަވާލައި އާންމުކޮށްފައެވެ.މި އުސޫލުގައި  ކެންޑިޑޭޓުންނަ

ނޑައަޅާފައިވަނީ ޚާއްޞަކުރު ނޑު މަށް ކަ ދެމެދުގެ ވަގުތުތަކެވެ. އަދި  ވަގުތު  އާ 12:00އިން  09:00ރޭގަ
)ތިރީސް( މިނެޓުގެ ވަގުތެއް  30ކޮންމެ ފަހަރަކު މަދުވެގެން  ކުރާއިރު، ވަގުތު ޚާއްޞަކުރާ ފަރާތަށް ޚާއްޞަ

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން،  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހިލޭ ދޭ ވަގުތާއި ވިއްކާ ވަގުތު އަދި ވިއްކާ ދިނުމަށް ކަ
އަގުތައް އެނގޭނެހެން އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން 

ކޮމިޝަނަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި )ސާޅީސް އަ 48ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 
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މި އުސޫލު އެކުލަވާލަވާލައިފައިވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް  ޅުމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ހުށަހެ
 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

ދުވަލު  ދާރީ އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ": 2ޖަ މާއި، އި ކުރު ން ޔާ މަތައް ބަ މުގެ ހަ ކުރު ޚާއްޞަ

ބެހޭ އުޞޫލު މާ ޔަވަޅު އެޅު  ”ފި

ސޫލު" 3.3 ބެހޭ އު މާ ންގު ނަށް އެ ން ޓަރު ސް ޑްކާ މަށް ބްރޯ ޓާލު ޓްތައް ހުއް ން ން ”ލައިވް އިވެ ކުލަވާލު  އެ

ގައި 2018ސެޕްޓެމްބަރ  22” ލައިވް އިވެންޓްތައް ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމާބެހޭ އުސޫލު“
ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށް، ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ވަނީ 

 .އާންމުކޮށްފައެވެ

)އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު(  2016/15މި އުސޫލަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރ 
ވަނަ މާއްދާގެ  19)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/16ނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަ 36ގެ 

ދަށުން، ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ލައިވް އިވެންޓެއް ގެނެސްދެމުންދާ ވަގުތު، އެ 
ނޑާލުމުގަ އި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި އެ ފަދަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓެއް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން މެދުކަ

 .މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެކެވެ

މި ފާސްކުރި އުސޫލުގައި، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޒިންމާއާއި، ލައިވް އިވެންޓަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި، 
ސަލަތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މުޢާމަލާތްކުރާނެ މައްސަލަ ބަލާނެ ގޮތާއި، ލައިވް އިވެންޓްގެ މައް

 .ގޮތާއި އަދި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

)އަބުރު ރައްކައުތެރިކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ  15/2016މި އުސޫލަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު އަދި 
ގައި  2018ނޮވެންބަރު  22ކުރަން ފެށުނު އުސޫލެއްކަމުން، އެ ޤާނޫނު ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި އަމަލު

ނޑައަޅާފައެވެ  .އުވާލުމާ ގުޅިގެން މި އުސޫލުވެސް އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބާތިލުވެފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކަ

ލު  ވަ ހޭ : "3ޖަދު ބެ ގުމާ ން ށް އެ ނަ ން ރު ސްޓަ ކާ ރޯޑް ށް ބް ލުމަ އްޓާ އް ހު ތަ ންޓް ވެ ވް އި އި ލުލަ ސޫ  ”އު

 

ކަތް 2018 3.4 ސައް މުގެ މަ ޓަރކުރު ނި ޖް މޮ ބުގެ ލައިވް ކަވަރޭ ޚާ ންތި ސީ އި ޔާ ހަރުގެ ރި ނަ އަ  ވަ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުގެ ޕްރައިމް ޓައިމް 

ނޑު ކަމުގައި  ،ރިޕޯޓެއް ނެރުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ވީމާށް މޮނިޓަރކޮށް  12:00ން  8:00ވާ ރޭގަ

ކޮމިޝަނުން ޢާއްމުކޮށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫނާރާނެ ގޮތުގެ މަތިން މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތް 

ކުރުމަށްޓަކައި ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލެވިގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ޚާއްޞަ 

 އްކަތްކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މަސަ
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އޮޕަރޭޓް ކުރާ ޗެނަލްތަކުގެ ތެރެއިން ގެ ނިޔަލަށް  2018ސެޕްޓެމްބަރު  22އިން  2018އޮގަސްޓު  18 ،މިގޮތުން

މޮނިޓަރ ކުރަމުންގެންދިޔައެވެ. މިގޮތުން،  ޓީވީ ޗެނަލް 9ޚަބަރާއި ސިޔާސީ މަޢުލޫމާތު ގެނެސެދޭ 

 މޮނިޓަރކޮށްފައިވާ ޗެނަލްތަކަކީ؛

ސްޓަރޕަ ކާ ރޯޑް ސް ބް ކް ސަރވި ލި  ބް

 . ޕީއެސްއެމް ނިއުސ1ް

 . ޓީވީއެމ2ް

 . ޔެސ3ް

ސްޓަރ ކާ ރޯޑް ލް ބް  ކޮމާޝަ

 . ރާއްޖެ ޓީވ4ީ

 . ވީޓީވ5ީ

 . ސަންގު ޓެލެވިޜަނ6ް

 . ސަން ޓީވ7ީ

 . އެމްވީ ޓީވ8ީ

 13. ޗެނަލް 9

ބަޔަކަށް ބަހާލާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ތިން 

 ބަހާލާފައިވަނީ؛

  : ްނިޓަރުނ ދުވަހުން ދުވަހަށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި "ޗީފް މޮނިޓަރ"އެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވަކި މޮ

 މުއައްޒަފުންތަކެއް މޮނިޓަރކުރަމުންދިޔައެވެ. މި މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުމަށްޓަކައި 

 ގެ ތަމްރީނެއް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުނެވެ. އެއް ދުވަހު

  ްކ ރެ ސްޓް ޓް ން : –ފާ ރު ކޭޓަ ޑި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ  އެޖު

ގަޑިއިރު ތެރޭ ބެލުމަށް "ފާސްޓް  ޓްރެކް އެޖުޑިކޭޝަން" ކޮމިޓީއެއް  48މައްސަލަތައް 

" ޗީފް އެޖުޑިކޭޓަރ"އެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ  އެކުލަވާލިއެވެ. މި ކޮމިޓީ ހިނގަމުން ދިޔައީ
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 .ންނާއެކުއެވެކޮޕްލެއިންޓްސް ސެކްޝަނުގެ ދެ މުވައްޒަފުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

 : ްރިޕޯޓު އެޑިޓަރުންގެ މަސައްކަތް ބިނާވެގެންދިޔައީ މޮނިޓަރުން އެދުވަހެއްގެ  ރިޕޯޓް އެޑިޓަރސ

ން ދުވަހުން ދުވަހަށް މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކޮށް ނިންމުމު

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެޑިޓަރުން 

 .މަސަކަތްކުރަމުން ދިޔައީ "ޗީފް އެޑިޓަރެއްގެ" ދަށުންނެވެ

އަދި ފިލާރސް އެވެ. މިގޮތުން ޕްރައިމް ޓައިމްގެ ޕްރައިމް ޓައިމްގައި މޮނިޓަރކޮށްފައިވަނީ ޚަބަރު، ޕްރޮގްރާމް 

ނޑު   ނިޔަލަށެވެ.  12:00އިން  08:00ގޮތުގައި ބަލާފައިވާނީ ރޭގަ

ގުޅޭގޮތުން ގެނެސްދީފައިވާ ކޮންޓެންޓާ  މިގޮތުން، މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތް ބިނާވެފައިވަނީ އަންނަނިވި ހަ ފަރާތާ

 ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ؛

  /ާސަރުކާރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

 ްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ 

 ުޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދ 

 ްއިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙ 

 

ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި ބަލާފައިވަނީ ވަކިވަކި ސަބްޖެކްޓްތަކަށް ބަހާލެވި ދެ 
ނޑަކަށެވެ. އެއީ ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ މިންވަރު  ދެނެގަތުމަށް  ،މިންގަ ޗެނަލަކުން އެ ސަބްޖެކްޓަކަށް ކަ

ކުއަންޓިޓޭޓިވް އެނަލިސިސް އަދި ޗެނަލަކުން އެ ސަބްޖެކްޓެއްގެ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އެއީ ޕޮޒިޓިވް، 
ނޑަށެވެ. މި ދެ  ނެގެޓިވް އަދި ނިއުޓްރަލް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުއަލިޓޭޓިވް އެނަލިސިސްގެ މިންގަ

ނޑުންވެސް މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ ޗެނަލެއްގެ އޮންއެއަރ ބްރޯޑްކާސްޓް ސިކުންތުން ބަލައި  މިންގަ
ގައި  2018އޮކްޓޫބަރ  4މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މި ތަފާސްހިސާބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަނުންވަނީ 

 އި އާންމުކޮށްފައެވެ.މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލަ

އްކަތްކޮ 3.5 ރި މަސަ ގެ ގޮތުން ކު މު ރު ޒަންކު ގު ވަ ގެ އަ އްކަތު ގެ މަސަ ޒަފުން އް ވަ  މިޝަން މު

ވަނަ އަހަރުގައިވެސް ކޮމިޝަން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު   2018ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް

ކޮންމެ މަހެއްގައިވެސް ހާޟިރީއަށް އެންމެ މިގޮތުން، ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައިވެއެވެ. 
 މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވެއެވެ. ސެޓިފިކެޓު ރަނގަޅު މުއައްޒަފުންނަށް ދެވޭ "މިސްޓަރ ނުވަތަ މިސް ބްރޯޑްކޮމް"
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އިވާ މުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ކުރި. 4 3 ފަ ށް ުމ ހިއެރުވުމަށްޓަކައި ކޮ އް
ތް އްކަ  މަސަ

 

ގަކުރުން  4.1    ވަސް" ފާހަ ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދު  "ބް

ގައި  2018އޮކްޓޫބަރު  4ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް   

ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވުމަށް 

ވަނީ ރިކޯޑްކޮށް  ދުވަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ދެއްވާ ޚިޠާބެއް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް

ލޫދިފައިވާ ޤައުމުގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން އަލުން ވިޔުމަށް  ،ޚިޠާބުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ވަނީ އެއަރކޮށްފައެވެ. މި

  ގޮވާލައްވާފައެވެ. ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ގުޅިގެން، އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ޞާކޮށް އެދުވަހު އެއަރ މި ޚިޠާބުގެ ޑީ.ވީ.ޑީ ރިކޯޑިންގ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ޙިއް

 ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، މި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ރޭޑިއޯ 

ތަކާ ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވިއެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބެހޭގޮތުން މި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި މެމްބަރުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން، 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ  ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓާއި ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިވާ

 .ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝަހީބު ނެރެދެއްވިއެވެ މަސައްކަތްތަކުގެ ރިޕޯޓުދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުން ކުރި 

 

އް 4.2 ލްތަ ޕޯސަ ރޮ މިޝަނުން ހުށަހެޅި ޕް ރާތްތަކަށް ކޮ   އެކި ފަ

ތި 2018 ން ސީ އި ކި ޚާގެ ރިޔާ އެ ކި އި އެ ކަ ށްޓަ ރުމަ ކު ނު ރީ ން ތަމް ރު ސްޓަ ކާ ރޯޑް ން ބް ތު ގެ ގޮ ވުމު ރު އްޔާ ށް ތަ ބަ

ށް  ކަ ތަ ސީ ބަ ންއެމް ޅު ހެ ށަ ލް ހު ސަ ރޮޕޯ  ޕް

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން  އިބަކަށް ހެދުމަށްޓަކަޚާއިންތިބަކީ މިނިވަން އަދި އިންސާފުވެރި ޚާތިބާއްވާ ރިޔާސީ އިން އިރާއްޖޭގަ

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ  2018ނުމަށްޓަކައި، އެކި ޤައުމުތަކުގެ އެމްބަސީއަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިިު

ސީ، އެމްބަސީ އޮފް ޕާކިސްތާން އެމްބަ، ބަސީބަންގްލަދޭޝް އެމް ، މިގޮތުން އިންޑިޔަން އެމްބަސީ ހުށަހަޅާފައެވެ.ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއް 



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  15 

 

 ވަނީ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައެވެ.ޖަޕާން، ސްރިލަންކަން އެމްބަސީ އަދި ސަޢޫދީ އެމްބަސީ އަށް 

 

ން ޅު ހެ ށަ ލް ހު ސަ ރޮޕޯ ށް ޕް އަ ސީ ބަ ނާ އެމް އި އި ޗަ ކަ ށްޓަ ރުމަ ކު އްޤީ ރަ ން ތަ ގް ކޮމިޝަ ން ސްޓި ކާ ރޯޑް ޑިވްސް ބް ލް  މޯ

 

 ޤީދާއިރާ ތަރައް ހޯދުމަށާއި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އްކޮމިޝަނަށް  ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަ ގމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން

ކޮމިޝަންގެ ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނުން ވަނީ  ޗައިނާ އެމްބަސީއަށް ގ ކުރުމަށާއި، ބްރޯޑްކާސްޓިން

 ވަނަ އަހަރު ޕްރޮޕޯސަލް  ހުށަހަޅާފައެވެ. 2018
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އިރާ ރީބްރޯ .5 ށްޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާ ވުމަ އެރު ތް ކުރި އްކަ އްމު މަސަ އިވާ މުޙި ފަ ށް  ކޮ

ދޭ 5.1 ޤު ލިބި އް އްކުމުގެ ޙަ ލްތައް ދެ ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޗެނަ މުނާމާ  ރީބް ގައި ފަހު ޔުމެއްގެ ގޮތު  ލި
މަށް  ގުންހުށަނޭޅު ރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެން  ރީބް

 

ހިމަނާފައިވާ ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ ވިއުގައިގައި 
ދެއްކުމުގެ ޙައްޤު އެފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ޗެނަލްތައް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު 
ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަހުމުނާމާއެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަމުންދާތީއާ، މިފަދަ ފަހުމުނާމާއަކީ ޗެނަލްތައް ދެއްކުމުގެ ޙައްޤު 

ކަމަށް ބައެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އޮޅުން އަރާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިދޭ ލިޔުމެއް 
 ކޮމިޝަނުން ވަނީ ސަރކިއުލަރއެއް ނެރެ ޢާންމުކޮށްފައެވެ.

ލައިސަންސަށް “ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  25)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  16/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 
” ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން އެދޭ ފަރާތަކީ

ެގ “ވަނަ މާއްދާގައި  18ގެ ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުރީބް މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު
ފަރާތުން ޗެނަލެއް ފޮނުވަންވާނީ، ޗެނަލް ދޭ ފަރާތާއި ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފާރާތާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމުގައި  ”ދެމެދު ވެފައިވާ ނޮން އެކްސްކްލޫސިވް އެއްބަސްވުމެއް އޮވެގެންނެވެ.
 ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

މުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއެކު ޗެނަލްތައް ދެއްކުމުގެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރު
ޗެނެލް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ކަމުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވައި، ސޮއިކުރެވޭ 

އް ނޫންކަން، އެ ފަރާތްތަކަށް ސާފުވާނޭގޮތުގެ މަތީން ފަހުމުނާމާއަކީ ޗެނަލްތައް ދެއްކުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދޭ ލިޔުމެ
އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ބޭރުގެ ޗެނެލްތަކުގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ރައިޓްސް ރުމަށާއި އަމަލުކު

 ކޮށް އެ ކަންންއެހެން ރީބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ދޭ ނަމަ، އެ ފަދައިން ދެވޭ ޗެނެލްތައް ސާފުވާނެހެން ބަޔާ
ވެސް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމްވެސް ހަމަޖެއްސުމަށް 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

4  

5  

6  

7  

8  

9  

01  

00  

 

 



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  17 

 

ފްކުރުކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ . 6 01 ޢާރަ ށްތަ ތް މަ އްކަ  ކުރި މަސަ

ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ   

އަށް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. މި 15ން 3ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު  2012ގޮތުގައި ދިރާސާ މަސައްކަތްތަކެއް 

 ކާރެއްކަމުގައިވާ ޑރ. މަރީ ގްރީންއެވެ.މަސައްކަތްކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ މިދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ

ގައި ޑރ. މަރީ ގްރީން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، މި ދިރާސާ ރިޕޯޓަށާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް  2015މިގޮތުން، ސެޕްޓެމްބަރު 

ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފަންޑިންގގެ އެހީގައި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ގަވާއި

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި، ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން އަދި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. ކޮމިއުނިޓީ 

އި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤާނޫނާއި ފުށުއެރުން ހުރުމުން އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގަ

ލަފާގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާ އިސްލާހުކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އޭ.ޖީ އޮފީހަށް 

 ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

ޖޭގައި ތަޢާރަފުކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ވަނަ އަހަރު ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ރާއް 2018

 ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 
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އިވެރިވި ސެމިނަރ، ވާރކްޝޮޕް ކޮ.7  ޓްރެއިނިންގ އަދި ސްޓަޑީ ޓުއަރ ،މިޝަނުން ބަ
 

އި. ބީ. ޑީ  7.1 ޓް   15އޭ. އަ މި އާ ސަ ޑި އާ މީ ލީ – 2018ވަނަ އޭޝި އް އު ދި ޔާ ، ނި ޑި  –އިން

    2018މޭ  12- 08

 

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓް ޑެވެލޮޕްމަންޓް )އޭ.އައި.ބީ.ޑީ(އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް  ،އިންޑިޔާގެ ދިއްލީގައި ބޭއްވި އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓްގައި

މުހައްމަދު ޝަހީބު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. މި ސަމިޓްގައި ރައުންޑް ޓޭބަލްގެ ޕެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި 

 ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ކުރިއަށްގެންދިޔަ "އޭޝިއާ މީޑިއާ ސަމިޓް" އަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އަށް  8-4އިންޑިޔާގެ ދިއްލީގައި މޭ 

ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް  ތަޖުރިބާކާރުންނާއެކު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެގ ޤައުމުތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ސަރަހައްދު

ންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމާއި ކަމާގުޅޭ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ގޮ ދާއިރާގައި ހުރިގ އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން

 ޙިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ސަމިޓެކެވެ.
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ތައް 2018. 8 7 އިވާ ދިރާސާ ފަ ށް  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮ

އި  8.1 މާ ދިނު ރިކޮށް އްކާތެ ރު ރަ ރެކްޓިސްއާއި ޢަބު ޑް އޮފް ޕް ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯ ރޯ ެގ ބް ުމ ރު ލު ފާޅުކު ޔާ ޚި
ލުން ވާ ލަ ޓް އެކު ޕޯ ރާސާ ރި ދޭ ދި އި ގަ ރު އަން ވަ ވި މިން ލާފު ގެ ޤާނޫނާ ޚި މު ވަންކަ  މިނި

 ކޮމިޝަނަށް ނިޔަލަށް ސެޕްޓެންބަރުގެ އަހަރުގެ ވަނަ 2018 ފެށިގެން މަހުން އޭފްރީލް އަހަރުގެ ވަނަ 2011

 ޢަބުރު އަދި ޕްރެކްޓިސް އޮފް ކޯޑް ޓްކުރުމުގެބްރޯޑްކާސް، ބިނާކޮށް މައްޗަށް މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހަޅައިފައިވާ

 ރިޕޯޓް ދިރާސާ އަންގައިދޭ މިންވަރު ޚިލާފުވި ޤާނޫނާ މިނިވަންކަމުގެ ފާޅުކުރުމުގެ ޚިޔާލު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި

 ކޮށްފައެވެ.އާންމު ވަނީ ގައި 2018 އޮކްޓޫބަރ 04 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަސް ކަމުގައިވާ،، އެކުލަވާލާ

ދުވަލު  ން  :4ޖަ ނު މިޝަ ދި ކޮ ހަޅައި އަ ނަށް ހުށަ މިޝަ ން ކޮ މުގެ ދަށު ޒާ މުގެ ނި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތު
ޓް ޕޯ ސާ ރި ކާއި ގުޅޭ ދިރާ ކުވާތަ  ބަލައިފައިވާ ޝަ
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 ލައިސަންސް. 9 8

ރާ 2018 9.1 އިސަންސް ވަނަ އަހަ ގ ލަ ޓިން ޑްކާސް ރޯ ވާ ބް އި އަށް ދޫކޮށްފަ މަ  ހަ

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އައިލެންޑް 2012 -

 އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ގެ ނަމާއި ލޯގޯ ޗެނަލް "ވީ" "ޓީވީ ވީ"ލިމިޓެޑްގެ ޓީވީ ޗެނަލްކަމުގައިވާ  ޕްރައިވެޓް

 ގައެވެ.  2018ޑިސެންބަރު  10

 ހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑްރީމްވަނަ އަ 2015 -

ގެ  "ވިސުވަލް ގޯޕުލަސް"ގެ ނަމުން  "ގޯކާސްޓް"ލިމިޓެޑްގެ ރޭޑިއޯ ޗެނަލް  ޕްރައިވެޓް ސޮލިއުޝަންސް ނެޓްވާރކް

 ގައެވެ. 2018 ޑިސެންބަރު 20 ނަމަށް  ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 

 ޕްރައިވެޓް ކޮމްޕެނީ ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އައިކޮމް 2015 -

" ސެވަން 24 ވީޑިއޯ" މި ކުންފުނީގެ ޓީވީ ޗެނަލް ،ބަދަލުކޮށް އަށް ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ވެރިފަރާތް މީކޮމް

 ގައެވެ.  2018 އޮގަސްޓު 02ދަލުކޮށްފައިވަނީ ގެ ނަމަށް ބަ" އާރު ޗެނަލް"  ނަމުން ގެ

 ޕްރައިވެޓް ވީ.ޓީ.ޖޭ ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 2015 -

ސެވަން"  24"ވީޑީއޯ މި ކުންފުނީގެ ޓީވީ ޗެނަލް ، ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކޮށް ޕްރައިވެޓް ޕްރެސްކޯޕް ލިމިޓެޑްގެ ވެރިފަރާތް

 ގައެވެ.  2018މާރިޗު  28ކޮށްފައިވަނީ ގެ ނަމަށް ބަދަލު ވީ".ޓީ ފިއެސް" ގެ ނަމުން

ދުވަލު   ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަފްސީލު :5ޖަ

 

ލުން 9.2 ނޑާ ދުކަ މަތް މެ ދު އް ޚި ރާތްތަ ވާ ފަ އި ރަން ފަށާފަ ޓް ކު ޑްކާސް ރޯ  ބް

އިން  2018އެމް" ގެ ޚިދުމަތް ޖޫން  އެފް ލިމިޓެޑްގެ ރޭޑިއޯ ޗެނަލް "ސަން ޕްރައިވެޓް އެފްއެމް ލޭންޑް ޕިކްޗަރ -

މެދުކަނޑާލައިފައިވެއެވެ. އަދި މި ފަރާތުގެ ޓީވީ ޗެނަލް "ސަން ޓީވީ" ގެ ޚިދުމަތް ވަނީ  ގޮތުން ފެށިގެން  ވަގުތީ

 މެދުކަނޑައިލައިފައެވެ.  ގޮތުން އިން ފެށިގެން  ވަގުތީ 2018ސެޕްޓެމްބަރ 

 ޕްރައިވެޓް ވީ.ޓީ.ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޭ 2015 -

ވެ. ފައެގައި ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑައިލައި 2018ވަނީ ޖެނުއަރީ  ގެ ޚިދުމަތް  ޓީވީ" ލިމިޓެޑްގެ ޓީވީ ޗެނަލް "ޖޭ

"ވީޑީއޯ މި ކުންފުނީގެ ޓީވީ ޗެނަލް  ބަދަލުކޮށް،  ލިމިޓެޑަށް ރައިވެޓްޕް ރާތް ޕްރެސްކޯޕްއަދި މި ލައިސަންސްގެ ވެރިފަ

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަހުން ކުރި ބަދަލުގައި  2018މާރިޗު  28 ގެ ނަމަށް ވީ".ޓީ ފިއެސް" ސެވަން" ގެ ނަމުން 24

 އަންގާފައިނުވެއެވެ.  ފެށިކަން
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ރާ 2018 9.3 ވާ  ވަނަ އަހަ އި އަށް ދޫކޮށްފަ މަ އިސަންސްހަ ގ ލަ ޓިން ޑްކާސް ރޯ  ރީބް

)ފަހެއް( ފަރާތަކަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ. އެ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް  5ވަނަ އަހަރުވަނީ  2018
 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 

ދު ކުންފުނީގެ ނަން  # ޙައް މަތް ދޭ ސަރަ ދު  ޚި
  ރިސޯޓް މީރު އައިލެންޑް އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 1
  ބ. ކެންދޫ  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަލަސް 2
 މޯލްޑިވްސް ހޮލިޑޭއިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ ޑްރީމް ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 3
 ބ.އޭދަފުށި  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވާރކް 4
 ކ.ގަސްފިނޮޅު ކްލަބް މެޑް ފިނޮޅު ވިލާސް، ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންޓްމަންޓް  މާސް 5
 

 

ދުވަލު   ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަފްސީލު: 6ޖަ

 

ޑް 2018 9.4 ޓޭޝަން ކާ ޑި ރެ ވާ އެކް އި ރު ދޫކޮށްފަ  ވަނަ އަހަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  54)ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ  01/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ނޫސްވެރިން ހަރަކާތްތެރިވާ ގޮތުން ގުޅޭ އެއްވުމާ) R-27/2013އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. އެކްރެޑިޓްފަރާތެއް  192ވަނަ އަހަރު  2018( ގެ ދަށުން ވާއިދުގަ

ދުވަލު   ކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑުގެ ތަފްސީލު: 7ޖަ

 

ގެ 9.5 މު ރު ޓްކު ޑްކާސް ރޯ ޓް ހުށަހެޅުން ބް ޕޯ ރީ ރި ގެ އަހަ ޓޭޝަންތަކު ވާ ސް އި އިސަންސް ދޫކޮށްފަ  ލަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ގައި( ކ) މާއްދާގެ ވަނަ 30 ޤާނޫނު( ގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ) 16/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އެ  މިންވަރާއި، ކުރަމުންދާ ޢަމަލު ޝަރުޠުތަކަށް ދޫކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ލައިސަންސް

 ކުރަންވާނެކަން ރިޕޯޓް ނަށްކޮމިޝަ ފަހަރު އެއް އަހަރަކު ކޮންމެ ގޮތުން ގުޅޭ ޙަރަކާތްތަކާ ހިންގާ ފަރާތްތަކުން

 ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ގަވާއިދު( ގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ) R-11/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ކުރުމާއިއެކުބަޔާން
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 ސްޓޭޝަން އަހަރު ފާއިތުވި ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ތަކުގެ ޢާންމުޝަރުޠު

 ހުށަހެޅަންވާނެކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ނިޔަލަށް މަހުގެ ފެބްރުއަރީ އަހަރުގެ އަންނަ ވިދިގެން ރިޕޯޓް އަހަރީ ގޮތުގެ ހިނގި

 ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ފަރާތަކުން  47ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ  2017މިގޮތުން، 

ވަނަ  2017ފަރާތަކުންނެވެ.  27ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިފައިވަނީ  2017ހުށަހަޅަން ޖެހުނުނަމަވެސް، 

 އިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ. އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައިފަ

 

 

ނީގެ ނަ # ފު ން ން ންކު ނަލްގެ ނަ ތްލަ ޗެ ންސްގެ ބާވަ ސަ  އި
 ޓީވީ ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް ސަރވިސް މީޑިއާ ޕަބްލިކް 1
 ރޭޑިއޯ އަޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ 2
 ރޭޑިއޯ އެމްއެފް  ދިވެހި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ 3
 ޓީވީ ޓީވީ އެޓޯލް މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)  އެޓޯލް އިންވެސްޓްމަންޓް 4
 ޓީވީ އެސް ޗެނަލް އެސް. އެންޓަރޓެއިންޓްމެންޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 5
 ރޭޑިއޯ އެފް އެ މް ރޭޑިއޯ ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 6
 ޓީވީ ވަން ޗެނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްޑިޖިޓަލް  7
 ޓީވީ ޓީވީ ޔެލް ޒީބްރާ ކްރޮސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 8
 ޓީވީ މަޖްލިސް ސަރވިސް މީޑިއާ ޕަބްލިކް 9

 ޓީވީ  މޯލްޑިވްސް ޓީވީ ސަރވިސް މީޑިއާ ޕަބްލިކް 10
 ޓީވީ   ޕީ.އެސް.އެމް. ނިއުސް ސަރވިސް މީޑިއާ ޕަބްލިކް 11
 ރޭޑިއޯ  ސަރިންދާ ސަރވިސް މީޑިއާ ޕަބްލިކް 12
 ޓީވީ  މުންނާރު ސަރވިސް މީޑިއާ ޕަބްލިކް 13

 ޓީވީ  ޓީވީއެމް އެޗްޑީ ސަރވިސް މީޑިއާ ޕަބްލިކް 14

 ރޭޑިއޯ ދީނުގެ އަޑު ސަރވިސް މީޑިއާ ޕަބްލިކް 15

 ޓީވީ  ޔެސް ސަރވިސް މީޑިއާ ޕަބްލިކް 16

 ޓީވީ ގޯޕްލަސް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްނެޓްވާރކް  ޑްރީމް 17

 ރޭޑިއޯ ގޯކާސްޓް ނެޓްވާރކް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޑްރީމް 18

 ޓީވީ ޗެނަލް ދިވެހި  ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 19
 ލިމިޓެޑް.އެން.އެމް( ޕްރައިވެޓް ޗެނަލް ނިއުސް މޯލްޑިވްސް )ސީ 20

  ރެއިޒްކްރޯން ޕްރައިވެޓް އި މި ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތް:ކުރީގަ)
 ލިމިޓެޑް(

 ޓީވީ ނިއުސް ޓީވީ
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ތައް 2018. 10 ވާ އިވާ ޝަކު ފަ  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ބަލާ

ލަ މަ 2018 10.1  މް ވާ ޖު އި ށަހަޅާފަ ށް ހު ނަ އި ކޮމިޝަ ގަ ރު ނަ އަހަ ިރ ވަ މި ހު ނި އި ނު އާ ލަ އްސަ

ލަ އްސަ ތުމަ މާ ލޫ އު ގެ މަ  ތަކު

 10ގައި ނުނިމި ހުރި  2017ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  2018

ވަނީ  ނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވަ 2018ކޮމިޝަނަށް ވަނަ އަހަރަށް ގެނެސް، ބަލާފައިވެއެވެ. އަދި  2018މައްސަލައެއް 

ނުނިމި ވަނީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ނިމިފައިވާއިރު ބަލައި މައްސަލަ  55 ވަނަ އަހަރު 2018މައްސަލައެވެ.  60ޖުމްލަ 

 ޝަކުވާއެއް ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ.  1އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ވެ.ކެމައްސަލައެ 14

 

 

10 

60 

14 

55 

 70= ވަނަ އަހަރު ބެލި ޝަކުވާ 2018 1

Carry forward cases

 ހުށަހެޅުނު ޖުމްލަ އަދަދު

 ނުނިމިހުރި

 ނިމިފައިވާ

 އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ
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ށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލައި ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަ 2018ވަނަ އަހަރަށް ގެނެވުނު މައްސަލަތަކާއި  2018

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ގައި 8ޖަދުވަލު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އެނގޭނޭ ތާވަލެއް 

ޝަކުވާއާއި  01ކޮންޓެންޓާ ގުޅޭ  ގެ ތެރޭގައިޝަކުވާ 01ފައިވާ ހުށަހަޅައިވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް  8102

ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ބަލާފައިވާ  ރޭގައިމީގެ ތެ ޝަކުވާ ހިމެނެއެވެ. 51ގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ލައިސަންސް

އަބުރު މައްސަލައެއް  08ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  މައްސަލައެއް ހިމެނެއެވެ. 32

 ބަލާފައިވެއެވެ.ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 

 

28 

32 

 ގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ގޮތް 2018

ކޮމިޝަނުގެ ބޭރުން  
 ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

ކޮމިޝަނުގެ އެތެރެއިން  
 ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

3 

45 

12 

ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ   2018
 ޝަކުވާގެ ބާވަތް

 ކޮންޓެންޓްއާ ގުޅުންހުރި

ލައިސަންސިންގއާ  
 ގުޅުންހުރި

 އަބުރާ ގުޅުންހުރި



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  25 

 

 8102އިން  8100 ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުންޝަނަށް ހުށަހެޅި ބަލާފައިވާ ޖުމްލަ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮމި

 -: މީގެ ތެރެއިން ވެއެވެ.ޝަކުވާ ލިބިފައި 191 އަށް

 819 ާއެވެ.ޝަކުވާ އަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި ޝަކުވ  

  ުގައި ތަސްދީޤު 8100އޮގަސްޓް  00އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނ

ތުން، މި ޤާނޫނު ފައިވެއެވެ. މިގޮކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށާ

 އެވެ. ލިބިފަކޮމިޝަނަށް ވަނީ ޝަކުވާއެއް  73ފަހުން  ތަސްދީޤު ކުރެއްވި

  ިކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ.  ޝަކުވާ 770ލައިސަންސްގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރ 

އްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާ 10.2 ނާއަބުރު ރަ ނޫ ނިވަންކަމުގެ ޤާ ން  ޅުކުރުމުގެ މި ގެ ވެ ލާފު  2018ޚި

ރު ފި ނަ އަހަ ތަވަ ތް ރާ ވާ ފަ އި ވަޅު އަޅާފަ  އްޔަ

  ްވެޓް ލިމިޓެޑ އި ރަ ން ޕް ޜަ ވި ލެ އްޖެ ޓެ ވީ( ރާ އްޖެ ޓީ  IMCAC-02/2018 –)ރާ

  ްވެޓް ލިމިޓެޑ އި ރަ ނީ ޕް ންގ ކޮމްޕެ ސްޓި ކާ ރޯޑް ންޑް ބް ލަ އި ވީ( އަ  IMCAC-22/2017 –)ވީޓީ

  ީނ ންގ ކޮމްޕެ ސްޓި ކާ ރޯޑް ންޑް ބް ލަ އި ޑްއަ ވެޓް ލިމިޓެ އި ރަ އެމް( ޕް ފް އެ  IMCAC-23/2017 – )ވީ

  ްވެޓް ލިމިޓެޑ އި ރަ ލް ޕް ނަ ންޓަރނޭޝަ ނާ އި ކޯ ވީ( ކޮ ގު ޓީ ން  IMCAC-24/2017 –)ސަ

އި  10.3 ށަހަޅަ ށް ހު ނަ އި  2018ކޮމިޝަ ގަ ރޭ ގެ ތެ ތަކު ވާ ވާ ޝަކު އި ލާފަ ރު ބަ ނަ އަހަ ވަ

ން  ގެ ވެ ލާފު އިދާ ޚި ވާ ގެ ގަ މު ރު ޑްކާސްޓްކު ރޯ އްރީބް ތަ ތް ރާ ވާ ފަ އި ށްފަ ނާކޮ މަ ރި  .ޖޫ

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ލަސްޓްރަމް .0

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އައިލަންޑް ނެޓްވާރކް .8

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް .7

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނޯތްޒޯން  .5

 އެޓޯލްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .1

 ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .0
 އެކްސްޕަވާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .3

 މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .2

 ސޯސަން ކްލަބް .9

 ބްރައިޓް ކްލަބް .01

 ފަލަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .00
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް .08

 އެޗް.ޑީ ކޭބަލްޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .07

 ޓްރިޕަލް އޭ ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .05

 

ދުވަލު   މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ބޭރުން ހުށަހަޅައިފައިވާ 2018: 8ޖަ

ދުވަލު   ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގގެ ދަށުނ2018ް: 9ޖަ

ދުވަލު   މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު ނުނިމިހުރި ވަނަ އަހަރުގ2017ެވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ  2018 :10ޖަ
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އި،  2018. 11 ތަކާ އިވާ މައްސަލަ ފަ ށް ވާކޮ ޢު ށް ދަ އްޗަ ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަ

އް ތަ އިވާ މައްސަލަ ފަ ށް ވާކޮ ޢު ތުން ދަ  ކޮމިޝަންގެ ފަރާ

އް  2018 11.1 ތަ ލަ އްސަ ވާ މަ އި ށްފަ ވާކޮ ށް ދަޢު އްޗަ ގެ މަ ން ރު ކޮމިޝަ ނަ އަހަ  ވަ

އްޗަށް  2018 ހަރު ކޮމިޝަންގެ މަ ނަ އަ ިއ  7ވަ ގަ ރީ ލު ތި ފްޞީ ސަލަތަކުގެ ތަ އް ށްފައިވެއެވެ. އެ މަ ޢުވާ ކޮ ރާތަކުން ދަ  ފަ

. ވެ އެ ނީ  އެ ވަ

ރި # ކު ތް ދައުވާ ރާ އްޔާ ފަ ރު ޤަޞި ބަ ން ލު ނަ ސީ ފް ރި ތަ ކު ސް ތާރީޚު  ދައުވާ  ސްޓޭޓަ

1 
ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން 

 ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް
3270/Cv-C/2017 

ނަންބަރު  ކޮމިޝަންގެ
CAC-14/2017 

ނިންމުމުން، ރާއްޖެ ޓީވީ، 
 އަބުރުގެ ޤާނޫނުގެ 

)ޤައުމީ  މާއްދާ ވަނަ 9
 (ނުރައްކައުވުން ސަލާމަތަށް
ފްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ، އާ ޚިލާ

އިން  ރުފިޔާ 500,000
ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ  ޖޫރިމަނާ

ޚިލާފަށްކަމުގައި 
ކަޑައަޅައިދެއްވުން އެދި 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައިވާ

08/11/2017 

 ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ ޓީވީ

ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ 
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަން 
ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާތީ. 

ނިންމުން  ކޮމިޝަންގެ
ބާޠިލްކުރެވޭނެތަނެއް 

 20/12/2018ނެތްކަމަށް 
 ޙުކުމްކޮށްފައިގައި 

2 
ޓެލެވިޜަން  ރާއްޖެ

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
110/Cv-C/2018 

ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 
IMCAC-05/2016 

ނިންމުމުން، ރާއްޖެ ޓީވީ، 
އަބުރުގެ ޤާނޫނުއާ 
 ޚިލާފްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ،

އިން  ރުފިޔާ 1,000,000
ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ 
 ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމުގައި

ކަޑައަޅައިދެއްވުން އެދި 
 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ

 މަރުޙަލާގައި ކޯޓު 27/11/2017

3 
އާރް ޕްރޮޑަކްޝަން 

 ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް
11/Cv-C/2018 

ޕްރޮޑަކްޝަން  އާރް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 
ލައިސަންސް ބާޠިލް 
 ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާ  17އަސާސީގެ 
މާއްދާއާ ވަނަ  20އަދި 

 ޚިލާފަށްކަމަށް

08/01/2018 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން 
އުޒުރެއްނެތި،  މަޤްބޫލު

އަޑުއެހުމަށް 
ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ ދަޢުވާ 

 ފޯމު ބާޠިލްކޮށްފައި
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ނޑައަޅާދެއްވުން އެދި  ކަ
 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ

4 
ޓެލެވިޜަން  ރާއްޖެ

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
1401/Cv-C/2018 

ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ރާއްޖެ 
ދަށުން ހިންގަމުން  ލިމިޓެޑުގެ

އަންނަ ރާއްޖެ ޓީވީގެ 
ރަސްމީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ނޑާލިކަމަށްބުނެ،  މެދު ކަ
ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ ޓީވީ 

 ރުފިޔާ އިން 2,000

ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ ޝަރުޢީ 
އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި 
 ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ، އެ

ދިނުމަށް ނިންމުން ބާޠިލްކޮށް 
 އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

 މަރުޙަލާގައި ކޯޓު 26/03/2018

5 
ޓެލެވިޜަން  ރާއްޖެ

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
2624/Cv-C/2018 

ގައި  2018މެއި  29
ނެރެފައިވާ ކޮމިޝަނުން 

 ޝަރުޢީ ޙުކުމް" ނެރެފައިވާ

ތަންފީޒުކުރަމުންދާ 
ފަރާތްތަކާއި، ކުށުގެ 
ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި 

މީހުންގެ  ތިބޭ
އިންޓަރވިއުތަކާއި، 

ބަޔާންތައް 
 ބްރީޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް

ސަރކިއުލަރ " އަންގައިފި
އަކީ ބާޠިލް 

 ސާކިއުލައެއްކަމުގައި

ނޑައަޅައިދެއްވުން އެދި  ކަ
 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ

07/06/21
8 

 ކޯޓު މަރުޙަލާގައި

6 
ޕަވަރ  އެކްސް

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑް

3566/Cv-C/2018 

ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 
CAC-19/2017 

ނިންމާފައިވަނީ  ނިންމުން
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ 

ބްރޯޑްކާސްޓޮކުރުމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ  45ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން އެ ނިންމުން 
ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށް އެދި 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައިވާ

 މަރުޙަލާގައި ކޯޓު 15/08/2018
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7 
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް
4275/Cv-C2018 

ގައި  2013ޖަނަވަރީ  30
ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ދޫކުރެވުނު  ލައިސަންސް

 12ތާރީޚުން ފެށިގެން 
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ދޭންފަށާފައިނުވާޓީ،  ޚިދުމަތް
ކޮމިޝަނުން ދޫކޯށްފައިވާ 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ލައިސަންސަކީ 
ބާޠިލުކޮށްފައިވާ 

ލައިސަންސެއްކަމުގައި 
ނޑައަޅައިދެއްވުންއެދި  ކަ

 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ

10/10/2018 
ދައުވާކުރާ ފަރާތުގެ 

މަތިން ދަޢުވާ  އެދުމުގެ
 ފޯމު ބާޔިލްކޮށްފައި
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އް  2018 11.2 ތަ ލަ އްސަ ވާ މަ އި ށްފަ ވާކޮ ން ދަޢު ނު ރު ކޮމިޝަ ނަ އަހަ  ވަ

ން  2018 ތު ރާ ގެ ފަ ން ރު ކޮމިޝަ ހަ ނަ އަ އް  5ވަ އެ ލަ ސަ އް ށް މަ . ކޯޓަ ވެ އެ ވެ އި ފަ އި ޅަ ހަ ށަ  ހު

އި އެ ގަ ރީ ލު ތި ފްޞީ ގެ ތަ ކު ތަ ލަ ސަ އް .  އެ މަ ވެ އެ ނީ  ވަ

ވާ # އު ތް ދަ ރާ އްޔާ ރައްދުވާ ފަ ރު ޤަޞި ބަ ން ލު ނަ ސީ ފް ރި ތަ ކު ޚު ދައުވާ ރީ ސް ތާ  ސްޓޭޓަ

1 
ޕިކްސަލް ވިޝަން 

 ޑްޓެލިމި ޕްރައިވެޓް
826/Cv-C/2018 

-CACނަންބަރު  ގެކޮމިޝަން
ނިންމުމުން ދެއްކުމަށް  09/2017

ރުފިޔާ  296,000އަންގާފައިވާ 
ނަންގަވައިދެއްވުމަށާއި ގަވައިދާ  ދައުލަތައް

ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ 
 ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ޗެނަލްތައް

 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ

 މަރުޙަލާގައި ކޯޓު 22/02/2018

2 
ޕްރައިވެޓް  ބިޒްނެޓް

 ލިމިޓެޑް
1538/Cv-C/21 

 CAC-94/2016ނަންބަރު  ގެކޮމިޝަން
ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާ   ނިންމުމުން
ރުފިޔާ ދައުލަތައް  24,000

ވައިދާ ޚިލާފަށް ގަ ނަންގަވައިދެއްވުމަށާއި
ކުރަމުންދާ ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓް

 އެދިއަމުރަކަށް  ހުއްޓުވުމުގެ
 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ

މަރުޙަލާގައި ކޯޓު 03/04/2018  

3 
 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ

އިންވެސްޓްމެންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

3804/Cv-C/2018 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ވަނަ އަހަރުގެ 2016
އަހަރީ ފީ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި 

ފީ ދައްކަންޖެހޭ  ދައްކާފައިނުވާތީ، އަހަރީ
ފެށިގެން ދެއްކި މުއްދަތުގެ މުއްދަތުން 

ނާގެ ގޮތުގައި ޖޫރިމަ ނިޔަލަށް އަރާފައިވާ
ރުފިޔާ ހޯދުމަށް  36,000ދައްކަންޖެހޭ 

 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ އެދި

މަރުޙަލާގައި ކޯޓު 12/09/2018  

4 

މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް
އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 
ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް

3805/v-
C/2018 

 CAC-24/2017ނަންބަރު  ގެމިޝަންކޮ
ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާ   ނިންމުމުން
 ރުފިޔާ ދައުލަތައް 80,000

ވައިދާ ޚިލާފަށް ނަންގަވައިދެއްވުމަށާއި ގަ
 ކުރަމުންދާ ޗެނަލްތައްރީބްރޯޑްކާސްޓް

 ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި
 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ

މަރުޙަލާގައި ކޯޓު 12/09/2018  

5 
ރކް ވޯނެޓް އައިލަންޑް

 ޑްޓެޕްރައިވެޓް ލިމި
3825/Cv-
C/2018 

ނިންމުމުގައި ދެއްކުމަށް  ކޮމިޝަންގެ
 ރުފިޔާ ދައުލަތައް 14,000އަންގާފައިވާ 

އިދާ ޚިލާފަށް ވާނަންގަވައިދެއްވުމަށާއި ގަ
 ކުރަމުންދާ ޗެނަލްތައްރީބްރޯޑްކާސްޓް

 ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި
 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ

13/09/2018 

ކޮމިޝަންގެ 
އެދުމުގެ މަތިން 

 ދައުވާ ފޯމު
އިސްލާޙުކޮށްފައި 

އަލުން 
ހުށަހެޅުމަށް 
 ބާޠިލްކުރެވިފައި
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ތައ12ް ތް އްކަ އެރުވުމަށް ކުރި މަސަ  .  ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ދާއިރާ ކުރި
  

މިޝަނުން   12.1 ރުޚީތައް  2018ކޮ ރުތަކުގެ ސު އުކުރި ޚަބަ  ވަނަ އަހަރު ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢި
 

ބްރުއަރީ   ފެ

ބްރުއަރީ  7   2018ފެ

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެ، ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގެއްލި ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުމަށް 
 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބްރުއަރީ  17   2018ފެ

 މުޒާހަރާތަކާއި އެއްވުންތައް ލައިވްކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބްރުއަރީ  18   2018ފެ

 ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށެހެޅުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހަނދާންކޮށްދީފި

ބްރުއަރީ  22   2018ފެ

ނޑާލާފައިވާތީ ރާއްޖޭ ޓީވީ ޖޫރިމަނާކޮށްފިބްރޯޑްކާ ސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތް މެދުކަ  
 

 މާރޗް

 2018މާރޗް  15

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް އަމްޖަދު ވަހީދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

 2018މާރޗް  15

ރައީސްކަމަށް އިސްމާޢީލް ސަފްވާން އިންތިޚާބުކޮށްފި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު  
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އި  މެ

 2018މެއި  11

ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި 2018އޭޝިޔާ މީޑިއާ ސަމިޓް   

2018މެއި  29  

އިންޓަރވިއުތަކާއި ޝަރުޢީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންގެ 
 ބަޔާންތައް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް އަންގައިފި

 

ން  ޖޫ

ން  5  2018ޖޫ

 އެޗް.ޑީ. ކޭބަލް ޓީވީއާ ދެކޮޅަށް ކޮމިޝަނުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތާއީދުކޮށް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

ން  12  2018ޖޫ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިގެ މެޗްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި  2018ވޯލްޑްކަޕް ރަޝިއާ   
 

އި ލަ  ޖު

ލައި  10  2018ޖު

އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު "

ގެ ދެލިކޮޕީއަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި”އެޅުމާބެހޭ އުސޫލު  

ލައި  22  2018ޖު

 މީޑިއާނެޓާ ދެކޮޅަށް ކޮމިޝަނުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ބާޠިލުކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި
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ގަސްޓް  އޯ

 2018އޯގަސްޓް  2 

 އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު"

އެކުލަވައިލުމަށް ފަހު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި” އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު  

 2018އޯގަސްޓް  7

 އިލެކްޝަން ކަވަރޭޖްއާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާ ތަމްރީނުކުރުމުގެ އެހީއަށް އެދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ.އަށް ހުށަހަޅައިފި
 

 2018އޯގަސްޓް  13

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް "

އާންމުކޮށްފި” އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު  
 

 2018އޯގަސްޓް  17

އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު "

އަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެސް އެ އިޞްލާޙު އާއްމުކޮށްފި” ޞޫލުއެޅުމާބެހޭ އު  
 

 2018އޯގަސްޓް  29

އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު "

ބަލަން ފަށައިފިއަށް އަމަލުކުރަމުން ނުދާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މައްސަލަ ” އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު  
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ބަރ  ސެޕްޓެމް

 2018ސެޕްޓެމްބަރ  22

 "ުއާންމުކޮށްފި” ލައިވް އިވެންޓްތައް ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމާބެހޭ އުސޫލ 

 ިރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަ ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފ 
 

ބަރ ކްޓޯ  އޮ

ކްޓޯބަރ  4  2018އޮ

  ްލޫދިފައިވާ ޤައުމުގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން އަލުން ވިޔުމަށް ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ގުޅިގެން، އެކުގައި މަސައްކަތ
 ކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

  ެބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓާއި މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގ
 ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ނެރެދެއްވައިފި

ކްޓޯބަރ  9  2018އޮ

 އިން ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި” 13ޗެނަލް "

 

ސެމްބަރ   ޑި

ސެމްބަރ 6  2018 ޑި

 ބާޠިލުކޮށްފި” އެންގުމާބެހޭ އުސޫލުލައިވް އިވެންޓްތައް ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް “

ސެމްބަރ 25  2018 ޑި

 ރާއްޖެޓީވީއާ ދެކޮޅަށް ކޮމިޝަނުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ބާޠިލުކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި
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ރކިއުލަރ 2018  12.2  ރުނު ސާ މިޝަނުން ނެ ޑްކާސްޓިންގ ކޮ ރޯ ލްޑިވްސް ބް ރު މޯ  ވަނަ އަހަ

  
ބްރުއަރީ  7  2018ފެ

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެ، ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގެއްލި ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުމަށް 
 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކުރުން

ބްރުއަރީ  17  2018ފެ

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކުރުންމުޒާހަރާތަކާއި އެއްވުންތައް ލައިވްކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް 

ބްރުއަރީ  18  2018ފެ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން

ބްރުއަރީ  25  2018ފެ

ށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޗެނަލްތައް ދެއްކުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދޭ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ފަހުމުނާމާ ހު
 ސަމާލުކަމަށް

 2018މާރޗް  15

 2018މާރިޗު  31ވަނަ އަހަރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 2018
 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުން

 2018 އިމެ 29

ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އިންޓަރވިއުތަކާއި ޝަރުޢީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި 
 ބަޔާންތައް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް އެންގުން

 2018ސެޕްޓެމްބަރ  22

 ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަ ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން
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ޔާން 2018  12.3  ރުނު ނޫސްބަ މިޝަނުން ނެ ޑްކާސްޓިންގ ކޮ ރޯ ލްޑިވްސް ބް ރު މޯ  ވަނަ އަހަ

  
ން 13  2018 ޖޫ

 ގެ މެޗްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން 2018ވޯލްޑްކަޕް ރަޝިއާ 

 
ލާން 2018  12.4  ރި އިޢު މިޝަނުން ކު ޑްކާސްޓިންގ ކޮ ރޯ ލްޑިވްސް ބް ރު މޯ  ވަނަ އަހަ

 2018ޖެނުއަރީ  3

 (ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން )ހޯސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ

 2018ޖެނުއަރީ  7

 (ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 2018ޖެނުއަރީ  8

 (ލައިސަންސް ބާޠިލް ކުރުން )ކޭބަލް ޔުނައިޓެޑް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 2018ޖެނުއަރީ  22

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ –ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

 ރިސެޕްޝަނިސްޓް –ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

 2018އޭޕްރީލް  1

)ށ.ފޭދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން 
 (ނެޓްސްކީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް
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 2018އޭޕްރީލް  8

އަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ” ލ.ފޮނަދޫ)“ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން 
 (ތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްމެދުއަވަށު ރައްޔި

 2018އޭޕްރީލް  12

އަށް ” ގަސްފިނޮޅު އައިލެންޑް ރިސޯޓް )ގަސްފިނޮޅު()“ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން 
 (ލިމިޓެޑްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

 

 2018މެއި  3

 (ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން )އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ

 2018މެއި  7

 ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިބަދަލުވުން

 2018 ޖުލައި 18

 އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭހެލްތު 

 2018 ޖުލައި 24

 ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ

 2018 ޖުލައި 25

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން )ބ.އޭދަފުށީގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 

 (އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވާކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް

 2018 އޯގަސްޓް 1

  ްރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތައް ބާޠިލް ކުރުން )ބ.ތުޅާދޫ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށ
 (ލައިސަންސްހިޓްވިނަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ 



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  38 

 

 ް(ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން )ފަލަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ 

 

 2018 ޑިސެމްބަރ 27

 ބެހޭ އާއި ފާއިސާ ބަލައިގަންނަ ކޮމިޝަނުން – އިޢުލާން
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ށް.13 ތަކަ ގޮ ތައް ކުރު އްދަލުވުން  ކޮމިޝަންގެ ބަ

   
 2018  ެބައްދަލުވުމެއް އެޖެންޑާކޮށްގެން ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިބައްދަލުވުންތަކުގައި  71ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަނަރުންގ

 ކޮމިޝަންގެ މަޤްސަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ނިންމަން ޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމިފައިވެއެވެ. 

 ް؛ އެގޮތުނ 

  ެމުގ ދަލުވު ން ބާއްވާ ކުއްލި ބައް ނަރު މިޝަ  ބައްދަލުވުން؛ 08ކޮ

  ކްލީ ބްރީފިންގ ނެރަލް ވީ ޓާރީ ޖެ ކްރެ  ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 28ސެ

  ްނ ދަލުވު ންގެ ބައް ނަރު މިޝަ ންޓެންޓް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ އާއި އެކު ބާއްވާ ކޮ  ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 35ކޮ

 

  ުމ ޙިއް ކެވިފައިވާ މު ކަ ދެ ހަ ކަތްތައް ތިރީގައި މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާ ސައް ނޑު މަ ކާއި ކުރެވިފައިވާ މައިގަ މަޢުލޫތަ

. ނީއެވެ މިވަ ކޮށްފައި ން ޔާ  ބަ

 

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް ބައެއް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާތީ އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  -

 ނިންމުން

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވަގުތު ދިނުމާ ބެހޭ އުސޫލާމެދު މަޝްވަރާކުރުންރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  -

 ލައިވް އިވެންޓްތައް ހުއްޓައިލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމާބެހޭ އުސޫލާ މެދު މަޝްވަރާކުރުން -

ކޮށް ގޮތެއް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރެސްކޮންފަރެންސް އެއް ބޭއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ -

 ނިންމުން

 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން 2017 -

ސައުދީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮންފަރެންސްއަކަށް މީޑިއާގެ ފަރާތެއް ހުށަހެޅުމަށް ދެއްވާފައިވާ ދައުވަތާ ބެހޭ ގޮތުން  -

 ގޮތެއް ނިންމުން

 ސަންސްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުންޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފްރީކުއެންސީ ލައި -

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފްރީކުއެންސީ ލައިސަންސްގެ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން -

 ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލުމަށް އެންގުމާ ބެހޭ އުސޫލުގެ ޑްރާފްޓް ހިއްސާކުރުމަށް -

 ޑްކާސްޓިންގގެ ލައިސަންސް ފީ ކަނޑައެޅުންޑިޖިޓަލް ޓްރެސްޓީރިއަލް ރީބްރޯ -

 ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޕެކޭޖަށް އުނި އިތުރު ގެންނަ ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން -

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކޮށްފައިވާ ފްރީކުއެންސީ ލައިސަންސް އާ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން  -
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 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފްރީކުއެންސީގެ ހުއްދަ  -

 އައު ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

 ކުރުން.ރިޔާސީ އިންތިޙާބަށް ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ގެ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް ހިއްސާ -

 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2019 -

 އިންތިހާބީ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވަގުތު ހާއްސަ ކުރުމުގެ އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ހިއްސާކުރުން -

     ގޮތެއް ނިންމުންކޮމިޝާނާ ގުޅޭ ގޮތުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމާމެދު  -

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު އުވުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ  -

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުތަކާއެކު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 ދާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުންޤަވާއި

ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ "ލައިވް އިވެންޓްތައް ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމާބެހޭ އުސޫލު" އުވާލުމާ މެދު  -

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
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ށް ކުރ14ި ތް . ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަ އްކަ  މަސަ
ލުތައް   14.1  ދަ ވުނު ބަ ޤާމުތަކަށް ގެނެ މެނޭ މަ ނޑުގައި ހި ގަ ދާރީ އޮނި މިޝަންގެ އި  ކޮ

ނޑަށް ބަދަލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 2018  ވަނަ އަހަރުގައި ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަ

  

ވެންޓްރީ  14.2   މުދަލާއި އިން ރު މިޝަނުގެ ހަ  ކޮ

 ބަޖެޓް ލިބިފައިނުވާތީ ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ރެއިނިންގ 14.3 ޓާފް ޓް  ސް

ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން  2018-2017އިންޑިއަން ޓެކްނިކަލް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން )އައިޓެކް( ސްކީމް 

ލިބިފައިވާ ފުރުސަތުގައި މި ކޮމިޝަނުގެ މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ އޮފިސަރ މުހައްމަދު  ތަމްރީނު ކުރުމަށްޓަކައި 

ތަމްރީނު  ޕްރޮގްރާމެއްމަސްދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް  3) އުއްތަރު ޕްރަދޭޝް ގެ  ނޮއިޑާގައި ހިންގުނު ( ޒަޢީމް 

 ކޮށްފައި ވެއެވެ. ފުރިހަމަ

ބޭނުން ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ) އޮންދަ ޖޮބް ޓްރެއިނިންގ( ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެމް.އެމް މޮޑިއުލް 

ސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓްރޭނިންގ ގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެޗްއާރު ކޯޑިނޭޓަރ އަސްމާ ހަސަން އަދި ންފިނޭ

 ..ފައިވޭބައިވެރި ވެއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނަޒްމީލާ އަހުމަދު 

 

 

އުން 14.4 ލާޙް ގެނަ ދަށް އިސް އި ވާ ގާ ގަ ގެ ހިން މިޝަނު  ކޮ

 ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް މިއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ބަދަލެއްގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

މްތައް  04.5 ޤާ ދި މަ ވައްޒަފުން ހޯ މިޝަނުން މު  ކޮ

ގައި  15މާރިޗް  2018 މުވައްޒަފުން ގުޅިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.  03ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާ  2018

 އަހަރުދުވަހުގެ ދައުރަކަށް އައްޔަނު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.  5ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަމްޖަދު ވަހީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ގައި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ މަގާމަށް ފާތިމަތު ސަނާ އަލީ  އަދި ރިސެޕްޝަރނިސްޓް ގެ މަގާމަށް ވަފިއްޔާ  2018މާރިޗް  1

 ވެއެވެ. ކޮމިޝަނާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިއަހުމަދު 
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ޓީތައް  14.6  މި މިޝަންގެ ކޮ  ކޮ

ން ކޮމިޓީ   އުލޭޝަ ގި ސް ރެ އި ރަ  ޕް

 2018  ެވުން ބޭއްވުނެވެ.ބައްދަލު )ތޭރަ( 13ވަނަ އަހަރު ޕީ.އާރު.ސީ ގ 

 ްކޮމިޓީއަށް ގެނެވުނު މުހިންމު ބަދަލުތައ 

 ޕީ.އާރު.ސީގެ މެންބަރުންނަށް ގެނެވުނު ބަދަލު .1

 ޗެއަރ -ހަސަން ނަބާޙް

 ވައިސް ޗެއަރ -ފާތިމަތު ޒައިނާ

 .ކޮމެޓީގެ ޗެއަރ އަދި ވައިސް ޗެއަރ ނެތް ހާލަތެއްގައި  ޗެއަރ ކުރައްވާނެ ފަރާތް –އައިމިނަތު ސަރާހަތު އިއްޒަތު 

 ކޮމެޓީގެ އެހެނިހެން މެމްބަރުންގެ ލިސްޓަށް ބަދަލު އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

ޓީ މި  ބިޑް ކޮ

 ވަނަ އަހަރު ބިޑްކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. 2018

މް.އޭ.ސީ/ ސީ.އޭ.ސީ  ސީ ކޮ

 2018  ަ34ވަނަ އަހަރު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޖުޑިކޭޝަން ކޮމިޓީ )ސީ.އޭ.ސީ( އިން ބާއްވާފައިވަނީ ޖުމްލ 

 ބައްދަލުވުމެވެ. 

 

ލް  ނަ ސް ޕެ ސޯ ން ރި އުމަ  ހި

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 1އެޗް އާރު ޕެނަލުގެ  އަހަރު ވަނަ 8102
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ވާލުން 2019. 15  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަ

އިން ބަޖެޓް ސީލިންގއެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރެޜަރީ ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 2019  
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ، ނަމަވެސް އެވެ.( ރުފިޔާދެލައްކަ ނުވަ މިލިޔަން(  ރ-/9,200,000  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި  2018އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ކޮމިޝަނަށް މިނިސްޓްރީ 

 .ވެގެ ބަޖެޓެކެ(ފަސް ހާސް ރުފިޔާވަދިހަ )ނުވަ މިލިއަން އެއްލައްކަ ނުރ -/9,195,000 ފޮނުވާފައިވަނީ 

-ރީއަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަ 2018މިކޮމިޝަނުން 
ވަނަ އަހަރަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓް  2018މިކޮމިޝަނަށް  ގެ ބަޖެޓެކެވެ.ރުފިޔާ (ދެލައްކަ ނުވަ މިލިޔަން ) ރ9,200,000/

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ނޫންކަންސީލިންގއަކީ 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

  ެލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގ ުރ  2018މޯ ިއ ރި  އު ކު ޢި ގެ އޯޑިޓް މި ރިޕޯޓް ޝާ ރު ހަ ނަ އަ ވަ

ތީ  ވާ އި ނު ފަ ނީ  2018ނިމި ވަ ން ވަ ނު ން ފޮ ހު ށް ފަ ކަ ތަ ތް ރާ ހޭ ފަ ބެ ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކަމާ ރު ހަ ނަ އަ ވަ

 . ވެ އެ ފަ ންމާ  ނި

 

ރަން 2019 15.1 ލު ކު ޓުން ޙާޞި ޖެ ގެ ބަ ރު ވާ ކަންކަން ވަނަ އަހަ  ބޭނުން

އްޒަފުންގެ ވަމު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއިފައިސާ ބަޖެޓަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ހާސިލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ

 ނެވެ.މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ފަހު އިތުރު އެކްޓިވިޓީ އަކަށް ޚަރަދު ކުރާނެ ބަޖެޓެއް ނުހުންނާނޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވު

ވުނު ކަންކަން 2018 15.2 ރެ ލް ކު ޓުން ޙާޞި ޖެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަ  

 ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ .ނެވެކުރެވު ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން އިދާރީ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް 2018

 .ލިބިފައިނުވާތީއެވެކުރުމަށް ދަތިވެފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް  ކަންތައްތައްއެހެނިހެން 

 

 

 

 

 

 



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  44 

 

އިވާ މިންވަރު 2018. 16  ފަ  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަޤްޞަދު ހާޞިލް ވެ

ގެ ކޮމިޝަންގެ  2021 – 2017މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް އާއްމުކޮށްފައިވާ   

ނޑައަޅާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބަޖެޓް އަދި  2018ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި  ވަނަ އަހަރަށް ކަ
މުއައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައި ވީނަމަވެސް، ޤާނޫނުން ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ކަންޑައަޅާފައިވާ އެންމެހާ 

 .ވެސް ވަނީ ހާޞިލްކުރެވިފައެވެ ވަނަ އަހަރު 2018ކަންކަމަށް އިސްކަންދީ ބަޖެޓު ތަންދިން މިންވަރުން އެކަންކަން 

ވަނަ އަހަރުގައި ބީލަމުގެ އުޞޫލުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ވެސް  2018
ފްރީކުއަންސީ ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން އަހަރީ ފީ ނަގަމުން އައި ބްރޯޑްކާސްޓް 

ގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ފައިސާދައްކާފައިނުވާ ފްރީކުއަންސީތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ފްރީކުއަންސީ

ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ކުރިއަށް  2018ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނާ ހަވާލު ކޮށްފައި ވުމާއި އެކު މިމަސައްކަތް 
 ގެންގޮސްފައެވެ.

ގައި އަމަލުކުރަން 2016އޯގަސްޓް  11ގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމު
ވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ގަފެށުމާއެކު، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ކުރުމަށް ލަޒިމުކުރާ ކަންކަން ހިމަނައި 

ކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ  ގެ ނިޔަލަށް 2018ން ފެށިގެން ވަނަ އަހަރ2017ުއިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް 
ވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި އިތުރުން 

 މަސައްކަތްވެސް ކުރެވުނެވެ. ގެނައުމުގެއިސްލާހުތައް 

އަށް ހިޖުރަކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭންއެއް އެނަލޮގުން ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ގރާއްޖޭގެ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޔޫނިއަން )އައި.ޓީ.ޔޫ( ގެ އެހީގެ ދަށުން ޑިޖިޓަލް މައިގްރޭޝަން ޕްލޭނެއް 

ގައި ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ ޖަޕާނުގެ  2014
ނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި  ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމަށްވާ އައި.އެސް.ޑީ.ބީ.ޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކަ

އެނެލޮގުން ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ޖަޕާނުގެ ސަރުކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ 
. މިގޮތުން ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ނެޓްވާކް ޤާއިމުކޮށްގެން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ

ނޑައޅާފައި ވުމާއެކު، އެ ނެޓްވާކް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ  ފަރާތަކީ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ ކަމުގައި ސަރުކާރުން ކަ

ވެރިކުރުމަށް ޤަވާއިދުތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލާއި ރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މި ނެޓްވާކުގައި ބައި
މި އެންމެހައި އިސްލާހުތައް  ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހިމަނައިގެން ޤަވާއިދުތައް ގެޒެޓެކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ވަނިކޮށް 
އުވާލުމާގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިމަނާފައިވާ ބައިތައް އުނިކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން  ވަންކަމުގެ ޤާނޫނުމިނި

 އަހަރު ނިމުނު އިރު ޤަވާއދިތައް ގެޒެޓްކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

ގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމު

ވަނަ އަހަރު ވަނީ އާއްމުކޮށްފައެވެ. އަދި މި  2012އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގަވާއިދުތައް ހަދާ 
ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ.  2016ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 
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އަށް ވުރެގިނަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްވަނީ ދޫ ކޮށްފައެވެ.  100ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު  2018
ފަރާތަކަށް މުޅިރާއްޖެއަށް ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ވާނީ ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް  5ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  ގ2018ެއަދި 

 .ދޫކޮށްފައެވެ

ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ހިންގުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައި  13ޓީވީ ޗެނަލް އަދި  35ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  2018އަދި 
ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ހިންގުމަށް މިހާރު ވަނީ  4ޓީވީ އަދި  7 ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ އަށް ޖުމްލަ

 ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައެވެ. 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އިޙްތިރާމް ކުރާކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި އެކަށައަޅާ ޝަރުތުތަކަށް 
މޮނިޓަރިންގ އަދި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސެކްޝަނުން ދަނީ ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ، ލައިސަންސިންގ

ނޑާ ޚިލާފު ނު ވާގޮތަށްތޯ ކޮމިޝަންގެ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓު ހުންނަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަ
 މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަނުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާ 
 ޝަނުން ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމި 2018އެއްގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލުކުރުވުމަށް 

ނިޒާމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ 
ގައި ނެރެފައިވެއެވެ. މި ދިރާސާގައި ހިމެނެނީ 2018އޮކްޓޫބަރ  4މިއަހަރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދުވަހު  ރިޕޯޓް

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާއި
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަން ތަކުން ޚިލާފުވި ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ޤާނޫނާ

 ވެފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.ޚިލާފު ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރާއި އެހަމަތަކާ

އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުގެ މުޒައްޒަފުންގެ  ރިއާސީތެރޭގައި ބޭއްވުނު  ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެމިއަހަރުގެ 
ޓާސްކް ފޯސްއެއް އެކުލަވާލައި އެލެކްޝަންއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ގޮތް މޮނިޓަރކުރުމުގެ 

 ގައި ނެރެފައިވެއެވެ. 2018އޮކްޓޫބަރ  4އަދި މިކަމާގުޅޭ ރިޕޯޓެއް  ކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.މަސައް

ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދަކީ  ދުވަސްވާރާ ދިމާކޮށް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މި ޚާއްޞަ މަސައްކަތް ކުރިއަށް މި
 ހައްޤުތަކަށް އުނިކަން އަތުވެދާނޭ ފަދަކެންޑިޑޭޓުންގެ އިންތިހާބީ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓެއްގެ ސަބަބުން

 ކޮންޓެންޓް ބަލައި މޮނިޓަރކުރުމެވެ

ނޑައެޅޭ ޓީވީ ޗެނެލްތަކުގެ ނޑު  މި މަސައްކަތުގައި މޮނިޓަރކުރެވޭނީ ކަ އިން  8.00ޕްރައިމްޓައިމް ކަމުގައި ވާ ރޭގަ
އޮފް  ސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑްކޮންޓެންޓްއެވެ. އަދި މޮނިޓަރކުރާއިރު ބެލޭނީ ބްރޯޑްކާ އަށް ގެނެސްދޭ 12ދަންވަރު 

ޤާނޫނުގެ އިންތަކާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް ހިމަނާފައި  ޕްރެކްޓިސްއާއި އަބުރު ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
 .ހުރިތޯއެވެ

ކަރަންޓް އެފެއަރސް، ޑިރެކްޓް އެކްސެސް  މޮނިޓަރިންގ ގެ މި ޚާއްސަ މަސައްކަތުގައި މޮނިޓަރކުރެވުނީ ނިއުސް އާއި
ނުވަތަ މިފަދަ  ގެނެސްދޭ ޗެނެލްތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް އެހެން ޗެނެލަކުން ޚަބަރު ދި ސިޔާސީ ޕްރޮގަރާމްތައްއަ
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 .މޮނިޓަރކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދޭން ފަށައިފި ނަމަ އެ ޗެނެލެއް

އެލެކްޝަންސް “ހިމެނޭ ގޮތަށް  އްޒަފުންމޮނިޓަރކުރުމުގެ މި މަސައްކަތް ހިންގާފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ގިނަ މުވަ
ނޑު  އެއް އެކުލަވާލައި،” މޮނިޓަރިންގ ޓާސްކްފޯސް ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން، ފުރަތަމަ  3މައިގަ

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަވަހަށް  މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު، މޮނިޓަރިންގ އިން ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ކޮންޓެންޓް
 ދަށުން ބެލިފައިވެއެވެ. ރެވޭނޭ ފަދަ އިންތިޒާމެއްގެއެޖުޑިކޭޓްކު

ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މެންޑޭޓްގެ އިތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 
 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ތަފާތު އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޓްރެއިނިންގްތައް ރާވާ

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކަށް ނުވާތީ  ހިންގަމުންނެވެ. މިހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކަކީ ކޮމިޝަނަށް ކަ
ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ އެކި އެކި އިދާރާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި، އެފަދަ ފަރާތްތަކާ 

 .ތައް އިންތިޒާމުކުރަމުންނެވެގުޅިގެން ތަފާތު ކާމިޔާބު ޙަރަކާތް
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ން ހި  .17 އްކޮމިޝަ ތަ ލު ދަ ށް ޖެހޭ ބަ ނަ ން ށް ގެ މަ ގު    ން

 މަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމަށް ދެކެމެވެ.ގެނައު ތައްއަންނަނިވި ބަދަލު ން ހަރުދަނާކުރުމަށްކޮމިޝަންގެ ހިންގު  

 ހ. ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން ބޮޑުކޮށް، ޖާގަ އިތުރުކުރުން.

ށ. ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުވެފައިވާ ގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރތައް ނުވަތަ ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ 

 ޕްރޮސީޖަރ ލިޔެ ކޮމިޝަނަކީ "އައި.އެސް.އޯ ސެޓިފައިޑް" މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި  5ނ. ވޭތުވެދިޔަ 
 ޤަވާއިދު އިސްލާހުކުރުން

ރ. ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން މުއައްޒަފުން އިތުރުކުރުން ޚާއްޞަކޮށް "ޕްލޭނިންގ އެންޑް 
" ސެކްޝަނަށް އިތުރު މުއައްޒަފުން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް "ކޮމްޕްލެއިންޓްސް" އަދި "މޮނިޓަރިންގ ،ޕްރޮޖެކްޓްސް"

 ފިނޭންސް އިން ހުއްދަ އަދި ބަޖެޓު ހޯދުން.

ބ. ކޮމިޝަންގެ އެންމެ އިސް އެއް މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 
އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހިފުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ މުއައްޒަފުން ހޯދާ ޤާއިމުކުރެވުނު މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓްގެ ބޭނުން 

 ތަމްރީނުކުރުން.

ވަނަ އަހަރާހަމައަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ 2015ޅ. ކޮމިޝަންގައި 

 ލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނަށް ޕޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ހޯދުން.ދުވަސްވީ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން މަރާމާތު ނުކުރެވޭވަރަށް ހަ

ކ. ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ދިރާސާކުރުމާ މިދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ބަޖެޓް 
 އަދި މުއައްޒަފުން ހޯދުން

މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ހިންގައި އަދި ރާއްޖެއިން . ކޮމިޝަންގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓްގައި ވާގޮތަށް އ
ބޭރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބަޖެޓް 

 ހޯދުން.
 ޖެޓް ހޯދުން. ކޮމިޝަނުގެ އެތެރޭގައި ޓްރެއިނިންގ ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވބަވ
 . ކޮމިޝަންގެ މުޒައްޒަފުނަނަށް ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި ތަމްރީނުތަކަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ހޯދުންމ

. ކޮމިޝަނާއި ރަށު ކައުންސިލް، އަތޮޅުކައުންސިލ އަދި ސީޓީ ކައުންސިލްތަކާއި އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ކޮމިޝަނުން ފ

 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.  ދޭ ހިދުމަތް ރަށްރަށުން ލިބެން ހުންނާނޭ

 . ކޮމިޝަންގެ މުއައްޒަފުންނަށް ބޯނަސް އަދި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުންދ
 . ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ކަންކަން ހުރިގޮތް ބެލުމާއި އަދި މި ދާއިރާއަށްތ

 ބަޖެޓްފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކަށް ކުރުމަށް ބޭނުވާ ރަށްރަށުގެ 
  ހޯދުން.

އަދި ފެނާއި ކަރަންޓު ޒިންމާދާރުކާމާއި އެކު މަދުން ބޭނުން ކުރާ . ކޮމިޝަނަކީ ކަރުދާސް އިސްރާފް ނުކުރާ ލ
 މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުން.
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ތައް 2018 .18 ށް ދިމާވި ގޮންޖެހުން ގުމަ  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަން ހިން

ވަނަ ފަންގި  3އިން ފެށިގެން ހިންގަމުން ދަނީ ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގޭގެ  2015ސެޕްޓެމްބަރ  28ކޮމިޝަންގެ ހިންގުން  
ފިލާގައެވެ. އަދި ކޮމިޝަންގެ ފެނާއި ކަރަންޓު ވަކި ކުރުމަށް މިއަހަރުތެރޭގައިވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

ވްސް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. ކޮމިޝަން ހިންގާ އިންފަރާސްޓަރަކްޗަރ، ސްޓެލްކޯ އަދި މޯލްޑި
އިމާރާތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަރަންޓް ވަޔަރަކީ ކުރިންސުރެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައު އެއްޗަކަށްވުމާއެކު، ކަރަންޓްގެ އެކި 

ންވެސް އިމާރާތުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ. އަދި ފުރާޅުން ފެން ލީކްވުމާއި މި ނޫ
ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތި ވެފައިވެއެވެ. އަދި މިހާރު ޤާއިމްކުރެވފައިވާ އަގުބޮޑު މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމަށް މިއަހަރުގެ 

ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ ތެރޭގައި ވެސް ކޮމިޝަނުގެ އެތެރޭގެ އެލެކްޓްރިކް ނެޓްވާކްގެ ސަބަބުން ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން 
 ސަބަބުން ގެއްލުން ވެފައި ވެއެވެ. 

ކޮމިޝަންގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލް ތަކުގެ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް 
ސިސްޓަމްގެ  ބޭނުންވާ ޕާރމަނަންޓް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމެއް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް އެ

ބޭނުން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ލިބިފައި ނުވާތީ މި މަސައްކަތް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ 
 ނުކުޅެދިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަންގެ ޒަމާނުން ފެށިގެން ގެންގުޅޭ ޕޮޓޯކޮޕީ މެޝިން އެކަށީގެންވާ 
ކަށްވުރެ ގިނައިން ބޭނުންކުރުމުން މަރާމާތު ނުކުރެވޭ ވަރަށް މެޝިން ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. ވީމާ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ދުވަސްތަ

ގައެވެ. އަދި ޕޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ނެތުމުން ކޮމިޝަންގެ 2016ގަތުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވަނީ ވެސް 
 ކާއި އަންނަނީ ދިމާވަމުންނެވެ.މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިތަ

ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ހާއްސަ ތަމްރީން އަދި އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގަރާމްތަށް ރާއްޖޭ 
އަދި އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެޓު ލިބިފައި ނުވާތީ، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް 

ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ހުރަސްތަކާއި ވަނީ ދިމާވެފައެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަން 
ބޭނުން އަދި ގާނޫނު އަދި ގަވާއިދުތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި މުވައްޒަފުން ބިނާ ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ 

 އަށްވެސްިް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެކެވެ.  ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ
މީގެ އިތުރުން ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް އެކަށީގެންާވ 

ކަން ވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެތުމާއި އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބެޖެޓް ލިބިފައި ނުވުމުން އެކަން
ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ  2018ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ދަތި ތަކާއި ދިމާވެފައެވެ. އަދި 

 އޮނިގަނޑުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ހުއްދަނުލިބިއެވެ.
ށްރަށުގެ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް އެ ކޮމިޝަނާ ގުޅުންހުރި މަސައްލަތަކުގެ ތެރެއިން ރަ

 ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުއައްޒަފުންނާއި ބަޖެޓް ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ޓަރިންގ ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް އަށް ދިމާވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވެބް ސައިޓް މެއިންޓެއިން ކުރުމަށާއި މޮނި

ސިސްޓަމްގެ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި ސިސްޓަމްތަކަށް ދިމާވާ ކުއްލި 
 މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ނުލިބިވާކަން ފާހަގކުރަމެވެ.

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައިގަނޑު ދަތިތައް ދިމާވެފައި ވަނީ  2018ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި 
ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ގައިވާ މަސައްކަތްތައް  2021 – 2017ކޮމިޝަންގެ 

 ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓު އަދި މުވައްޒަފުން 
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 ުލ ވަ "އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް  :2 ޖަދު

 ”ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު
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 ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓް

  ުވަލ  ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަފްސީލު :5ޖަދު
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  ުވަލ  ކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑުގެ ތަފްސީލު :7ޖަދު
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  ުވަލ  މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު ވަނަ އަހަރުގެ ނުނިމިހުރ2017ިވަނަ އަހަރު ބަލާފައިވާ  2018 :10ޖަދު
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 ލުބްނާ އާދަމް ސަލީމް
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 ފާތިމަތު ސަނާ ޢަލީ
 ޝިމްލާ މުޙައްމަދު ވަހީދު
 އަނީޝާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް
 ޢައިޝަތު އަހުމަދު
 މުޙައްމަދު ޞައްފާން
 ނަޒްމީލާ އަޙްމަދު
 އާއިޝަތު ޝާޒްނާ 
 ވަފިއްޔާ އަޙްމަދު 

 
ނަލިސްޓުން   އެ
 އައިމިނަތު ނުހާ އަހުމަދު
 އަހުމަދު ޝަރަފުއްދީން

 ހަމީދު އައްޒާ
 

ފ  އެޑިޓަރ  ޗީ
 ޢާއިޝަތު ޝާހީން

ށުން 1  . ފެ

 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތަކީ ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ 

ހައިސިއްޔަތުން ބަލާއިރު ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓުގެ ޒިންމާދާރުކަން މިނޭނެ އެންމެ 

ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް  2018 ،ބޮޑު އެއް މަސައްކަތެވެ. މިގޮތުން

ގެ ނިޔަލަށް މޮނިޓަރކޮށް ރިޕޯޓެއް  2018ސެޕްޓެމްބަރު  22އިން  2018އޮގަސްޓު  18

 އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.

 

މި މަސައްކަތަކީ ވަގުތު ހޭދަވާ، އެކަމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން މެނުވީ ކުރެވޭނެ 

މަސައްކަތެއްނޫނެވެ. އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މޮނިޓަރުންނާއި 

އެނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ކޮމިޝަނުގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ދެއްވި 

ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ދުވަހުން ދުވަހައް ކުރެއްވި  ބުރަ މަސައްކަތްތައް ، އެއްބާރުލެއްވުމާއި

 ޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކު ކޮމިޝަނުގެ މެނޭޖުމަންޓުގެ ފަރާތުން ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.ފާހަގަކޮށް އި
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 010 ..................................................................................................................... ޑިރެޓްއެކްސެސް  6.3
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 012 ގޮންޖެހުންތައް.  7

 019 ހެޅުންތައްހުށަ.  8

 001 ނިންމުން. 9

 000 އެޕެންޑިކްސް. 10
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ލާސ3ާ  . ހު

ވެރިކަމެއް ކުރިއަރުވައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ހެޔޮ 

މިނިވަންކަމާއި ހޭލުންތެރިކަމާއެކު ވޯޓުލާފަރާތެއްކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ. މިނިވަން އަދި އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް 

ލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާނެ ގޮތާއި، ވޯޓުލުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް  ރިޕޯޓުކުރާނެ ގޮތުގެ ވޯޓު، ބޭއްވޭނީ ވޯޓުލާނެ ގޮތާއި

ވޯޓުލުމަކީ ކޮންމެ  ،މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުވައިދީ، އެ މީހަކު ޚިޔާރުކުރާ ގޮތަކަށް މިނިވަންކަމާއެކު

ޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވިގެންނެވެ. އިންތިޚާބުގެ ފަރުދަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަން އަންގައިދީ މިކަންކަމަށް ރައް

ކަންކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން 

 އަދާކުރެއެވެ. ވަޢުދުތަކަށް ވޯޓުލާ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް

ވަނަ އަހަރު ވާނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ  2013މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން  ،މިގޮތުގެ މަތިން

ދުވަސްވަރު ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތް ކޮށް ތަފާސްހިސާބުގެ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި ޢާންމުކޮށްފައެވެ. 

އި ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކެއްވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ވަނަ އަހަރު މޮނިޓަރކުރުމުގަ 2013

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރކޮށް ވަނަ މާއްދާގައި  30ގެ (2008/11 :ޢާއްމު ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރު

މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ،ންފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ކޮން ފަރާތެއްގެ ދައުރެއްކަން ސާފުކޮށް އެގެން ނެތުމު

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ  ،ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ދިމާވި ދަތިތަކާއި

ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނޭ އުޞޫލެއް  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދިނުމަށް ލާޒިމްކުރާ ހަމަހަމަ ފުރުސަތު )ޑައިރެކްޓެ އެކްސެސް( ކަ

ނޑުތައްޗެނަލްތަކުން ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ  ،މުންނެތު ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގައި ދިމާވި  މިންގަ

 ގޮންޖެހުންތައް ހިމެނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ހުރި ހުރަސްތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް 
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އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި  ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު

ވަނަ އަހަރު އޮގަސްޓް  2014އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުތަކަށް އިސްލާޙު ގެނައުމައްޓަކައި 

 ،ޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި މަހާސިންތާގައިމަހު "އިމްޕްރޫވިންގ އިލެކްޓޯރިއަލް ޕްރޮސެސް އިންދަ މޯލް

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާ ގުޅޭ މާއްދާ އިސްލާޙުކުރުމަށް ފެންނަ ނުކުތާތައް ހިމެނޭ  

ގެ ކަރުދާހެއް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅިއެވެ.  މި ހުށަހެޅުމާއި، އެ މަހާސިންތާގައި ނިންމުނު ކަންކަމު

ވަނަ މާއްދާއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 30ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  2018މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

 އިސްލާޙުގެނެސްފައި ވެއެވެ.

ޤާނޫނީ ގޮތުން ގެނައި އިސްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބީ 

އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ  ،ށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއިކެންޑިޑޭޓުންނަ

ރޯޑްކާސްޓަރުން އޮގަސްޓް މަހު އެކުލަވާލައި ޢާންމުކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު، ބް ވަނަ އަހަރުގެ 2018އުޞޫލެއް ވަނީ 

 ހައްލެއްލިބިގެން ދިއައެވެ. ރާނޭގޮތަށްހަމަހަމަ ފުރުސަތު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދިނުމުގައި މޮނިޓަރ ކު

ނަމަވެސް، ޗެނަލްތަކުން ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ޝެޑިއުލްގައި ވަގުތު ޚާއްޞަ ކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް،  

ނޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަގުތު ގަތުމަށް ނުވަތަ ހޯދުމަށްޓަކައި  ނޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެ ސިޔާސީ ކެ

ޗެނަލްތަކުން ވަނީ ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އަންގާފައެވެ. މި ކަމުގެ ސަބަބުން މި ރިޕޯޓުގައި   ،ލާފައިނުވާކަން ކުރިމަތި

 ހިމެނުމަށް ކުރިން ރާވާފައިވާ ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ތަފާސްހިސާބު ވާނީ ނުހިމަނައެވެ.

ލަށް ޚަބަރާއި ކަރަންޓް އެފެއާޒް ގެ ނިޔަ 2018ސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18ރާސާގައި ބަލާފައިވާނީ މި ދި

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު  ގެނެސްދޭ ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލުގެ ކޮންޓެންޓްގެ ތެރެއިން ޕްރައިމް ޓައިމްކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ކަ
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ނޑު  ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތެވެ.  1200އިން  0800ކަމުގައިވާ ރޭގަ އަށާއި ޑިރެކްޓް އެކްސެސްކަމުގައި އެ ޗެނަލަކުން ކަ

ނޑަކަށެވެ. އެއީމި މަޢު ޗެނަލަކުން އެ  ،ލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި ބަލާފައިވާނީ ވަކިވަކި ސަބްޖެކްޓްތަކަށް ބަހާލެވި ދެ މިންގަ

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ މިންވަރު  ދެނެގަތުމަށް ކުއަންޓިޓޭޓިވް އެނަލިސިސް އަދި ޗެނަލަކުން އެ  ސަބްޖެކްޓަކަށް ކަ

ވާ ޓޯން އެއީ ޕޮޒިޓިވް، ނެގެޓިވް އަދި ނިއުޓްރަލް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ސަބްޖެކްޓެއްގެ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައި

ނޑަށެވެ. މި ދެ  ނޑުންވެސް މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ ޗެނަލެއްގެ ކުއަލިޓޭޓިވް އެނަލިސިސްގެ މިންގަ މިންގަ

ވަކިވަކި ޗެނަލްތަކުން އެ  ،އޮންއެއަރ ބްރޯޑްކާސްޓް ސިކުންތުން ބަލައި މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މިގޮތުން

ސަބްޖެކްޓުތަކަށް ވަގުތު ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ މިންވަރަށާއި އެ ސަބްޖެކްޓުތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވާ 

 ޓޯނާއި އޭގެ މިންވަރު ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

އިން ފެށިގެން  2018ސެޕްޓެންބަރު  4އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންޚާބުގެ ތެރޭގައި ސަން ޓީވީ އިން ވަނީ  2018

ނޑާލާ އެކަން ލިޔުމުން  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީގޮތުން ޚިދުމަތް މެދުކަ

މިގޮތުން، މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ސަން ޓީވީގެ ތަފާސް  ގައި އަންގާފައެވެ. 2018ސެޕްޓެންބަރު  4ކޮމިޝަނަށް 

 ޓެވެ.ސެޕްޓެންބަރުގެ ނިޔަލަށް މޮނިޓަރ ކޮށްފައިވާ ކޮންޓެން 4އޮގަސްޓް އިން  18ހިސާބަކީ 

ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ  ،ޒިންމާދާރު އަދި އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި ޚަބަރު ކަވަރުކުރެވޭނީ

ނޑު  ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ، އިންސާފުވެރިކަމަށް ބުރޫނާރާގޮތަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ކޮންޓެންޓުގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑު ތިން ކަމެއްވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ. އެއީ  ޑިރެކްޓް ބައްޓަންކޮށްގެންނެވެ. މި ގޮތުން، މި އަހަރުގެ ދިރާސާގައި މައިގަ

ނޑިޑޭޓުން  އެކްސެސް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހަމަހަމަކޮށް ވަގުތުދިނުމަށްޓަކައި ޗެނަލްތަކަށް ސިޔާސީ ކެ

ނޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކުން ވަގުތުހޯދުމަށްޓަކައި ކުރިމަތިނުލުމުގެ ސަބަބުން  އެ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކުރި ނުވަތަ ކެ

ވިފައެއްނުވެއެވެ. އަދި ރިޕޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަތީޖާ ޖުމްލަކޮށް ދައްކާގޮތުން ވަކިވަކި ވަގުތެއް ޗެނަލްތަކުން ދެ
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އެ ޗެނެލެއްގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުން ފޮނުވާ ޚަބަރާއި އެހެނިހެން  ޗެނަލްތަކުން ވަކި ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް

އްކައެވެ. އަދި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ވަކިވަކި ވަގުތުދިނުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ބޮޑު ފަރަގެއްވާކަން ދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުން

ޗެނަލްތަކުން ވަކި ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޚަބަރާއި މަޢުލޫމަތު ގެނެސްދިނުމުގައި ގެންގުޅެފާވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް 

ކަންކަމުގެ މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފާހަގަކުރެވުނު ،ޖެހިފައިވާ އުސޫލެއްކަން ފާހަގަވެއެވެ. އެހެންކަމުން

 ހުށަހެޅުންތައް ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  
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 ތަޢާރުފް. 4

 

އިންތިޚާބެއްގެ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ޚަބަރާއި ކަރަންޓް އެފެއަރޒް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ސިޔާސީ ޚަބަރުތަކުގެ ކަވަރޭޖް ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކަށް 

މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް  އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް، ސައްޙަ

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގައި  2018ޗެނަލްތަކުން ގެނެސްދޭތޯ ބެލުމެވެ. 

ލޫމާތު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލްތަކެވެ. އެއީ ޓީވީ ޗެނަލަކީ ޚަބަރާއި ސިޔާސީ މަޢު 9ޓީވީ ޗެނަލެއްގެ ތެރެއިން  30

 ޗެނަލެކެވެ.  6ޗެނަލާއި ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  3ދަޢުލަތުގެ މީޑިއާގެ 

އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ދަޢުލަތުގެ މީޑިއާއިން ރައްޔިތުންނަށް ސައްޙަކަމާއި 

އެކު ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި އިންތިޚާބީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އިންސާފުވެރިކަމާއި، ހަމަހަމަކަމާ 

ވަރަށް ބޮޑަށް އަދާކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ވިސްނުން ބައްޓަން ކުރުމުގައި 

ވެސް  ވަސްވަރު ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަކީވަރަށް ބޮޑަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ވަޞީލަތެއްކަމުން، އިންތިޚާބުގެ ދު

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަޢުލޫމާތު ސައްޙަކަމާއި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހަމަހަމަކަމާ އެކު ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނުތަކަށާއި 

ގެ  2018 ،ގޮތުންމި ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ.  ންދީގެންގަވާއިދުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަ

ގެ  2018ރ ސެޕްޓެމްބަ 22އިން ފެށިގެން  2018އޮގަސްޓް  18ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް 

 ޓީވީ ޗެނަލް މޮނިޓަރކޮށް ރިޕޯޓެއް ނެރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.  9ޔަލަށް ނި

ގޮތުގެ މަތިން މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ޢާއްމުކޮށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫނާރާނެ 

ކުރުމަށްޓަކައި ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލެވިގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތްކުރިއަށް 

 ؛  މި މަސައްކަތް ބަހާލާފައިވާ ބައިތަކަކީގެންދެވުނެވެ. މިގޮތުން 
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 ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ 

 ަންފާސްޓް ޓްރެކް އެޖުޑިކޭޝ 

 ްރިޕޯޓު އެކުލަވާލުނ  
 

ންގ ރި ނިޓަ ންޓް މޮ ންޓެ  ކޮ

މުވައްޒަފުން މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ،  11ންދިޔައީ ޖުމްލަ އަށް ގެމޮނިޓަރިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރި

ދުވަހުން ޗީފް މޮނިޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ސުޕަރވައިޒް ކުރެވިގެންނެވެ. އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ކޮންޓެންޓެއް 

ވާލުކޮށް ރޮޓޭޓްކޮށްގެންނެވެ. މޮނިޓަރިންގގެ ހަ ދުވަހަށް މޮނިޓަރކޮށް، ވަކި ޗެނަލެއް ހަފްތާއަކު ވަކި މޮނިޓަރަކާ

ދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ  3މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ހުރިހާ މޮނިޓަރުންވެސް 

  ޓްރެއިނިންގއެއްގައި ބައިވެރިވިއެވެ.

ން ކޭޝަ ކް އެޖުޑި ރެ ސްޓް ޓް  ފާ

އަވަހަށް މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމުމަށްޓަކައި  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ބެލުމުގެ  ،އިންތިޚާބަށް ޚާއްޞަކޮށް

އުސޫލާ ފާސްޓް ޓްރެކް އެޖުޑިކޭޝަން  އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު އަމަލުކުރާ ކޮމިޝަނުގެދިޔައީ  އަށްމަސައްކަތްކުރި

ން އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި ކޮމިޝަނުން އަމިއްލައަށް އެއްގޮތަށެވެ. މި ގޮތު

 އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއަ މައްސަލަތައް މި އުސޫލުގެ މަތިން ކޮމިޝަނުން ބެލިއެވެ.

ން ލު ވާ ލަ ކު  ރިޕޯޓު އެ

 4ރިޕޯޓު އެޑިޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން  ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ޗީފް

މުވައްޒަފުން އެނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެގެންނެވެ. މި ގޮތުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ހުށައެޅޭ މޮނިޓަރިންގ 

 މި ޑޭޓާތައް ތަފާސްހިސާބުގެ ޗާޓުތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ،ފޯމުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްފަހު

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
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ޤުޞަދު  4.1  ރާސާގެ މަ  ދި

 

 
ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރުގައި ޚަބަރާއި ސިޔާސީ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދޭ ޓީވީ  2018ރިޕޯޓަކީ މި 

ނޑުތަކުގެ މައްޗަށް  ބިނާކޮށް ޗެނަލްތަކުން، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓް ކަވަރުކުރުމުގައި މި ދެންނެވި މިންގަ

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ އެ ، ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުން

ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ޗެނަލްތަކުން ހަމަހަމަގޮތެއް ވަގުތު ދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާތީ، އެކަން 

 އެކުލަވާލާފައިވާ ތަފާސްސިހާބުގެ ރިޕޯޓެކެވެ. މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު 

ގަނޑުތައް  4.2  ވާއިދުތަކުގެ މިން އި ގަ  ޤާނޫނާ
 

ކޮމިޝަނުން ރަސްމީކޮށް ކެޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިއުލާންކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން އިންތިޚާބު ބާއްވާ  ސްލެކްޝަންއި 

އާ ހަމައަށް މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އެކްސެސް އާއި އާންމުކޮށް މީޑިއާއަށް  18:00ދުވަހުގެ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަހުގެ 

ގެ ޢާންމު އިންތިޚާބު އެގޮތުން،  ކަޑައަޅާފައިވެއެވެ.ޢާންމު ޤާނޫނުން ގެ އިންތިޚާބު ލިބޭ އެކްސެސް އާއި ދެމެދު ފަރަގެއް 

ވަނަ އަހަރު ގެނައި އިސްލާހާއި އެކު  2018ވަނަ މާއްދާ )ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މާއްދާ(އަށް  30ޤާނޫނުގެ 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޚާއްޞަކުރާ ވަގުތު ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށްވުރެ އިތުރު ވަގުތު،  ހަމަހަމަކަމާއިކު ދިނުމަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ. އަދި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ދޭން ކަ

އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށާއި އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ 

ށް ނުދިނުމަށާއި ނުވިއްކުމަށްވެސް ލާޒިމްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލު ކުރަނީ މި އުސޫލުތަކާއި ޕާޓީއަކަ

ން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ އަދި އަވަހަށް ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމަކާއި  ފަސޭހައި ބެލުމަށްޓަކައި ތޯ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

ޤާއިމްކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވެއެވެ.  އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއިބެހޭ އުސޫލެއް

އިދާރީ  ،އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއިމިގޮތުން، "
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 އާންމުކޮށްފައެވެ.ކުލަވާލައި ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު އެ 2018ނީ ލެއް" ވަފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫ

މަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކުރު ގައިވާ ވަގުތުބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުމި އުސޫލުގައި 

ނޑައަޅާފައިވަނީ  ނޑު ކަ ކުރާއިރު، ވަގުތު  ޚާއްޞަދެމެދުގެ ވަގުތުތަކެވެ. އަދި  ވަގުތު  އާ 12:00އިން  09:00ރޭގަ

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މީގެ )ތިރީސް( މިނެޓުގެ ވަގުތެއް  30ކޮންމެ ފަހަރަކު މަދުވެގެން  ޚާއްޞަކުރާ ފަރާތަށް ދިނުމަށް ކަ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހިލޭ ދޭ ވަގުތާއި ވިއްކާ ވަގުތު އަދި ވިއްކާ އަގުތައް އެނގޭނެހެން އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ އިތުރުން، 

)ސާޅީސް  48އިޢުލާން ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން

މީގެ އިތުރުން، ޅުމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެބްރޯޑްކާސްޓިންގ  އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 

ބްރޯޑްކާސްޓް  ގެ ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓްއިންތިޚާބު ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނީ  2013

ކުރުމުގެ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލައި ގެޒެޓް ކޮށްފައެވެ. މި ގައިޑްލައިންގައި ތިލަފަތް ހަމަހަމަ ކަމާ 

އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު ނިއުސް ކަވަރޭޖްތައް ގެނެސްދޭނެ ގޮތާއި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރާއި ކޮމާޝަލް 

ޑިޑޭޓުންގެ ޒާތީ ނކެ، ވީ ގޮތުގެ ގައިޑެއް ވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދިބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ ކޮންޓެންޓް ގެނެސެދޭން

 ވެ.މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓުކުރާނޭ ގޮތާއި ޖާނަލިސްޓުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުވާނޭގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެ

 މައްޗަށެވެ؛މި ރިޕޯޓު ބިނާވެފައިވާނީ ތިރީގައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ 

 ( ުގެ 11/2008އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނ )ވަނަ މާއްދާ، 30 

 ިއިދާރީ  ،އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއ

 ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލ

 ްޓްކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސ 
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5 ް ނިޓަރކުރުނ  . މޮ

 

ޓަރކޮށްފައިވާގޮތް 5.1   މޮނި
 
 

 
ބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ޚާވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތި 2018މިޝަނުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮ

 ގޮތަށެވެ. ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރ ކޮށްފައިވަނީ ތިރީގައިވާ

 ގެ ނިޔަލަށް؛ 2018ސެޕްޓެމްބަރު  22އިން  2018އޮގަސްޓް  18ހ. 

ނޑައަޅާފައިވާށ.  ނޑު  ވަގުތު ކަމުގައިވާ ޕްރައިމްޓައިމް ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ކަ  އަށް؛ 12:00އިން  08:00ރޭގަ

 ޓީވީ ޗެނަލް؛ 9ނ. އޮޕަރޭޓް ކުރާ ޗެނަލްތަކުގެ ތެރެއިން ޚަބަރާއި ސިޔާސީ މަޢުލޫމާތު ގެނެސެދޭ 

 ކެޓެގަރީއެއްކަމުގައިވާ، ޚަބަރު، ޕްރޮގްރާމްތައް އަދި ފިލަރސް؛ 3ވަގުތުގައި މޮނިޓަރިންގގެ ރ. ޕްރައިމް ޓައިމްގެ 

ސަބްޖެކްޓު/ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ގެނެސްދީފައިވާ  4ބ. މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތް ބިނާވެފައިވަނީ އަންނަނިވި 

 ކޮންޓެންޓަށެވެ. އެއީ؛

o ުއައްސަސާތައްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސަރުކާރާއި ދަޢުލަތުގެ މ 

o ްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ 

o  ުޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދ 

o ްއިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙ 

 ޅ. ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ވަގުތު

 ތަކަކީ؛ޗެނަލް ކޮށްފައިވާނިޓަރކ. މޮ

ސްޓަ ކާ ރޯޑް ސް ބް ކް ސަރވި ލި ބް  ރޕަ
 ޕީއެސްއެމް ނިއުސް .1
 . ޓީވީއެމ2ް
 . ޔެސ3ް

ސްޓަރ ކާ ރޯޑް ލް ބް  ކޮމާޝަ
 . ރާއްޖެ ޓީވ4ީ
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 . ވީޓީވ5ީ
 ޓެލެވިޜަން. ސަންގު 6
 . ސަން ޓީވ7ީ
 . އެމްވީ ޓީވ8ީ
 13. ޗެނަލް 9
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ރާސާކުރުން 5.2 އްކުރުމާއި ދި ލޫމާތު އެ  މަޢު
 

މޮނިޓަރިންގގެ ތަފާސްހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާނީ ނެޝަނަލް ޑިމޮކްރެޓިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ 

ރެޓިކް އިލެކްޝަންސް"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޑިމޮކްރެޓިކް އެފެއާޒް )އެން.ޑީ.އައި( ގެ"މީޑިއާ މޮނިޓަރިންގ ޓު ޕްރޮމޯޓް ޑިމޮކް

ނޑުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެކި ޤައުމުތަކުން އިންތިޚާބުތަކުގައި މީޑިއާ މޮނިޓަރކުރުމަށް  ނޑުތަކަށެވެ. މި މިންގަ މިންގަ

ނޑުތަކެކެވެ. އަދި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް  2013ދިރާސާކުރުމުގައި  ،މިންގަ

ގެންގޮސްފައިވާ އިންތިޚާބު ރިޕޯޓުގެ ދިރާސާއިން ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ މެތަޑޮލޮޖީއެއްގެ 

މެޝަރމެންޓެއްވަނީ ބޭނުންކޮށްފައެވެ.  2ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް،  މިނުމުގައި  މޮނިޓަރިންގ ،މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. އެގޮތުން

 އެއީ ކުއަންޓިޓޭޓިވް އާއި ކުއަލިޓޭޓިވް އެނަލިލިސްއެވެ.

  ްނެމ ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮ ކުންޓިޓޭޓިވް އެނަލިސިސް މެޝަރމަންޓް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ  މޮނިޓަރކުރުމަށް ކަ

އަށް( ސަބްޖެއްޓެއްގެ މަޢުލޫމާތު ވަކިވަކި ޗެނަލްތަކުން 00:00އިން  20:00ޓައިމް )ދުވަހެއްގެ ޕްރައިމް 

ގެނެސްދީފައިވާ މިންވަރު ސިކުންތުން ގުނައި ހިސާބުކުރުމަށްފަހު، ޖުމްލަ ގަޑިއިރުގެ އަދަދު ސައްހަކަމާއިއެކު 

ވަކި ސަބްޖެއްޓެއްގެ މަޢުލޫމާތު  އެއްކުރުމަށެވެ. މިގޮތުން، ކޮންމެ ޗެނަލަކުންވެސް ޚަބަރާއި ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި

 ގެނެސްދީފައިވަނީ ކިތައް ގަޑި އިރުކަން ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.

  ްކުއަލިޓޭޓިވް މެޝަރމަންޓް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ވަކިވަކި ޗެނަލްތަކުން މަތީގައި ދެންނެވި ސަބްޖެޓްތައ

ކޮންޓެންޓުގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމަށެވެ. މި  ގެނެސެދީފައިވާ މިންވަރުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމައްޓަކައި އެ 

މެޝަރމަންޓުން ސަބްޖެއްޓެއްގެ ކޮންޓެންޓު ޗެނަލަކުން ގެނެސްދީފައިވަނީ ޕޮޒިޓިވް، ނެގެޓިވް ނުވަތަ ނިއުޓްރަލް 

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގައި ވަކިވަކި ސަބްޖެއްޓުތަކަށް  ޓޯނަކުންތޯ މޮނިޓަރކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން، މޮނިޓަރކުރުމަށް ކަ

ގެ މައުލޫމާތު ގެނެސްދީފައިވަނީ ޕޮސިޓިވް ވަކިވަކި ޗެނަލްތަކުން ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިނުމުގައި އެ ސަބްޖެއްޓެއް
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ނިއުޓްރަލް  ތޯ ނުވަތަ ލިބޭގޮތަށް( ތޯ ނުވަތަ ނެގެޓިވް )އެ ފަރާތަށް ތާއީދު ގެއްލޭ ގޮތަކަށް(ރުހުން  )ތާއީދާއި

މިންވަރަކަށްކަން  ށް މި ތިން ޓޯނުގައި ގެނެސްދިނީ ކިހާ)ތިލަފަތް ހަމަހަމަކަމާއެކު( ތޯ އާއި ޖުމްލަކޮ

 ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.

މި ދެ މެޝަމަންޓުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ފޯމުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކޮންމެ ޗެނަލެއް 

މަޢުލޫމާތުތައް ޕައި ޗާޓުތަކަށް ބަދަލުކޮށް، ފަސޭހައިން އަދަދުތައް ބެލުމަށްފަހު ސިކުންތުން ހިސާބުކުރެވިގެންނެވެ. އަދި މި 

ރިހާ ސަބްޖެކްޓުތަކުގެ އަދަދާއި އެ ސަބްޖެކްޓަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ޓޯނެއްގައި ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވާ ދެނެގަނެވޭނޭގޮތަށް ހު

 މްލަ ތަފާސްހިސާބު ޕަސެންޓުންނެވެ.ވަގުތުގެ ދިގުމިނުގެ ޖު

 މޮނިޓަރިންގ ފޯމް( )އެޕެންޑިކްސް:
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ތީޖާ 6  . ތަފާސްހިސާބުގެ ނަ

 

ގެ ތަފާސްހިސާބު 6.1  ދީފައިވާ ގޮތު އްސްކުރުމާއި ޓޯން ގެނެސް ގުތު ހާ ލްތަކުން ވަ  ޗެނަ
 

  
  ޕީއެސްއެމް ނިއުސް   6.1.1

  
 1. ސަބްޖެކްޓަތަކަށް ވަގުތު ދީފައިވާ މިންވަރު

 ލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ / ދައުލަތްގެ ނިޔަލަށް ޕީއެސްއެމް ނިއުސް އިން ރައީސ2018ުސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18

هللا  ޢަބްދު 3އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ % ،އިން ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު %54 އަދި، އެވެ. 

 ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  ކަމުގައިވާއިރު 28%ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ  އެވެ. %15 

 

 

 

54% 

3% 

28% 

15% 

 ސަބްޖެކްޓަތަކަށް ވަގުތު ދީފައިވާ މިންވަރު  

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
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 ތަކުގެ ޓޯން ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތާއި މިންވަރުސަބްޖެކްޓް. 2

ގެ ނިޔަލަށް ޕީއެސްއެމް ނިއުސް އިން ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ / 2018 ސެޕްޓެންބަރު 22އޮގަސްޓް އިން  18

ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ  1ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި % 35ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު % 63% ދައުލަތް

ނިއުޓްރަލްކޮށް  43ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު % 57ނެގެޓިވްކޮށެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން %

ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި  97%ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދުކަވަރުކޮށްފައިނުވެއެވެ.  ށްއަދި ނެގެޓިވްކޮ

އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ކަވަރުކޮށްފައިނުވެއެވެ. އަދި  ށްނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި ނެގެޓިވްކޮ 3ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު %

އަދި  96ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ % ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ނެގެޓިވްކޮށް 4ނިއުޓްރަލް ޓޯން އެއްގައި % ޞާލިޙް

 ވެ.ޕޮޒިޓިވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިނުވެއެ

 

 

 

 
 

 

 

 

96% 

0% 

0% 

1% 

4% 

3% 

43% 

35% 

0% 

97% 

57% 

63% 

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ެޓްނަބރުް 22 ިއންް ޮއަގްސޓްް  18.  1   ޮގތްް ަކވުަރކޮްށފަިއވ ް ޯޓންް ިނަޔަލށްް ގ2018ްެ   ެސޕް

ިޒިޓވްް  ެނެގިޓވްް ިނުއްޓަރލްް ޕޮ
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ގެ ނިޔަލަށް ޕީއެސްއެމް ނިއުސް އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018އޮގަސްޓް  25އިން  18. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 3

ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ  ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ،ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ދައުލަތް 17% 83% 0%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 6% 94% 0%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 91% 9% 0%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 0% 4% 96%
 

 

ގެ ނިޔަލަށް ޕީއެސްއެމް ނިއުސް އިން  2018 ސެޕްޓެންބަރު 1އިން  އޮގަސްޓް  26ތިރީގައިވާ އެވަނީ . 4
މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ  ނެގެޓިވްނުވަތަ  ނިއުޓްރަލް ،ޕޮޒިޓިވްސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ 

 ތާވަލެވެ.
 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ދައުލަތް 94% 0% 6%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 88% 12% 0%
0%  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 100% %

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 0% 57% 43%
 

 

ގެ ނިޔަލަށް ޕީއެސްއެމް ނިއުސް އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ  2018 ސެޕްޓެންބަރު 8އިން  2ތިރީގައިވާ އެވަނީ  . 5

 .މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ ނެގެޓިވްނުވަތަ  ނިއުޓްރަލް ،ޕޮޒިޓިވްކަވަރޭޖް ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ 

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ދައުލަތް 94% 6% 0%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 21% 79% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 100% 0% 0%

  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 0% 0% 100%
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ގެ ނިޔަލަށް ޕީއެސްއެމް ނިއުސް އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ  2018ސެޕްޓެންބަރު  15އިން  9ތިރީގައިވާ އެވަނީ  . 6

މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ނެގެޓިވްނުވަތަ  ނިއުޓްރަލް  ،ޕޮޒިޓިވްކަވަރޭޖް ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ 

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ދައުލަތް 98% 2 0%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 27% 73% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 96% 4% 0%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 0% 1% 99%

 

 

ގެ ނިޔަލަށް ޕީއެސްއެމް ނިއުސް އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ  2018 ސެޕްޓެންބަރު 22އިން  16ތިރީގައިވާ އެވަނީ  . 7

 މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ނެގެޓިވްނުވަތަ  ނިއުޓްރަލް ،ޕޮޒިޓިވްކަވަރޭޖް ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ 

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ދައުލަތް 89% 11% 0%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 69% 31% 0%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 98% 2% 0%

  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 0% 0% 100%
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ލްޑިވްސް  ޓެލެވިޜަން    6.1.2  މޯ

  
 ތަކަށް ވަގުތު ދީފައިވާ މިންވަރުސަބްޖެކްޓް. 1

އިން  42% ދައުލަތްއިން ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ /  ޓީވީއެމްގެ ނިޔަލަށް 2018ސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18

ޔާމީން هللا  ޢަބްދު 5ކޮށްފައިވާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ %ކަވަރު އަދި، އެވެ. 

ކަވަރުކޮށްފައިވާ  ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ   މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިބްރާޙީމް  ކަމުގައިވާއިރު 37%ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

މިންވަރަކީ  އެވެ. %16 

 

 

 

42% 

5% 

37% 

16% 

 ސަބްޖެކްޓްތަކަށް ވަގުތު ދީފައިވާ މިންވަރު  

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
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 . މިންވަރު ތަކުގެ ޓޯން ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތާއިސަބްޖެކްޓް.  2

 87% ދައުލަތްގެ ނިޔަލަށް ޓީވީއެމް  އިން ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ / 2018ސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18 

ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ ނެގެޓިވްކޮށެވެ.  1ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި % 13ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު %

ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި ނެގެޓިވްކޮށް  97ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު % 3އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން %

 6ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު % 94ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް % ޔާމީންهللا  ކަވަރުކޮށްފައިނުވެއެވެ. ޢަބްދު

ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި ނެގެޓިވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިނުވެއެވެ. އަދި އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނިއުޓްރަލް ޓޯން އެއްގައި 

 ވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިނުވެއެވެ.އަދި ޕޮޒިޓި 98ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ނެގެޓިވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ % %2

 

 
 

98% 

0% 

0% 

1% 

2% 

6% 

97% 

13% 

0% 

94% 

3% 

87% 

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ގެ ނިޔަލަށް ޓޯން ކަވަރުކޮށްފައިވާ  2018ސެޕްޓެންބަރު    22އޮގަސްޓް އިން   18.  1
ތް   ގޮ

 ނެގެޓިވް ނިއުޓްރަލް ޕޮޒިޓިވް
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ގެ ނިޔަލަށް ޓީވީއެމް އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018އޮގަސްޓް  25އިން  18ތިރީގައިވާ އެވަނީ 3.   

 ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ގެޓިވް  އުޓްރަލް  ނެ ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  72% 28% 0%
 ކޮމިޝަން  އިލެކްޝަންސ 3% 97% 0%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 98 1% 0%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙ 0% 5% 95%
 

 

ގެ ނިޔަލަށް ޓީވީއެމް އިން  ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ  2018ސެޕްޓެންބަރު  1އޮގަސްޓް އިން   26ތިރީގައިވާ އެވަނީ . 4

 .ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ ،ކަވަރޭޖް ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި އުޓްރަލް ނެ ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  98% 2% 0%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 7% 93% 0%
 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا  ޢަބްދު 100% 0% 0%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 0% 5% 95%
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ނިޔަލަށް ޓީވީއެމް އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް ގެ  2018ސެޕްޓެންބަރު  8އިން  2ތިރީގައިވާ އެވަނީ . 5

 .އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
1% 57%  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ދައުލަތް 52%
0% 100%  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން %
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 78% 22% 0%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 0% 2% 98%
 
 

 
 
 

އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް ޓީވީއެމް އިން  ގެ ނިޔަލަށް  2018ސެޕްޓެންބަރު  15އިން  9ތިރީގައިވާ އެވަނީ . 6

 ން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ.ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަ ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

 
ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ދައުލަތް 94% 6% 0%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 5% 95% 0%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 100% 0% 0%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 0% 0% 100%
 

 
 
 
 
 

ްޖ ޓީވީއެމް އިން  ގެ ނިޔަލަށް  2018ސެޕްޓެންބަރު  22އިން  16. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 7 އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭ

 ކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ.ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރު ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 
ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ދައުލަތް 94 4% 1%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 2% 98% 0%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 97% 1% 2%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 0% 0% 100%
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 ޔެސް   6.1.3

  ތަކަށް ވަގުތު ދީފައިވާ މިންވަރުސަބްޖެކްޓް. 1

 37% ދައުލަތްގެ ނިޔަލަށް ޔެސް އިން ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ / 2018ސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18

هللا  އެވެ. އަދި، ޢަބްދު 9އިން ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ %

ކަމުގައިވާއިރު  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް   45ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ %

 އެވެ. 9ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ  %

 

 

 

37% 

9% 

45% 

9% 

 ސަބްޖެކްޓަތަކަށް ވަގުތު ދީފައިވާ މިންވަރު  

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
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 ސަބްޖެކްޓަތަކުގެ ޓޯން ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތާއި މިންވަރު.  2

 77% ދައުލަތްގެ ނިޔަލަށް ޔެސް އިން ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ / 2018ސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18  

ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ ނެގެޓިވްކޮށެވެ.  1ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި % 22ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު %

ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި ނެގެޓިވްކޮށް  97ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު % 3އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން %

 7ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު % 93ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް % ޔާމީންهللا  ކަވަރުކޮށްފައިނުވެއެވެ. ޢަބްދު

ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި ނެގެޓިވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިނުވެއެވެ. އަދި އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި 

 އެވެ. 84ވަރުކޮށްފައިވަނީ %އަދި ނެގެޓިވްކޮށް ކަ 11ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ނިއުޓްރަލް ޓޯން އެއްގައި % %4

 

 

 

 

84% 

0% 

0% 

1% 

11% 

7% 

97% 

22% 

4% 

93% 

3% 

77% 

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ގެ ނިޔަލަށް ޓޯން ކަވަރުކޮށްފައިވާ  2018ސެޕްޓެންބަރު    22އޮގަސްޓް އިން   18.  1
ތް  ގޮ

 ނެގެޓިވް ނިއުޓްރަލް ޕޮޒިޓިވް
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ގެ ނިޔަލަށް ޔެސް އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018އޮގަސްޓް  25އިން  18އެވަނީ . ތިރީގައިވާ 3

 ލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ.ނިއުޓްރަ ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ދައުލަތް 73% 27% 0%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 79% 21% %

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 90% 10% 0%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 1% 11% 88%
 

 

ގެ ނިޔަލަށް ޔެސް އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018ސެޕްޓެންބަރު  1އޮގަސްޓް އިން   26. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 4

 ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ދައުލަތް 90% 7% 2%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 10% 90% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 98% 2% 0%

  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 18% 0% 82%



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  76 

 

  
ގެ ނިޔަލަށް ޔެސް އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018ސެޕްޓެންބަރު  8އިން  2 . ތިރީގައިވާ އެވަނ5ީ

 ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ.ނިއުޓްރަލް  ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ދައުލަތް 46% 54% 0%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 0% 100% 0%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 93% 7% 0%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 0% 0% 100%
 

 

ނިޔަލަށް ޔެސް އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް ގެ  2018ސެޕްޓެންބަރު  15އިން  9. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 6

 ންގައިދޭ ތާވަލެވެ.ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަ ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ދައުލަތް 95% 5% 0%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 0% 100% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 100% 0% 0%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 0% 2% 98%
 

 

ގެ ނިޔަލަށް ޔެސް އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018ސެޕްޓެންބަރު  22އިން  16ތިރީގައިވާ އެވަނީ . 7

 ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ދައުލަތް 39% 61% %
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 100% 0% %

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 75% 25% 0%

  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 0% 39% 61%
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ވީ ރާއްޖެ    6.1.3    ޓީ

  ތަކަށް ވަގުތު ދީފައިވާ މިންވަރުސަބްޖެކްޓް. 1

 ދައުލަތްގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ ޓީވީ އިން ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ / 2018ސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18  

އެވެ. އަދި،  9އިން ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ % %22

ކަމުގައިވާއިރު  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު  17ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ %هللا  ޢަބްދު

 އެވެ. 52ޞާލިޙް  ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ %
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9% 

17% 

52% 

 ސަބްޖެކްޓްތަކަށް ވަގުތު ދީފައިވާ މިންވަރު  

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
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 ތަކުގެ ޓޯން ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތާއި މިންވަރުސަބްޖެކްޓް.  2

 1% ދައުލަތްގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ ޓީވީ އިން ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ / 2018ސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18

ނީ ނެގެޓިވްކޮށެވެ. ކަވަރުކޮށްފައިވަ 83ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި % 16ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު %

ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި  38ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު % 6އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން %

ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި  1ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް %هللا  އެވެ. ޢަބްދު 56ނެގެޓިވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ %

އެވެ.  އަދި އިބްރާޙީމް  91ނެގެޓިވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ % ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި 8ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު %

އަދި  4ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ނިއުޓްރަލް ޓޯން އެއްގައި % 95މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި %

 ނެގެޓިވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.
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 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ގެ ނިޔަލަށް ޓޯން  2018ސެޕްޓެންބަރު    22އޮގަސްޓް އިން   18.  1
ތް   ކަވަރުކޮށްފައިވާ ގޮ

 ނެގެޓިވް ނިއުޓްރަލް ޕޮޒިޓިވް
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ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ ޓީވީ އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018އޮގަސްޓް  25އިން  18. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 3  

 ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ.ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ  ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  3% 4% 93%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 10% 4% 86%
 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا  ޢަބްދު 0% 1% 99%
 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 92% 8% 0%

 

ނިޔަލަށް ޔެސް އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް ގެ  2018ސެޕްޓެންބަރު  1އޮގަސްޓް އިން   26. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 4

 ންގައިދޭ ތާވަލެވެ.ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަ ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  1% 53% 46%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 0% 89% 11%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 4% 55% 42%
 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 54% 45% 1%

 

 

ގެ ނިޔަލަށް  ރާއްޖެ ޓީވީ އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018ސެޕްޓެންބަރު  8އިން  2. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 5

 ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  0% 10% 90%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 19% 22% 59%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 1% 9% 90%
  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 98% 1% 1%
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ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ ޓީވީ އިން  2018ސެޕްޓެންބަރު  15އިން  9. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 6  

 ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  0% 0% 100

00% 0%  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން %
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 0% 0% 100%

 މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއިބްރާޙީމް  100% 0% 0%
 

 

ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ ޓީވީ އިން  ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018ސެޕްޓެންބަރު  22އިން  16. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 7

 ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  0% 31% 69%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 0% 80% 20%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 0% 2% 98%

  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 1% 99% %
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  6.1.5   ީ  ވީޓީވ

 ތަކަށް ވަގުތު ދީފައިވާ މިންވަރު ސަބްޖެކްޓް. 1

 20% ދައުލަތްލަށް ވީޓީވީ އިން ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ / ގެ ނިޔ2018ަސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން   18

ޔާމީން هللا  އެވެ. އަދި، ޢަބްދު 5އިން ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ %

ކަމުގައިވާއިރު  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  ކަވަރުކޮށްފައިވާ  23ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ %

 އެވެ. 52މިންވަރަކީ %

 

 
 

20% 

5% 

23% 

52% 

 ސަބްޖެކްޓްތަކަށް ވަގުތު ދީފައިވާ މިންވަރު  

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
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 ތަކުގެ ޓޯން ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތާއި މިންވަރުސަބްޖެކްޓް.  2

 3% ދައުލަތްގެ ނިޔަލަށް ވީޓީވީ އިން ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ / 2018ސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18

ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ ނެގެޓިވްކޮށެވެ.  90ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި % 7ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު %

ކޮށް އަދި ނެގެޓިވްކޮށް ނިއުޓްރަލް 46ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު % 7އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން %

ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިުރ  3.8ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް %هللا  އެވެ. ޢަބްދު 47ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ %

ޙް އެވެ.  އަދި އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލި 96ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި ނެގެޓިވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ % %0.5

 1%އަދި ނެގެޓިވްކޮށް  4ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ނިއުޓްރަލް ޓޯން އެއްގައި % 95ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި %

ވެއެވެ.ކަވަރުކޮށްފަ 

 

 

 

 

1% 

96% 

47% 

90% 

4% 

0.5% 

46% 

7% 

95% 

3.8% 

7% 

3% 

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޕްޓެންބަރު    22އޮގަސްޓް އިން  18. 1 ތ2018ްސެ ޔަލަށް ޓޯން ކަވަރުކޮށްފައިވާ ގޮ  ގެ ނި

 ނެގެޓިވް ނިއުޓްރަލް ޕޮޒިޓިވް
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ގެ ނިޔަލަށް ވީ ޓީވީ އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018އޮގަސްޓް  25އިން  18. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 3

 ންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ.ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މި ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  1% 5% 94%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 11% 17% 72%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 15% 1% 84%
0% 0% 10 ޙް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލ %

 

 

ގެ ނިޔަލަށް ވީ ޓީވީ އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ  2018ސެޕްޓެންބަރު  1އޮގަސްޓް އިން   26. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 4

 ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ،ކަވަރޭޖް ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  4% 2% 93%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 28% 13% 59%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 3% 0% 96%
  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 83% 17% 0%
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ގެ ނިޔަލަށް   ވީ ޓީވީ އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018ސެޕްޓެންބަރު  8އިން  2ތިރީގައިވާ އެވަނީ  .5

 ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  0% 14% 86%
 ކޮމިޝަންއިލެކްޝަންސް  12% 7% 82%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 0% 0% 100
0% 0%  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 00%

 

 

ކަވަރޭޖް ގެނެސްދީފައިވާ ގެ ނިޔަލަށް ވީ ޓީވީ ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ  2018ސެޕްޓެންބަރު  15އިން  9. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 6

 ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ،ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ދައުލަތް 6% 5% 89%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 9% 16% 75%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 0% 1% 99%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 92% 7% 0%
 

 

ގެ ނިޔަލަށް ވީ ޓީވީ  ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018ސެޕްޓެންބަރު  22އިން  16ތިރީގައިވާ އެވަނީ  .7

 ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  0% 18% 82%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 0% 87% 13%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 0% 0% 100%
  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 100% 0% 0%
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ް  ސަންގު  6.1.6  ލެވިޜަނ  ޓެ

   
 

  ތަކަށް ވަގުތު ދީފައިވާ މިންވަރުސަބްޖެކްޓް. 1

 ދައުލަތްގެ ނިޔަލަށް ސަންގު ޓީވީ އިން ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ / 2018ސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން   18

هللا  ބްދުއެވެ. އަދި، ޢަ 6ފައިވާ މިންވަރަކީ %އިން ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކަވަރުކޮށް %25

ކަމުގައިވާއިރު  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް   31ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ % ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

 އެވެ. 38ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ %

 

 

 

 

25% 

6% 

31% 

38% 

 ސަބްޖެކްޓްތަކަށް ވަގުތު ދީފައިވާ މިންވަރު  

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
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 ތަކުގެ ޓޯން ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތާއި މިންވަރުސަބްޖެކްޓް.  2

 ދައުލަތްގެ ނިޔަލަށް ސަންގު ޓީވީ އިން ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ / 2018ސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18

ވަނީ ކަވަރުކޮށްފައި 44ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި % 30ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު % %26

ނިއުޓްރަލްކޮށް  58ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު % 10ނެގެޓިވްކޮށެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން %

ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި  41ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް %هللا  އެވެ. ޢަބްދު 33އަދި ނެގެޓިވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ %

އެވެ.  އަދި އިބްރާޙީމް  39އަދި ނެގެޓިވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ % ނިއުޓްރަލްކޮށް 20ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު %

އަދި  18ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ނިއުޓްރަލް ޓޯން އެއްގައި % 48މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި %

 އެވެ. 34ނެގެޓިވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ %

 

 

 

 

34% 

39% 

33% 

44% 

18% 

20% 

58% 

30% 

48% 

41% 

10% 

26% 

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޕްޓެންބަރު    22އޮގަސްޓް އިން  18. 1 ތ2018ްސެ ޔަލަށް ޓޯން ކަވަރުކޮށްފައިވާ ގޮ  ގެ ނި

 ނެގެޓިވް ނިއުޓްރަލް ޕޮޒިޓިވް
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ކަވަރޭޖް ގެ ނިޔަލަށް ސަންގު ޓީވީ އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ  2018އޮގަސްޓް  25އިން  18. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 3

 ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  11% 30% 59%
60% 4 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 0% %
51%  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 7% 22%
1 ޞާލިޙްއިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު  13% 68% %

 

 

ގެ ނިޔަލަށް ސަންގު ޓީވީ އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ  2018ސެޕްޓެންބަރު  1އޮގަސްޓް އިން   26. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 4

 ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ،ކަވަރޭޖް ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  46% 26% 28%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 28% 55% 17%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 27% 29% 44%
5 މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  އިބްރާޙީމ 19% 29% %
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ކަވަރޭޖް ގެ ނިޔަލަށް  ސަންގު ޓީވީ އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ  2018ސެޕްޓެންބަރު  8އިން  2. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 5

 ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  13% 23 64%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 0% 72% 28%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 34% 4% 62%
 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 50% 12% 38%

 

 

ގެ ނިޔަލަށް ސަންގު ޓީވީ އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018ސެޕްޓެންބަރު  15އިން  9. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 6

 ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ،ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވްގެނެސްދީފައިވާ 

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  13% 58% 30%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 0% 96% 4%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 36% 54% 10%
 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 35% 53% 12%

 

 

ގެ ނިޔަލަށް ސަންގު ޓީވީ އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018ސެޕްޓެންބަރު  22އިން  16ތިރީގައިވާ އެވަނީ  .7

 ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  53% 24 24%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 13% 59% 28%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 80% 0% 20%
 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 38% 1% 61%
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ން 6.1.7   ވީ ސަ ޓީ  

   

އިން ފެށިގެން  2018ސެޕްޓެންބަރު  4އިން ވަނީ  ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންޚާބުގެ ތެރޭގައި ސަން ޓީވީ 2018

ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާ އެކަން ލިޔުމުން  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީގޮތުން

ގައި އަންގާފައެވެ. މިގޮތުން، މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ސަން ޓީވީގެ ތަފާސް  2018ސެޕްޓެންބަރު  4ކޮމިޝަނަށް 

ސެޕްޓެންބަރުގެ ނިޔަލަށް މޮނިޓަރ ކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓެވެ.  5އޮގަސްޓް އިން  18ހިސާބަކީ 

  ސަބްޖެކްޓަތަކަށް ވަގުތު ދީފައިވާ މިންވަރު. 1

 51% ދައުލަތްސަން ޓީވީ އިން ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ /  ގެ ނިޔަލަށ2018ްސެޕްޓެންބަރު  04އޮގަސްޓް އިން   18

ޔާމީން هللا  އެވެ. އަދި، ޢަބްދު 12ންވަރަކީ %އިން ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކަވަރުކޮށްފައިވާ މި

ކަމުގައިވާއިރު  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  ކަވަރުކޮށްފައިވާ  26ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ %

 އެވެ. 11މިންވަރަކީ %

 

 

 

 

 

51% 

12% 

26% 

11% 

 ސަބްޖެކްޓްތަކަށް ވަގުތު ދީފައިވާ މިންވަރު  

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
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 ތަކުގެ ޓޯން ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތާއި މިންވަރުސަބްޖެކްޓް.  2

 58% ދައުލަތްޓީވީ އިން ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ /  ގެ ނިޔަލަށް ސަނ2018ްސެޕްޓެންބަރު  04އޮގަސްޓް އިން  18

ވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި ނެގެޓި 42ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު %

ކޮށް ކަވަރުކޮށްފައެއް ޕޮޒިޓިވް އަދި ނެގެޓިވް ނިއުޓްރަލްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު  100އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން %

 ނިއުޓްރަލްކޮށް 12% ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު އެއްގައި ޓޯން ޕޮޒިޓިވް 87% ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން  هللاނުވެއެވެ. ޢަބްދު

 3އަދި އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި %  .އެވެ 1% ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ ނެގެޓިވްކޮށް އަދި

 .އެވެ 76% ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ އަދި ނެގެޓިވްކޮށް 22ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ނިއުޓްރަލް ޓޯން އެއްގައި %

 

 

 

 

 

 

 

 

76% 

1% 

0% 

0% 

22% 

12% 

100% 

42% 

3% 

87% 

0% 

58% 

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޔަލަށް ޓޯން ކަވަރުކޮށްފައިވާ  2018ސެޕްޓެންބަރު    04އޮގަސްޓް އިން  18. 1 ގެ ނި
ތް  ގޮ

 ނެގެޓިވް ނިއުޓްރަލް ޕޮޒިޓިވް
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ގެ ނިޔަލަށް ސަން ޓީވީ އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018އޮގަސްޓް  25އިން  18. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 3

 .އަންގައިދޭ ތާވަލެވެނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން  ،ޕޮޒިޓިވް ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  7% 93% 0%

0%  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 00% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 5% 88% 7%

1 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 86% 0% %

 

ގެ ނިޔަލަށް ސަން ޓީވީ އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ  2018ސެޕްޓެންބަރު  1އޮގަސްޓް އިން   26އެވަނީ  . ތިރީގައިވ4ާ

 .ވަލެވެނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާ ،ކަވަރޭޖް ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  65% 35% 0%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 0% 100% 0%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 95% 4% 0%
 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 0% 8% 92%

 

 

ގެ ނިޔަލަށް ސަން ޓީވީ އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018ސެޕްޓެންބަރު  4އިން  2 . ތިރީގައިވާ އެވަނ5ީ

 ވެ.ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެ ،ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ ޕޮޒިޓިވް

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
 ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  25% 75% 0%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 0% 0% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 3% 27% 40%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 25% 23% 53%
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ވީ އެމްވީ  6.1.8     ޓީ

   

  ރުތަކަށް ވަގުތު ދީފައިވާ މިންވަސަބްޖެކްޓް.  1

 ދައުލަތްގެ ނިޔަލަށް އެމްވީ ޓީވީ އިން ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ / 2018ސެޕްޓެންބަރު  05އޮގަސްޓް އިން   18

هللا  އެވެ. އަދި، ޢަބްދު 6ވާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ %އިން ކަވަރުކޮށްފައި %7

ކަމުގައިވާއިރު  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް   81ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ %

 އެވެ. 6ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ %

 

 

 

 

 

 

7% 

6% 

81% 

6% 

 ސަބްޖެކްޓްތަކަށް ވަގުތު ދީފައިވާ މިންވަރު  

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
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 ތާއި މިންވަރުތަކުގެ ޓޯން ގެނެސްދީފައިވާ ގޮސަބްޖެކްޓް.  2

 ދައުލަތްގެ ނިޔަލަށް  އެމްވީ ޓީވީ އިން ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ / 2018ސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18

ނެގެޓިވްކޮށް  27ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި % 36ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު % %37

 84ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު % 6ކަވަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން %

 97ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް %هللا  ޢަބްދުއެވެ.   10ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި ނެގެޓިވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ %

  އެވެ. 2ނެގެޓިވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ % ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި 1ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު %

ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ނިއުޓްރަލް ޓޯން އެއްގައި  25ރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި %އަދި އިބް

 އެވެ. 54ނެގެޓިވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ %އަދި  %21

 

 

 

 

 

 

54% 

2% 

10% 

27% 

21% 

1% 

84% 

36% 

25% 

97% 

6% 

37% 

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޕްޓެންބަރު    22އޮގަސްޓް އިން  18. 1 ޔަލަށް ޓޯން ކަވަރުކޮށްފައިވާ ގޮތް 2018ސެ  ގެ ނި

 ނެގެޓިވް ނިއުޓްރަލް ޕޮޒިޓިވް
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ގެ ނިޔަލަށް އެމްވީ ޓީވީ އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018އޮގަސްޓް  25އިން  18. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 3

 މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ނެގެޓިވްނުވަތަ  ނިއުޓްރަލް ،ޕޮޒިޓިވްގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ 

 

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  50 44% 6%  
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 40% 40% 20%
ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 91% 0% 9%  
 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 49% 42% 9%

 

 

ގެ ނިޔަލަށް އެމްވީ ޓީވީ އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ  2018ސެޕްޓެންބަރު  1އޮގަސްޓް އިން   26. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 4

 މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ނެގެޓިވްނުވަތަ  ނިއުޓްރަލް ،ޕޮޒިޓިވްކަވަރޭޖް ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ 

 

ވް ގެޓި ޓް ނެ އު ލްނި ރަ ވް  ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  9% 67% 24%  
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 3% 82% 14%
ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 40% 0% 60  

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 20% 26% 54%
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ގެ ނިޔަލަށް  އެމްވީ ޓީވީ އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018ސެޕްޓެންބަރު  8އިން  2. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 5

 މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ނެގެޓިވްނުވަތަ  ނިއުޓްރަލް ،ޕޮޒިޓިވްއަކީ  ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  59% 13% 28%  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 3% 82% 15%

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 66% 9% 25%  

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 18% 5% 77%

 

 

ގެ ނިޔަލަށް އެމްވީ ޓީވީ އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018ސެޕްޓެންބަރު  15އިން  9. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 6

 މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ނެގެޓިވްނުވަތަ  ނިއުޓްރަލް ،ޕޮޒިޓިވްގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ 

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  30 24% 46%  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 7% 90% 3%

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 99% 0% 1%  

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 23% 14% 63%

 

 

 

ގެ ނިޔަލަށް އެމްވީ ޓީވީ އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  2018ސެޕްޓެންބަރު  22އިން  16ތިރީގައިވާ އެވަނީ  .7

 މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ނެގެޓިވްނުވަތަ  ނިއުޓްރަލް ،ޕޮޒިޓިވްގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ 

 

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  15% 73% 12%  
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 0% 100% 0%

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 11% 54% 35%  
2%  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 1% 38%
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ނަލް    13 ޗެ  

  
  ތަކަށް ވަގުތު ދީފައިވާ މިންވަރުސަބްޖެކްޓް. 1

 20% ދައުލަތްއިން ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ /  13ޗެނަލް ގެ ނިޔަލަށް 2018ސެޕްޓެންބަރު  05އޮގަސްޓް އިން  18

ޔާމީން هللا  އެވެ. އަދި، ޢަބްދު 3އިން ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ %

ކަމުގައިވާއިރު  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  ކަވަރުކޮށްފައިވާ  48ވާ މިންވަރަކީ %ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކަވަރުކޮށްފައި

 އެވެ. 29މިންވަރަކީ %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

3% 

48% 

29% 

 ސަބްޖެކްޓްތަކަށް ވަގުތު ދީފައިވާ މިންވަރު  

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
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 ތަކުގެ ޓޯން ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތާއި މިންވަރުސަބްޖެކްޓް. 2  
 

 ދައުލަތްއިން ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ /  13ޗެނަލް  ގެ ނިޔަލަށ2018ްސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18

ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި ނެގެޓިވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިއެއް  22ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު % %78

ނިއުޓްރަލްކޮށް އަދި   54ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު % 46ކޮމިޝަން % ނުވެއެވެ. އިލެކްޝަންސް

ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި  95ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް %هللا  ޢަބްދުނެގެޓިވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިއެއް ނުވެއެވެ.  

އަދި ނެގެޓިވްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިއެއް ނުވެއެވެ. އަދި އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ނިއުޓްރަލްކޮށް  5ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު %

ނެގެޓިވްކޮށް އަދި  9ޓްރަލް ޓޯން އެއްގައި %ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ނިއު 2ޞާލިޙް ޕޮޒިޓިވް ޓޯން އެއްގައި %

 އެވެ. 89ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ %

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

89% 

0% 

0% 

0% 

9% 

5% 

54% 

22% 

2% 

95% 

46% 

78% 

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޕްޓެންބަރު    22އޮގަސްޓް އިން  18. 1 ޔަލަށް ޓޯން ކަވަރުކޮށްފައިވާ  2018ސެ ގެ ނި
 ގޮތް

 ނެގެޓިވް ނިއުޓްރަލް ޕޮޒިޓިވް
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އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  13ގެ ނިޔަލަށް ޗެނަލް  2018އޮގަސްޓް  25އިން  18. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 3

 މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ނެގެޓިވްނުވަތަ  ނިއުޓްރަލް ،ޕޮޒިޓިވްގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ 

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  85% 15% 0%  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 87% 13% 0%

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާމީން هللا  ޢަބްދު 99% 1% 0%  

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 0% 1% 99%

 

 

އިން  ޔެސް އިން  13ގެ ނިޔަލަށް ޗެނަލް  2018ސެޕްޓެންބަރު  1އޮގަސްޓް އިން   26. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 4

މިންވަރުކަން  ނެގެޓިވްނުވަތަ  ނިއުޓްރަލް ،ޕޮޒިޓިވްސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ 

 އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ.

 

ގެ ވްނެ ޓި ލް  ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  100% 0% 0%  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 0% 100% 0%

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 100% 0% 0%  

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 0% 1% 99%
 
 

އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  13ގެ ނިޔަލަށް  ޗެނަލް  2018ސެޕްޓެންބަރު  8އިން  2. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 5

 މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ނެގެޓިވްނުވަތަ  ނިއުޓްރަލް ،ޕޮޒިޓިވްގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ 

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  63% 37% 0%  
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 0% 100% 0

0% 12% ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 8%  
 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 0% 39% 61%
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އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  13ގެ ނިޔަލަށް ޗެނަލް  2018ސެޕްޓެންބަރު  15އިން  9. ތިރީގައިވާ އެވަނީ 6

 މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ނެގެޓިވްނުވަތަ  ނިއުޓްރަލް ،ޕޮޒިޓިވްގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ 

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  82% 18% 0%  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 0% 100% 0%

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 97% 3% 0%  

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 0% 3% 97%

 

 

އިން ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ކަވަރޭޖް  13ގެ ނިޔަލަށ ޗެނަލް  2018ސެޕްޓެންބަރު  22އިން  16.ތިރީގައިވާ އެވަނީ 7

 މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ނެގެޓިވްނުވަތަ  ނިއުޓްރަލް ،ޕޮޒިޓިވްގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން އަކީ 

 

ވް ގެޓި ލް ނެ ރަ އުޓް ވް ނި ޒިޓި ޓް ޕޮ ކް ބްޖެ  ސަ
ދައުލަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  67% 33% 0  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 0% 100 0%

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު 81% 19% 0%  

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 21% 25% 54%
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ޖެ 6.2 ޖާ ) ސަބް ލަ ނަތީ މް  ތަކުގެ(ކްޓް ޖު

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ދައުލަތް   6.2.1  

ގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުގެ 2018ސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18ތިރީގައިވާ  ތާވަލްގައި މިވަނީ   

ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރެވެ.  ދައުލަތްޚަބަރާ، ޕްރޮގްރާމްސް އަދި ފިލާރސް ޖުމްލަކޮށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ / 

 1.9އާއެކު ދީފައިވަނީ ޕީއެސްއެމް ނިއުސްއިންނެވެ. އަދި، % 31.7ގިނަ ވަގުތުގެ ކަވަރޭޖެއް % އެންމެ ،މިގޮތުން

 އާއެކު އެންމެ މަދު ވަގުތުގެ ކަވަރޭޖެއް ދީފައިވަނީ އެމްވީ ޓީވީ އިންނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7.1% 
1.9% 

31.7% 

10.0% 9.9% 

3.6% 

21.2% 

9.1% 

5.5% 

 ދަޢުލަތް/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 13ޗެނަލް 

   އެމްވީޓީ

   ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

   ރާއްޖެ ޓީވީ

   ސަންގު ޓީވީ

   ސަން ޓީވީ

 ޓީވީއެމް

 ވީޓީވީ   

 ޔެސް   
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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   6.2.2  

ގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުގެ 2018ސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި މިވަނީ   

ށް ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރެވެ. މިގޮތުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަޚަބަރާ، ޕްރޮގްރާމްސް އަދި ފިލާރސް ޖުމްލަކޮށް 

އާއެކު އެންމެ މަދު  4.6އާއެކު ދީފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީ އިންނެވެ. އަދި، % 22.0އެންމެ ގިނަ ވަގުތުގެ ކަވަރޭޖެއް %

 ވަގުތުގެ ކަވަރޭޖެއް ދީފައިވަނީ ސަން ޓީވީ އިންނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6% 

7.8% 

8.5% 

22.0% 

12.8% 

4.6% 

13.6% 

17.5% 

6.6% 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 

 13ޗެނަލް 

   އެމްވީޓީ

   ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

   ރާއްޖެ ޓީވީ

   ސަންގު ޓީވީ

   ސަން ޓީވީ

 ޓީވީއެމް

 ވީޓީވީ   

 ޔެސް   
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 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ޔާމީން  هللاޢަބްދު   6.2.3  

ގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުގެ 2018ސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި މިވަނީ   

ށް ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރެވެ. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަهللا ޢަބްދުޚަބަރާ، ޕްރޮގްރާމްސް އަދި ފިލާރސް ޖުމްލަކޮށް 

އާއެކު  1.6އާއެކު ދީފައިވަނީ އެމްވީޓީވީ އިންނެވެ. އަދި، % 19.4މިގޮތުން، އެންމެ ގިނަ ވަގުތުގެ ކަވަރޭޖެއް %

 ވެ.އެންމެ މަދު ވަގުތުގެ ކަވަރޭޖެއް ދީފައިވަނީ ސަން ޓީވީ އިންނެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3% 

19.4% 

14.4% 

6.9% 

10.6% 

1.6% 

16.4% 

9.4% 

5.9% 

ް هللا ޢަބްދު   ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމ

 13ޗެނަލް 

   އެމްވީޓީ

   ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

   ރާއްޖެ ޓީވީ

   ސަންގު ޓީވީ

   ސަން ޓީވީ

 ޓީވީއެމް

 ވީޓީވީ   

 ޔެސް   



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  103 

 

  6.2.4   ް ލިޙް މުޙައްމަދު  އިބްރާޙީމ  ޞާ

ގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުގެ 2018ސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18ތިރީގައިވާ  ތާވަލްގައި މިވަނީ   

އަށް ކަވަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރެވެ.  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްޚަބަރާ، ޕްރޮގްރާމްސް އަދި ފިލާރސް ޖުމްލަކޮށް 

އާއެކު ދީފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީ އަދި ވީޓީވީ އިންނެވެ. އަދި،  25.5މިގޮތުން، އެންމެ ގިނަ ވަގުތުގެ ކަވަރޭޖެއް %

 ޓީވީ އިންނެވެ. އާއެކު އެންމެ މަދު ވަގުތުގެ ކަވަރޭޖެއް ދީފައިވަނީ ސަން %0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0% 

1.8% 

9.5% 

25.5% 

15.7% 

0.8% 

8.7% 

25.5% 

1.5% 

ޙް  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލި

 13ޗެނަލް 

   އެމްވީޓީ

   ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

   ރާއްޖެ ޓީވީ

   ސަންގު ޓީވީ

   ސަން ޓީވީ

 ޓީވީއެމް

 ވީޓީވީ   

 ޔެސް   



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  104 

 

 ޗެނަލްތަކުން ސަބްޖެކްޓް ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން   6.2.5  

ގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން 2018ސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި މިވަނީ   
 ސަބްޖެކްޓްތައް ކަވަރުކޮށްފައިވާ ޓޯންއެވެ.

  

 

10.2% 

1.3% 

37.3% 

0.2% 

4.8% 

3.9% 

34.1% 

0.5% 

7.9% 

24.3% 

3.8% 

39.0% 

10.8% 

9.9% 

0.0% 

3.1% 

7.7% 

1.4% 

6.4% 

2.8% 

46.2% 

6.6% 

12.6% 

6.3% 

11.4% 

2.8% 

5.0% 

6.0% 

11.0% 

6.1% 

13.9% 

12.4% 

7.6% 

22.1% 

10.1% 

10.8% 

0.0% 

2.2% 

2.1% 

37.6% 

19.9% 

0.0% 

0.5% 

37.5% 

0.2% 

0.0% 

3.2% 

0.0% 

52.6% 

17.8% 

0.0% 

0.0% 

26.4% 

0.0% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

 13 ެޗަނލްް

   ެއްމވީޓީް

   ިނުއސްް ީޕެއްސެއމްް

ްއޖެް    ީޓވީް ރ 

   ީޓވީް ަސްނގުް

   ީޓވީް ަސންް

 ީޓވެީއމްް

   ވީީޓވީް

   ެޔސްް

 13 ެޗަނލްް

   ެއްމވީޓީް

    ިނުއސްް ީޕެއްސެއމްް

ްއޖެް    ީޓވީް ރ 

    ީޓވީް ަސްނގުް

   ީޓވީް ަސންް

 ީޓވެީއމްް

   ވީީޓވީް

   ެޔސްް

 ް ޔ
ްއ
ިރ
ޫހ
ްމ
ުޖ
ްލ
ުސ
އީ
ަރ

  /
ރުް
ކ 
ުރ
ަސ

 
ސްް
ްނ
ަޝ
ްކ
ެލ
ިއ

 
ންް
ަޝ
ިމ
ޮކ

 

 ެނެގިޓވްް

 ިނުއްޓަރލްް

ިޒިޓވްް  ޕޮ
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19.5% 

25.3% 

18.9% 

0.1% 

5.9% 

1.9% 

20.8% 

0.5% 

7.4% 

0.5% 

0.8% 

0.0% 

42.4% 

13.3% 

0.0% 

0.0% 

42.9% 

0.1% 

14.9% 

2.5% 

6.5% 

10.5% 

37.8% 

3.4% 

16.6% 

0.8% 

7.1% 

13.0% 

5.1% 

5.6% 

15.0% 

38.8% 

2.5% 

1.9% 

15.7% 

2.3% 

0.0% 

2.3% 

0.0% 

31.3% 

20.8% 

0.1% 

0.3% 

45.2% 

0.0% 

27.5% 

2.7% 

25.6% 

0.2% 

14.7% 

1.8% 

24.0% 

0.1% 

3.5% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

 13 ެޗަނލްް

   ެއްމވީޓީް

   ިނުއސްް ީޕެއްސެއމްް

ްއޖެް    ީޓވީް ރ 

   ީޓވީް ަސްނގުް

   ީޓވީް ަސންް

 ީޓވެީއމްް

   ވީީޓވީް

   ެޔސްް

 13 ެޗަނލްް

   ެއްމވީޓީް

    ިނުއސްް ީޕެއްސެއމްް

ްއޖެް    ީޓވީް ރ 

    ީޓވީް ަސްނގުް

   ީޓވީް ަސންް

 ީޓވެީއމްް

   ވީީޓވީް

   ެޔސްް
ދުް
ްބ
ަޢ

 هللا
ންް
މީ
ޔ 

 
މްް
ޫޔ
ްއ
ަޤ
ްލ
ުދ
ްބ
ަޢ

 
މްް
ޙީ
ރ 
ްބ
ިއ

 
ދުް
ަމ
ްއ
ަޙ
ުމ

 
ޙްް
ިލ
ޞ 

 

 ެނެގިޓވްް

 ިނުއްޓަރލްް

ިޒިޓވްް  ޕޮ
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ރެ 6.3  އެކްސެސް ޓް ކްޑި

  

ނޑިޑޭޓެއް ނުވަތަ ޕާޓީއެއް ވަކި މާނަކުރަނީ އެކްސެސް ޑިރެކްޓް . އެއަރޓައިމްތަކެވެ ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކޮންޓެންޓް ކެ

 ހަމަހަމަ ނެތި ތަފާތުކުރުމެއް މަތިން ގޮތުގެ ގާނޫނުގައިވާ އާންމު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ހިމެނެނީ މީގެތެރޭގައި

 ސިޔާސީ ނުވަތަ އެއަރޓައިމް ދޫކުރެވޭ ހިލޭ ގެނެސްދިނުމަށް މެސެޖްތައް ސިޔާސީ މަތިން އުޞޫލެއްގެ

 .އެއަރޓައިމްތަކެވެ ދޫކުރެވޭ އަގަށް އިޝްތިހާރުތަކަށް

އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލި  30ބުގެ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ ޚާންތިއި

އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލުގައި  ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި

ނޑިޑޭޓުންނަށް ހިލޭ ދޭ ވަގުތާއި ވިއްކާ ވަގުތު އަދި ވިއްކާ އަގުތައް އެނގޭނެހެން އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ  ކެ

 48ތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން

 ވެ.)ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެ

އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ  ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި އިން ޝެޑިއުލް ޕްރޮގްރާމް ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެދި، އަ

 ގަޑިއިރުގެ)ސާޅީސް އަށެއް(   48 ގިނަވެގެން ނިމުމުން ހަފްތާ ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ކުރިޚާއްޞަ ވަގުތުޕާޓީއަކަށް 

ޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ޝެޑިއުލްގައި ވަގުތު . ޗެނަލްތަކުން ޑިރެކްހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ ކޮމިޝަނަށް ތެރޭގައި

ނޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން  ނޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެ ޚާއްޞަ ކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ސިޔާސީ ކެ

ވަގުތު ގަތުމަށް ނުވަތަ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރިމަތި ލާފައިނުވާކަން ގިނަ ޗެނަލްތަކުން ފޮނުވި ހަފްތާ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ 

 ވެ.ޝަނަށް އަންގާފައެކޮމި
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 ؛ތިރީގައި އެވަނީ ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ޝެޑިއުލާއި ހަފްތާ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައިވާ ޗެނަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ ،ގޮތުންމި

 

ޑިރެކްޓް  ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ހަފްތާ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައި
އެކްސެސް 
ޝެޑިއުލް 
 ހުށަހަޅާފައި

 20ން  16 ޗެނަލްގެ ނަން
ށް 

 ސެޕްޓެމްބަރ

 15ން  9
ށް 

 ސެޕްޓެމްބަރު
ށް  8ން  2

 ސެޕްޓެމްބަރު
 އޮގަސްޓް 26

 1ން 
 ސެޕްޓެމްބަރު

 25ން  18
 ށް އޮގަސްޓް

         ްޕީއެސްއެމ 
         ްޓީވީއެމ 

         ްޔެސ 

      ީރާއްޖެޓީވ 

      ީވީޓީވ 

      ީސަންގު ޓީވ 

      ީސަންޓީވ 

      ީއެމްވީޓީވ 

       ް13ޗެނަލ 
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7  . ް  ގޮންޖެހުންތައ

 
 

ނޑައެޅުމުގައި ވަގުތު ސާފުކޮށް އެގެންނެތުމުން    ހ. ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ވަގުތު ޗެނަލްތަކުން ކަ

 ؛މޮނިޓަރކުރުމަށް ދިމާވި ހުރަސްތައް

ނޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަގުތު ގަތުމަށް ނުވަތަ  ރިޔާސީށ.  ނޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެ ކެ

ގެ ސަބަބުން ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ މަޤްޞަދު މަށްއެދި  ޗެނަލްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިނުވުމުހޯދު

 ހާސިލްނުވުން؛

ތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫނާރާނެ ގޮ ނ.

 މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަގުތުގެ ގޮތުން ދިމާވި ދަތިތައް؛

ލަތުގެ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަޞީކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން މަދުވުމާއެކު މި މަސައްކަތް ރ. 

 ދަތިކަން.
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8  . ް ށަހެޅުންތައ  ހު

 

 ؛ސާފުކޮށް އިނގޭނޭހެން ޝެޑިއުލްގައި ބަޔާންކުރުންހ. ޗެނަލްތަކުން ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ވަގުތު   

ށ. ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ގެނެސްދިނުމުގައި އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ސިޔާސީ 

 ކޮންޓެންޓުގެ ވެރިފަރާތް ސާފުކޮށް ބެލުން ނުވަތަ އެހުންތެރިންނަށް އަންގައިދިނުން؛

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވިއްކާ ވަގުތަކީ އެ ޗެނެލްތަކުގެ އާއްމު ވިޔަފާރީގެ ނ. ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން 

 ރޭޓްތަކާ އަޅާކިޔޭ އަގުތަކެއް ކަމަށް ހެދުން؛

ރ. އިންތިޚާބީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ 

ރާ ފަރާތެއްކަން ދެނެތިބެ، އިންތިޚާބާއި ދަޢުލަތުގެ މީޑިއާއަކީ ޚާއްޞަ މަސްޢޫލިއްޔަތެއް އަދާކު

ބެހޭ ކަވަރޭޖު ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި، ސިޔާސީ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަޢުލޫމާތު 

އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމާއިއެކު ގެނެސްދިނުމާއި ވޯޓުލާ މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމައްޓަކައި 

 ންނަ އުސޫލެއްގެ މަތިން ގެނެސްދިނުން؛މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ ކަމާއިއެކު ދެ ފުށް ފެ

ބ. ޗެނަލްތަކުން އިންތިޚާބީ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ 

ނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް  ތިލަފަތް ހަމަހަމަ ކަމާއި، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި  ގައިޑްލައިންގައިވާ މިންގަ

 ؛ކޮންޓެންޓުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން

ކޮމިޝަނުގެ މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތައް އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުންނާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށް ބަޖެޓް  ޅ.

 ލިބުން.
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9 . ް ންމުނ  ނި

 

އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ދައުރު އެންމެ ފުރިހަމަ ކަމާއިއެކު އަދާކުރެވޭނީ   

ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ވަގުތުގެ ބޭނުން އިންތިޚާބީ  އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ

ކުން ތަނަވަސް ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފަސޭހައިން ހިފޭނޭ ފަހި ފުރުޞަތު ޗެނެލްތަ

، ކޮށްދީ އަދި އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކެންޑިޑޭޓުން ހިފައިގެންނެވެ. އަދި

ސްޓް ކުރާ ދަޢުލަތުގެ މީޑިއާއަކީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ޚާއްޞަ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާ

މަސްޢޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއްކަން ދެނެތިބެ، އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކަވަރޭޖު ވަކި ފަރާތަކަށް 

ބުރަވުމެއްނެތި، އިންތިޚާބީ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަޢުލޫމާތު އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމާއިއެކު 

ފެންނަ  ވޯޓުލާ މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމައްޓަކައި މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ ކަމާއިއެކު ދެފުށް ،ނެސްދިނުމާއިގެ

އުސޫލެއްގެ މަތިން ގެނެސްދީގެންނެވެ. މިނިވަން ވެއްޓެއްގައި ޒިންމާދާރު ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއެއް 

ކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލު ތަރައްޤީ ކުރުމައްޓަކައި މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތަ

ކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުތަކުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ކޮމިޝަންގެ 

ތަސައްވަރަކީ ޒިންމާދާރު ޤާބިލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންތަކެއް ޤައުމުގައި އުފެދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 އުމެވެ.މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދި
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 . އެޕެންޑިކްސް 10

 ިއިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއ، 

 އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު

 ްއިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގައިޑްލައިނ 

 ްމޮނިޓަރިންގ ފޯމ 
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  ުލ ވަ އް : "2ޖަދު ތަ ގެ ހަމަ ރުމު ކު ތު ޚާއްޞަ ގު ގެ ވަ ން ރު ސްޓަ ކާ ރޯޑް ށް ބް ނަ ން ޑިޑޭޓު ން ބީ ކެ ޚާ ތި ން އި

ލު ހޭ އުޞޫ ބެ ޅުމާ ޅު އެ ވަ ރީ ފިޔަ ، އިދާ އި ރުމާ ކު ން  ”ބަޔާ

 

ޅު  ވަ ރީ ފިޔަ ރުމާއި، އިދާ ކު ން އް ބަޔާ ތަ ގެ ހަމަ ރުމު ކު ތު ޚާއްޞަ ގު ންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަ ންތިޚާބީ ކެ އި

ލު ހޭ އުޞޫ ބެ ޅުމާ  އެ

 

ފް .1  ތަޢާރަ

ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާ 30)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،)ހ( މިއީ

އެ ކެންޑިޑޭޓުން  ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއިވާދަކުރާ އެ އިންތިޚާބެއްގައި  ،ންތިޚާބެއްގެ ދުވަސްވަރުއި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދު  ،އެ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ؛ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން

ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމާއި އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ވަގުތު ދިނުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން 

ނޑައެޅުމާއި ށް ބެލެވޭ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު އެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާކަމަ ،ޢަމަލުކުރަންވީ ހަމަތައް ކަ

ްށ ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއި ނ  އެ ހަމަތަކާ  ،ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމާއިޮކިމޝ 

 ޚިލާފުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އުޞޫލެވެ. 

އެ ކެންޑިޑޭޓަކު  ،އެ އިންތިޚާބެއްގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ،)ށ(  އިންތިޚާބެއްގެ ދުވަސްވަރު

އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އެ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމާއި އިޝްތިހާރު ދައްކަންވާނީ މި އުޞޫލުގައި 

 ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ބަޔާން

)ނ( މި އުޞޫލުގެ ނަމަކީ "އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް 

 އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އެވެ. ،ބަޔާންކުރުމާއި
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ތަކަށް  .2 ންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ންޑިޑޭޓުންނަށާއި އެ ކެ ތަ ކެ ވަ އްކުން ނު ގުތު ވި ޚާއްޞަކޮށް ވަ
ނުން   ދި

 

 ޕާޓީއަކަށް ސިޔާސީ ނިސްބަތްވާ ކެންޑިޑޭޓަކު އެ ،ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާދަކުރާ އިންތިޚާބުގައި)ހ( 

 ތާއީދު ޕާޓީއަކަށް ސިޔާސީ ނިސްބަތްވާ ކެންޑިޑޭޓަކު އެ ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެ ޚާއްޞަކޮށްގެން

 އެ ރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށްބް ކޮންޓެންޓެއް އެނޫންވެސް ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ޕްރޮގްރާމާއި ގޮތުން ހޯދުމުގެ

 ނުވަތަ އުޞޫލުން ވިޔަފާރީގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ޝެޑިއުލުގައި ޕްރޮގްރާމް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ

 .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ އުޞޫލުން ދޭ ހިލޭ

އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވަގުތުދޭންވާނީ  )ށ( 

 ހަމަހަމަ ކަމާއެކުގައެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ދޫކުރުމަށް ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ހިލޭ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، . 1

 ،ނަމައެ ވަގުތުތައް ވިއްކާ ،ޚާއްޞަކުރާ ވަގުތުތަކާއިބްރޯޑްކާސްޓަރުން  ނުވަތަ ވިއްކުމަށް

އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިލެކްޝަންސް  ،މާއި ވިއްކާ އަގުތައްވިއްކާކަ

ށެއް( ގަޑިއިރުގެ )ސާޅީސް އަ 48ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.  ބްރޯޑްކާސްޓަރުތެރޭގައި 

 ސިޔާސީ ނިސްބަތްވާ ކެންޑިޑޭޓަކު އެ ،ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އަދި . 2

 ކެންޑިޑޭޓަކު އެ ،ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކުޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތެއް  ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ޕާޓީއަކަށް

އެކަމަށް އެދި އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް ހުށަހެޅޭނެ  ،ބޭނުންވާނަމަ  ޕާޓީއަކުން ސިޔާސީ ނިސްބަތްވާ

އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ، ކުރުމަށްފަހުޤާއިމްބްރޯޑްކާސްޓަރު ފަސޭހަ ނިޒާމެއް 

)ސާޅީސް  48ނަންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

  އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.މި ނިޒާމް ބްރޯޑްކާސްޓަރު އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 

ނޑައަޅާ  .3 މިގޮތަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ދޭން ކަ

ވަގުތަށްވުރެ އިތުރު ވަގުތު އަނެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ 
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ކުރާ ބަޔާން ގައިމި މާއްދާގެ )ރ( ، ޕާޓީއަކަށް ދީ ނުވަތަ ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި

ނޑައަޅާ ވަގުތަށްވުރެ އިތުރު ވަގުތު އަނެއް  މުއްދަތުގައިވެސް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ދޭން ކަ

ކެންޑިޑޭޓަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ދީ ނުވަތަ ވިއްކައިގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

ކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަ. 4

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަށް  ،ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތު ވިއްކާނަމަ

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އެ ވަގުތުތައް ވިއްކަންވާނީ ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް އެއް އަގެއްގައެވެ.

 

 ގައިވާ ވަގުތުބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުއުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މި  .1)ނ( 

ނޑު   ދެމެދުގެ ވަގުތުތަކުގެ  އާ 12:00އިން  09:00ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކުރަންވާނީ ރޭގަ

  ތެރޭގައެވެ.

އެހެން ން ގައިވާ މި ވަގުތުތަކުގެ އިތުރުލުބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުނަމަވެސް،         

 މަކަށް މި އުޞޫލު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.ޚާއްޞަކުރުހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި  ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވަގުތުތައް 

އެއް ކެންޑިޑޭޓަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،)ށ(  މާއްދާގެ. މި 2

މި  ،ނީކަމުގައި ބެލެވޭ ދީފައިވާވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު  ވާގޮތަށްސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ހަމަހަމަ

 ވާގޮތަށްހަމަހަމައުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 

ކެންޑިޑޭޓަށް ނުވަތަ އެ  ތައް ދީފައިވާނަމަ، އަދިވަގުތުބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ 

ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ވަގުތު ވިއްކާފައިވާނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް 

ނޑައަޅައިފައިވާނަމައެވެ.ވިއްކާފައިވާ ވަގުތުގެ އަގުތައް    ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ކަ

ގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ވަގުތު އަކުރު. މި 3

ެގ  30ކޮންމެ ފަހަރަކު މަދުވެގެން  ރާތަށްކުރާއިރު، ވަގުތު ޚާއްޞަކުރާ ފަ ޚާއްޞަ )ތިރީސް( މިނެޓު

 ވަގުތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ނޑާލަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި. 4 ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް  ކުއްލި ޚަބަރެއް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި މެދުކަ

ޕާޓީއަކަށް އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ނުވަތަ  ށްމައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ކެންޑިޑޭޓުންނަ
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ގުތު އެ ވަ ، އަތުވެއްޖެނަމަ ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތު ފަސްކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއް

 ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ ވަގުތުގެ ބަދަލުގައި ، ފަސްކުރަންޖެހުނު ޙާލަތު ނިމުމަކަށް އައުމާއެކު

 އެއަރޓައިމް ވަގުތު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް  ނުވަތަ ށްވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަ)ރ( އިންތިޚާބުތަކުގައި 

ވަގުތު ދިނުމަށް ނުވަތަ  ތްވާގޮތުގެމަތިން، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންބްރޯޑްކާސްޓަރުން މި އުޞޫލާ އެއްގޮ

ްނ  ،ވިއްކުމަށް ލާޒިމުވާނީ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު

އާ  06:00ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހުގެ ހަވީރު  ލާއިޢުލާން ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު

 ހަމައަށެވެ.

ނގޭނެހެން އިންތިޚާބުގައި . ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހިލޭ ދޭ ވަގުތާއި ވިއްކާ ވަގުތު އަދި ވިއްކާ އަގުތައް އ1ެ)ބ( 

ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން 

 )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  48ގިނަވެގެން 

އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ  ،އިބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލް އިން ކެންޑިޑޭޓުންނަށާ .2

އަދި މި  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ،ޕާޓީއަކަށް ވަގުތު ޚާއްޞަކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

)ސާޅީސް  48ގިނަވެގެން  ،)ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ނިމުމުން މާއްދާގެވަނަ  2އުޞޫލުގެ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ރިޕޯޓު އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް 

ކޮންޓެންޓް  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައިކެންޑިޑޭޓަށް އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ  )ޅ(

އަންގައިދޭ މެސެޖެއް  ފައިވާ ވަގުތެއްކަންކޮށްބްރޯޑްކާސްޓްކުރާއިރު، އެއީ ކޮން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޚާއްޞަ

 ގެނެސްދޭންވާނެއެވެ.
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ށ3ް ކޮ ންޑިޑޭޓުންނަށް ޚާއްޞަ ން. ކެ ކާ ގެ އް އި ވި ގަ ތު ގު ށް  ވަ ންޓަ ންޓެ ވާ ކޮ ނު އި ފޮ ގަ ތު ގު ލޭ ދޭ ވަ ތަ ހި ވަ ނު

ން ވު ންމާ  ޒި

އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ  މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގައި ގެނެސްދޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޒިންމާ ގެ ތެރޭސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ޚާއްސަކުރާ ވަގުތު

ނަގަންވާނީ އެ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ބްރޯޑްކާސްޓަރެކެވެ. އަދި މި ގޮތުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓެއް 

ޤާނޫނަކާ  އެނޫން އެހެން )ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާ ނުވަތަ 8101/00ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ތެރެއިން ،އެ މައްސަލައެއް ،ޚިލާފުވާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 ބަލައި، އެފަދަ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

 

ން .4 ސަލަ ބެލު މާއި މައް ހެޅު ކުވާ ހުށަ  ޝަ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަގުތު ދިނުމުގައި  ،އިޢުލާންކުރުމަށްފަހުންޑިޑޭޓުން ކެ ބެއްގައި ވާދަކުރާއިންތިޚާ )ހ(

ިއ )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު(  2008/11އެއްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ޤާނޫނު ނަންބަރު  އާ

މި އުޞޫލާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ މި 

ގައިވާ "އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވަގުތު ދިނުމާގުޅޭ  1ލު އުޞޫލުގެ ޖަދުވަ

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް" މެދުވެރިކޮށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށެވެ. ނުވަތަ، މި ފޯމް 

ވެސް ފޮނުވައިގެން " އަށinfo@broadcom.org.mvްމެއިލް މެދުވެރިކޮށް "-ފުރުމަށްފަހު އީ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ޝަކުވާ 

ްސ 1 )ށ(  . އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނާއި މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެ

ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވަގުތު ދޭކަމުގެ ޝަކުވާ 

 ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.

 އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓުރަސްމީ ޚާބީ ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ )ހ( އިންތި

 )ށ( އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ
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 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ގައި އެހެންއޮތްނަމަވެސްވަނަ ނަންބަރު 1)ށ( ގެ  މާއްދާގެ. މި 2

މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް  އާއި)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 

ްށ  އެއްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވަގުތު ދޭކަމަ

 ވާނެއެވެ.ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަތައް ބަލަން ،ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ނަމަ

ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ބަލާ މާއްދާގެ ވަނަ  4މި އުޞޫލުގެ  )ނ( 

"އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ  ން ޢާންމުކޮށްފައިވާމައްސަލަތައް ބަލާނީ ކޮމިޝަނު

 ބެލުމުގެ އިޖުރާއަތު" ގެ ދަށުންނެވެ.

ރައްދުވާ  މައްސަލަ ،މި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި )ރ(

)ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރު  48ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

ދޭންވާނެއެވެ. ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ ފަރާތުން 

 ސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.އެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީކަމަށް ބަލައި މައް، ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެ ނަމަ

 

 

ން .5 ޔަވަޅު އެޅު  ފި

 

ވަނަ މާއްދާއާއި މި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް  30ގެ  )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ނޫނު ނަންބަރު ޤާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ) 16/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެއްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ޢަމަލުކޮށްފިކަން ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ތަރުތީބުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. 44ޤާނޫނު( ގެ 

 ؛ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް އެ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގުން .1

 ؛ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ދެވޭ އިންޒާރެއް ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން .2

ކޮމިޝަނުން އަންގާ ވަގުތެއްގައި ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުށުގެ އިޞްލާޙެއް ޢާންމުކުރުމަށް   .3

 ؛ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ކަމެއް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ބަޔާނެއް ޢާންމުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް އެންގުން

އެ މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި،  ،ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު މި އުޞޫލާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވަމުންދާ ނަމަ .4

ބައެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް  ޝެޑިއުލުންލް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއު

  މުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އުނިކުރުމަށް އެންގު
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ން .6 ހެޅު ޓް ހުށަ ޕޯ  ރި

މައްސަލަ  ބަލައި ނިންމުމަށްފަހު، ގުޅިގެން މައްސަލަތައް އަކާޝަކުވަ ހުށަހެޅޭވާ ގޮތަށް ކޮމިޝަނަށް މި އުޞޫލުގައި

 އެ ރިޕޯޓު އަށެއް( ގަޑިއިރު ތެރޭގައި )ސާޅީސް 48ޢާންމުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  ޓުނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

 

ން .7 ން ފެށު ކުރަ މަލު  އުޞޫލަށް ޢަ

ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ،އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ކޮމިޝަނުން މި އުޞޫލު ފާސްކޮށް މި

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 

ން .8 ކުރު ނަ  މާ

ކަށް ދީފައިއެވަނީ އަންނަނިވި ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަ ގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު،މި އުޞޫލު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ތިރީގައި

 )ހ( "ކެންޑިޑޭޓުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށެވެ.

  ކުސިޔާސީ ޕާޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކެންޑިޑޭޓު ނިސްބަތްވާ )ށ( "

 ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށެވެ. ފައިވާމެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެ

 )ނ( "ކޮމިޝަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށެވެ.

 )ރ( "ހަފްތާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ) 16/2010ނަންބަރު  ޤާނޫނު)ބ( "ބްރޯޑްކާސްޓަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ 

 ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
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 1ޖަދުވަލު 
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  ުލ ވަ ށް : "3ޖަދު ނަ ން ރު ސްޓަ ކާ ރޯޑް ށް ބް ލުމަ އްޓާ އް ހު ތަ ންޓް ވެ ވް އި އި ލުލަ ސޫ ހޭ އު ބެ ގުމާ ން  ”އެ

 

 ލައިވް އިވެންޓްތައް ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމާބެހޭ އުސޫލު

 
ފް .1  ތަޢާރަ

ޤާނޫނު(  މިނިވަންކަމުގެ ފާޅުކުރުމުގެ ޚިޔާލު ރައްކާތެރިކުރުމާއި )އަބުރު 2016/15ޤާނޫނު ނަންބަރ  ،މިއީ
ވަނަ މާއްދާގެ  19ގެ ޤާނޫނު( މުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރު) 2010/16ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާއާއި 36ގެ 

އެ  ވަގުތު، މުންދާލައިވް އިވެންޓެއް ގެނެސްދެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު، ދަށުން
ނޑާލުމުގައިޚިލާފުވެގެން  އި ގަވާއިދާޓެއްޓެއް ޤާނޫނާބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮން މަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި ޢަ މެދުކަ

ލުމަށް ޓާލައިވް އިވެންޓްތައް ހުއްފައިވާ "ސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އެކުލަވާލާއެ ފަދަ މައް
 " އެވެ.ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމާބެހޭ އުސޫލު

މާ .2 ން ންގެ ޒި ޓަރު ސް ޑްކާ  ބްރޯ

ޤާނޫނުގައި ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ އަބުރު ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅު ،ލައިވް އިވެންޓެއްގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާ ތައާރުޒުވާ ކޮންޓެންޓެއް ހިމެނިއްޖެނަމަ އެ އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ވަގުތުން 
ނޑާލުމަކީ އެ އިވެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.  މެދުކަ

ޓާގުޅޭ  .3 ން ކުވާ ލައިވް އިވެ ސަލަ ޝަ މާއި މައް ހެޅު ންހުށަ  ބެލު
 
ވަނަ މާއްދާ  11ގެ ޤާނޫނު މިނިވަންކަމުގެ ފާޅުކުރުމުގެ ޚިޔާލު ރައްކާތެރިކުރުމާއި އަބުރުއިވެންޓެއްގައި  ލައިވް 3.1

ހުށަހަޅާ  އާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމާ ގުޅިގެން ކަމުގެ ބަހާއި ޢަމަލު(މީހެއްގެ އަބުރާ ބެހުނު)
އަށް ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ  7983353ފޯނު ނަންބަރ ޓްލައިން ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ ކޮމިޝަންގެ ހޮ

 އަށެވެ. info@broadcom.org.mvކޮމިޝަންގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް 
  ހެޅޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.ހުށަ ޝަކުވާބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ގައިވާ  3.1މި އުސޫލުގެ  3.2

 ުނވ ތ  ؛ ފަރާތް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭއަބުރާ ބެހެވުނު 3.2.1
 ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ލިޔުމުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު؛ ނުވަތައަބުރާ ބެހެވުނު 3.2.2
 ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާ؛ 3.2.3

މިހާރު އުޅޭ  ،ގެ ނަމާއިމި އުސޫލުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާއިރު، އަބުރާ ބެހެވުނުކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތު
އަދި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ  ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. ކޮޕީއަދި އައި.ޑީ ކާޑު  ފޯނު ނަންބަރު، ރެސްއެޑް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، އަބުރާ ބެހެވުނުކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ  3.2.2ފަރާތަކީ މި އުސޫލުގެ 
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ލިޔުމުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުރާ ބެހެވުނުމައުލޫމާތުގެ އިތުރަށް އަ ގެފަރާތު

 ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން އިނގޭނެ ލިޔުން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
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 ޚިޔާލު ރައްކާތެރިކުރުމާއި އަބުރުމައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، ބާވަތުގެ ގައިވާ  3.1މި އުސޫލުގެ  3.3
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެ އިވެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން  11ގެ ޤާނޫނު މިނިވަންކަމުގެ ފާޅުކުރުމުގެ

ދިޔަ ބްރޯޑްކާސްޓަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ އިވެންޓްގެ ލައިވް 
 އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ހުއްޓާނުލައިފިނަމައެވެ. ،ބްރޯޑްކާސްޓް

ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގައި ކައުތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުއަބުރު ރައް އިވެންޓެއްގައި ލައިވް 3.4
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާ ތައާރުޒުވާ ކޮންޓެންޓެއް ހިމެނިއްޖެކަމަށް ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނަލް މޮނިޓަރިންގ އަށް 

އެދެވިދާނެއެވެ.  ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުގައި
ން ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސް އިން ނުވަތަ ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށްވެސް މިގޮތުން މި ފަދަ މައްސަލަތައް ފޯނު

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް
ލައިވް އިވެންޓަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތައް ބަލާނީ މި ކަމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ  3.5

މައްސަލަ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ކުއްލި  ،ގެ ދަށުންނެވެ. މި ގޮތުން ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށްނިޒާމު
ބައްދަލުމެއް ބޭއްވުމަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްއެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ނިންމާ ހާލަތްތަކުގައި އެ މައްސަލައަކާ ނިންމިދާނެއެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލައަށް ގޮތެއް 
ގުޅިގެން ނިންމޭ ގޮތުގެ ލޮގް ސޭވްކޮށް އެންމެ އަވަހަކަށް ބާއްވާ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހަޅައި އެ 

 މައްސަލައެއް ނިންމި ގޮތް ޔައުމިއްޔާކުރަންވާނެއެވެ.
 

ޓްގެ .4 ން ނާ މުޢާ ލައިވް އިވެ ން ޓަރު ސް ޑްކާ ން ބްރޯ ނު މިޝަ ކުގައި ކޮ ސަލަތަ ންމައް ކުރު  މަލާތް
 
އަބުރު އިވެންޓެއްގައި  ލައިވްތެރޭގައި،  )ހައެއް( ގަޑިއިރު 6 ވަގުތުން ފެށިގެން މި އުޞޫލު އާންމުކުރާ 4.1

ހަމަތަކާ ތައާރުޒުވާ ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅު
މުޢާމަލާތުކުރެވޭނެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރަކާއި އީމެއިލް  ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކާ

ފޯނު ނަންބަރ އެޑްރެސް އެއް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކުވެސް ކޮމިޝަންގެ ހޮޓްލައިން 
އަށް އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް  7983353

info@broadcom.org.mv  ްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި، ބްރޯޑްކާސްޓަރަކާ މުޢާމަލާތުކުރެވޭނެ ހޮޓްލައިނ
)ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ތެރޭގައި  24ނަތާ ނަންބަރު ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް އަންނަ ބަދަލު، އެ ބަދަލެއް އަން

 ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ލައިވް އިވެންޓެއްގައި މީހެއްގެ އަބުރާ ބެހެވިއްޖެ ކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ފަދަ މީހުން ޝަކުވާ  4.2

 ވާނެއެވެ.ކުރަން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ހާއްސަކޮށްފައިވާ ވަކި އުޞޫލެއް ކޮންމެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކުވެސް އާންމު
 
ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު ފޮނުވާ ލައިވް އިވެންޓަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ލައިވް ފީޑް  4.3

މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވެސް -މެދުކަނޑާލުމަށް ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުންތައް އެސް.އެމް.އެސް އިން ނުވަތަ އީ
އެސް މުޢާމަލާތުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ދީފައިވާ ނަންބަރަށް އެސް.އެމް. އެންގިދާނެއެވެ. އަދި އެ ފަދަ ހާލަތުގައި

މެއިލް އެޑްރެސްއަށް ފޮނުވޭ މެސެޖެއް އެ ފަރާތަށް ލިބިއްޖެކަން )ޑެލިވަރ ވެއްޖެކަމަށް( -ކޮށްގެން ނުވަތަ އީއެއް
 ބެލެވޭނެއެވެ. ކަމުގައިރައްދުވީފޯނުން ނުވަތަ ސިސްޓަމުން ދައްކާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް އެ މެސެޖެއް 
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ލައިވް އިވެންޓްތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި މުޢާމަލާތުކުރުމަށް  4.4
 ބޭނުން ކުރާނީ:

     އަދި، 7983353 މޮބައިލް ނަންބަރ:
 އެވެ.  complaints@broadcom.org.mvމެއިލް އެޑްރެސް:-އީ

 
ން .5 ޔަވަޅު އެޅު  ފި

 
 ވަނަ ނަންބަރުގައި 3މި އުސޫލުގެ ލައިވް އިވެންޓެއް މެދު ކަނޑާލުމަށް ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް އަންގާނީ، 

މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެ އިވެންޓެއްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަބުރާ ބެހެވިއްޖެކަމަށް ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީން 
ހަމަތަކާއި ޤާނޫނުގެ  މިނިވަންކަމުގެ ފާޅުކުރުމުގެ ޚިޔާލު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބުރުއަނުވަތަ ނުވަތަ ބެހެމުންދާކަމަށް 

ނިންމައިފި ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާކަމަށް ކޮމިޝަނުން  ތައާރުޒުވެދާނެފަދަ
ގެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލައި އެފަދަ ރުންގޮތުން އަންގާ އެންގުންތަކާ ޚިލާފްވާ ބްރޯޑްކާސްޓައެވެ. މި ހާލަތެއްގަ

 .ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާމެދު
 

ން .6 ން ފެށު ކުރަ މަލު  ޢަ
 

 ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ. މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި އުޞޫލު ފާސްކޮށް ޝާއިޢުކުރާ
 

 2018ސެޕްޓެމްބަރ  22
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  ުވަލ އި އަދި  :4ޖަދު ޅަ ހަ ށަ ށް ހު ނަ ން ކޮމިޝަ ށު ގެ ދަ ގެ ނިޒާމު ލައިގަތުމު ކުވާ ބަ ށަހެޅުމާއި ޝަ ކުވާ ހު ޝަ

ސާ ރިޕޯޓް ރާ ޅޭ ދި އި ގު ކާ ތަ ވާ ކު ވާ ޝަ އި ފަ އި ލަ ން ބަ ނު  ކޮމިޝަ

 
 

 

 

 

 

 
ށަހަޅައި އަދި  ށުން ކޮމިޝަނަށް ހު އިގަތުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަ ށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލަ ޝަކުވާ ހު

ތަކާއި ގުޅޭ  ވާ އިވާ ޝަކު ފަ އި ޕޯޓްކޮމިޝަނުން ބަލަ  ދިރާސާ ރި
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ރުފް  ތަޢާ

މޮނިޓަރކޮށް  ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓް ކާސްޓަރުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި ބްރޯޑް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅޭ އެފަރާތްތަކަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތަކާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި މިނޫންވެސް 

ސް މޯލްޑިވް(ގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 8101/00 ބަރުކަން ކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންކަން އެންމެހައި

 ވަނީ ލާޒިމްކޮށްފައެވެ. ޓިން ކޮމިޝަނަށްބްރޯޑްކާސް

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެހާ ޝަކުވާތަކާއި  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 57އަދި  58 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރކޮށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު 

އަޅަން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮމިޝަނުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ 

 މައްސަލަ 571 މިހާތަނަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުންއެ ގޮތުން ފައެވެ.ޤާއިމްކޮށް ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމެއް ވަނީ

އަދި  މައްސަލައެވެ.އަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި  މައްސަލަ 220މީގެ ތެރެއިން  ވާއިރު،ލިބިފައި

 51 އެހެނިހެން ގުޅުން ހުރި އަދި ން ޚިދުމަތާމީގެ އިތުރު ލައިސަންސާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކެވެ.އަކީ މައްސަލަ 283

ނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދި) 8100/01 ބަރުޤާނޫނު ނަން އެވެ.ލިބިފައިވެ މައްސަލަ

ގައި ތަސްދީޤުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަބުރުގެ ޤާނޫނުގެ  2016އޮގަސްޓް  11ޤާނޫނު( )މީގެ ފަހުން "އަބުރުގެ ޤާނޫނު"( 

 މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލައިފައިވެއެވެ.  28ދަށުން 

ނޑަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓުގެ ޒިންމާދާރުކަން މިނޭނޭ  އެންމެ ބޮޑު އެއް މިންގަ

، މެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ އެއްގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާތޯ ބެލު

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޤާނޫނުގައި  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  0އޭގައި އެކުލަވާލިއިރު، ގައި  8108ޖޫން  83ކަ

ނޑެއް 82ހަމައެއްގެ  ނޑުތައް ތާވަލު ފައިވެއެވެ. މިހިމެނި މިންގަ މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަށް ގައި  0 ހަމަތަކާއި މިންގަ

 8ގެ ޚިލާފުވެފައިވާ މާއްދާތައް މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ތާވަލު އަބުރުގެ ޤާނޫނުހަމައެހެންމެ،  ފައިވާނެއެވެ.ޚުލާސާކޮށް

 އެވެ.ފައިވާނެގައި ޚުލާސާކޮށް

އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް "ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ދިރާސާގައި ހިމެނިފައިވާނީ  މި

ެގ އަދި  "އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި އަބުރު
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މާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޚިލާފުވި ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަން ތަކުން ޤާނޫނާ 

 ހަމަތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރާއި އެ

މަހުގެ ނިޔަލަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން 2017 ތިރީގައި މިވަނީ،

އިންތިޚާބީ އަބުރުގެ ޤާނޫނު އަދި  " ،ތެރެއިން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއިވާ މައްސަލަތަކުގެ ބަލައި ނިންމާފަ ކޮމިޝަނުން

އާ  "ޅުމާބެހޭ އުޞޫލުއިދާރީ ފިޔަވަޅު އެ ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި

 ޚިލާފުވި މިންވަރު ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ ޗާޓުތަކެކެވެ.

 

ނާ  ނޫ ގެ ޤާ ރު ރެކްޓިސް އަދި އަބު ޑް އޮފް ޕް ރުކޯ ވަ ން ވާ މި އި ވެފަ ލާފު  ޚި

ރު  ންބަރު  2017)އޮކްޓޫބަ ޕްޓެ ން ސެ ށް( 2018އި  އަ
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ނާ  ނޫ ގެ ޤާ ރު ރެކްޓިސް އަދި އަބު ޑް އޮފް ޕް އްކޯ ތަ ތް ރާ ވާ ފަ އި ވެފަ ލާފު  ޚި

ރު  ންބަރު  7201)އޮކްޓޫބަ ޕްޓެ ން ސެ ށް( 8201އި  އަ

 

 

ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  2018އޮކްޓޫބަރު އިން ފެށިގެން  2017

 -ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ. އެފަރާތްތަކަކީ: 14ގަވާއިދާ ޚިލާފްވެގެން 

 ލިމިޓެޑް / ވ. ފެލިދޫއިޖަފް ޕްރައިވެޓް  .0

 ނޭކުރެންދޫޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ހދ. އިޒައިރަ މޯލްޑިވްސް  .8

 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުއެޗް.ޑީ ކޭބަލްޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް /  .7

 ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ށ. މާއުނގޫދޫ .5

 އައިލެންޑް ނެޓްވޯކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބ. ހިތާދޫ .1

 ޓަރޓެއިންމަންޓް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އެން .0

 ނޯތްޒޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ޅ. ނައިފަރު .3

 އެޓްއޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ޅ. ނައިފަރު .2

3 

2 

2 

2 

2 

ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ފަރާތްތައް  
 (2018ސެޕްޓެންބަރު  - 2017އޮކްޓޫބަރު )

 ރާއްޖެ ޓީވީ

 އެމް.އެސް.ޕީ

 ޓީވީ.ވީ

 އެފްއެމް.ވީ

 ސަންގު ޓީވީ



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  127 

 

 ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ދ. ކުޑަހުވަދޫ .9

 އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.  .01

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.މީޑިއާނެޓް  .00

 ސޯސަން ކްލަބް / އއ.ތޮއްޑޫ .08

 ބްރައިޓް ކްލަބް / އއ.ތޮއްޑޫ .07

 ފަލަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ބ. ކެންދޫ. .05
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މައްސަލަތަކުގެ ޖުމްލަ އިވާ ބަލައި ނިންމާފަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުން ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު 8102 ތިރީގައި މިވަނީ،

 ޚިލާފުވި މިންވަރު ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ ޗާޓުތަކެކެވެ.އަބުރުގެ ޤާނޫނާ އަދި އާ ތެރެއިން ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް

 

ތެ ގޮ ލަ މް ނާ ޖު ނޫ ގެ ޤާ ރު ރެކްޓިސް އަދި އަބު ޑް އޮފް ޕް ރުކޯ ވަ ން ވާ މި އި ވެފަ ލާފު އި ޚި ގަ  އް

ން  2012) ށް( 2018އި  އަ
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ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ  
 މިންވަރު  

2012 - 2018 

C1.1

C1.2

C1.3

C1.7

C2.1

C2.2

C2.3

C2.4

C3.1

C4.5

C4.6

C5.1

C5.2

C5.3

C5.4
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ޑް އޮފް އް ކޯ ތަ ތް ރާ ވާ ފަ އި ވެފަ ލާފު ނާ ޚި ނޫ ގެ ޤާ ރު ރެކްޓިސް އަދި އަބު  ޕް

ން  2012) ށް 8201އި  (އަ

 

 

އިންތިޚާބީ ތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން އެކުލަވާލީ "އިންތިޚާބު) 11/2018ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި

ބްރޯޑްކާސްޓް  8މި އުސޫލުގެ ދަށުން  ކޮށް،ގައި ގެޒެޓ2018ްއޮގަސްޓް  13" އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު
 -މައްސަލައެއް ވަނީ ބަލާފައެވެ. އެ ފަރާތްތަކަކީ: 13ސޭޝަނަކާއި ގުޅޭ 

 
 ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަންގެ ނަން #
 ލިމިޓެޑް/ ވީ.ޓީވީއައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް  1

 އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/ ވީ.އެފް.އެމް 2

 / ޓީ.ވީ.އެމްޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ 3

 / ޕީ.އެސް.އެމްފަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ 4

 / ޔެސްފަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ 5

 / ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުފަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ 6

 / ދިވެހި އެފް.އެމްފަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ 7

40% 

17% 

20% 

12% 
3% 2% 

2% 1% 
1% 2% 

  ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ފަރާތްތައް
 ރާއްޖެ ޓީވީ 2012-2018

 ވީ.ޓީ.ވީ

 އެފްއެމް ޕްލަސް.ދި

 ދި ޓީވީ

 ސަންގު ޓީވީ

 13ޗެނަލް 

 އެމް.އެސް.ޕީ

 މީޑިއާނެޓް

 ރިޕޯޓަރު

 އެމް.އެފް.ވީ



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  130 

 

 ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ރާއްޖެ ޓީވީ 8

 13މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ޗެނަލް  9

 ފާރއަވޭ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ނައިންޓީ ސެވަން މިނިވަން 10

 ލިމިޓެޑް / ސަންގު ޓީވީކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް  11

 މީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / އެމް.ވީ.ޓީވީ 12

 ޕިކްޗަރ ލޭންޑް އެފްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ސަން ޓީވީ 13

 
 

ން ންކަ ނު ކަ ވު ރެ ގަކު ން ފާހަ އި  ދިރާސާ

އަށް ބެލުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަބުރުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު  8102އިން ފެށިގެން ސެޕްޓެންބަރު  8103އޮކްޓޫބަރ  .1
 މައްސަލައެއް ބެލިފައިވެއެވެ. 5

އިން ސައްތައަކީ މީހުންގެ  71ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ލިބިފައިވާ މިހާތަނަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓާ ގުޅިގެން  .2
 މައްސަލައެވެ.ގުޅުންހުރި  އަބުރާއި

ކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައި ޗެނެލަކުން ކޯޑް އޮފް ޕްރެ 9ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ މިހާތަނަށް ބެލުނު މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު،  .3
 ވެއެވެ.

 ންސްޓޭޝަންތަކުން އެކި ފަހަރު މަތި  ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބަލާއިރު ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވެފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ .4
 ޚިލާފުވެފައިވެއެވެ. މިންގަޑަކާ 15 މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން 28ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގައި ހިމެނޭ 

 މާއްދާއަކާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންތަކުން ޚިލާފުވެފައިވެއެވެ. 2ޖުމްލަގޮތެއްގައި އަބުރުގެ ޤާނޫނުގެ  .5
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ލު ވަ ލާސ1ާ ތާ ގެ ޚު ޑުތަކު ގަ ގެ މިން ޓިސް ރެކް ޑް އޮފް ޕް  . ކޯ

 މިންގަޑުގެ ޚުލާސާ # ހަމަ
އިސްލާމް ދީނާއި 

ޤާނޫނަށް 
ހުރުމަތްތެރިކޮށް 

 ހިތުން

C1.1 ްއިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ރައްކައުތެރިކުރުނ 
C1.2 ްކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނެއްގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުނ 
C1.3  ަކަންކަމަކީ ރަގަޅުކަންކަން ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮނުވުންމާރާމާރީ ފަދ 
C1.4 ްމަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮނުވުނ 
C1.5 ްދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި އޭގެ ވިޔަފާރިއަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ނުފޮނުވުނ 
C1.6  ްހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުންއަމިއްލައަށް މަރުވުމަށ 
C1.7  ުއަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދީންގެ ކަރަމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ނުވަތަ ކުޑަކުދީން މެރުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތ

 ނުފޮނުވުން 
އިޖްތިމާޢީ އަޚްލާޤު 

 ހިފެހެއްޓުން
C2.1 ްއާއްމުގޮތެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ އަދަބު އަހުލާގީ މިންގަޑު ހިފެހެއްޓުނ 
C2.2 ްއިޖްތިމާއީ މިންގަޑަށް ނުފެތޭ ބަސްމަގު އަދި އިޝާރާތް ބޭނުން ނުކުރުނ 
C2.3 ްއޮރިޔާން ކާޑުގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުނ 
C2.4 ްކޮންޓެންޓް ގިންތި ކޮށްގެން ފޮނުވުނ 

އަބުރުވެރިކަމާއި 
ޒާތީ ދިރިއުޅުން 

 ރައްކާތެރިކުރުން

C3.1  ުގެއްލޭގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުންމީހުންގެ އަބުރ 
C3.2  ީޖިންސީ ގޯނާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައިންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވ

 ކާކުކަން ހާމަ ނުކުރުން
C3.3 ްފަރުދުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު ހުއްދަނެތި ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ ކޮންޓެންޓް ނުފޮނުވުނ 
C3.4 ްކާރިސާތައް ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ފޮނުވުނ 

އިންސާނީ 
ޙައްޤުތަކަށް 

ހުރުމަތްތެރިކޮށް 
 ހިތުން

C4.1 ްނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި ވަކި މީހެއްގެ ދީނާއި ޤައުމިއްޔަތަށް ކުޑައިމީސްވާ ގޮތަށް ނުފޮނުވުނ 
C4.2 ެހައްޤުތަކުގެ ގައިޑްލައިންއަށް ރިއާޔަތްކުރުން ޖިންސީ ތަފާތު ނުކުރުމާއި އަންހެނުންގ 
C4.3 ްދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކުޑައިމީސް ވިޔަނުދިނުނ 
C4.4 ްޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުޑައިމީސް ވިޔަނުދިނުނ 
C4.5 ްކުޑަކުދީންގެ ކަރާމާތާއި ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިވާ ގޮތަށް ފޮނުވުނ 
C4.6  ެމިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ނުފޮނުވުންފަރުދުންގ 

ތެދު މައުލޫމާތު 
ހާމަކުރުމާއި 

 އިންސާފުވެރިވުން

C5.1 ްވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވެ ހަމަހަމަ ކަމާ އެކު ތެދު މައުލޫމާތު ފޮނުވުނ 
C5.2 ްމައުލޫމާތު ދޭ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކައިގެ މަފްއޫމު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ފޮނުވުނ 
C5.3 ްސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ ލަސް ނުކޮށް އެކަން ހާމަކޮށް ރަގަޅުކުރުނ 
C5.4  ޭކަމެއް ސާބިތު ނުވާ ހާލަތެއްގައި އެކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު މުއުތަބަރު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވ

 މަސްދަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުން
C5.5  ުއިންޓަވިއު ކުރާ ބޭނުން ބަޔާންކޮށްދިނުންއިންޓަވިއު ކުރާއިރ 

ޢާއްމުންގެ 
ޝައުގުވެރިކަމުގެ 

 ދާއިރާ

C6.1 ްޢާއްމުންގެ ޝައުގުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ތަފާތު ވިސްނުންތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުނ 
C6.2 ްއިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މިންގަޑާ އެގޮތަށް އިޝްތިހާރު ފޮނުވުނ 
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ލު ވަ ގެ .  2ތާ ދާތަކު އް ވާ މާ ލާފު ގެ ޤާނޫނާޚި ރު ލާސާއަބު  ޚު

 ތަފްސީލް މާއްދާ
D9 ްޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނެ ފަދަ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުނ 

D10 ްއަބުރާބެހެވޭ ފަދަ އެއްޗެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުނ 
D11  ްއާންމު ނިޒާމާ ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް ރޯޑްކާސްޓްކުރުނ 
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  ުވަލ ފްސީލު  :5ޖަދު ކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަ  ކޮމިޝަނުން ދޫ

 # Company  
Channe l  

Name  

Tv/Ra

dio  

License  

Iss u ed 

P e rs on  

Responsible 
Contact No. E-ma i l  Addre s s  

 

1 
Public Service 

Media 
Television 
Maldives 

TV 9-Feb-12 
Ibrahim 
Khaleel  

7772662 
info@psm.mv  

 

2 
Public Service 

Media 
DhivehirAj
jeyge Adu 

Radio 9-Feb-12 
Ibrahim 
Khaleel  

7772662 
info@psm.mv  

 
3 

Public Service 
Media 

Dhivehi 
FM 

Radio 
10-May-

12 
Ibrahim 
Khaleel  

7772662 
info@psm.mv  

 

4 

Media 

Foundation 
Private 
Limited 

MV TV TV 
10-May-

12 
Ibrahim Fauzy 7792486 fauzee@hotmail.com, mvtv.media@gmail.com 

 

5 

Maldives 
Media 

Company 
Private 
Limited 

DhiFM 

95.2 
Radio 

15-Mar-

12 

Masoodh 

Hilmy 

7779767/ 

shehenaaz-
7406606 

admin@dhifm.mv, 

masood.hilmy@hotmail,com 

 

6 

Rajjeh 
Television 

Private 
Limited 

Rajjeh TV TV 
15-May-

12 
Naazumee 

Saeed 

9638414 
Naazumee 

9900055 
Husham, 

7986576 Ali 
Yoosuf 

admin@raajjetv.tv; 

raajjetelevision@gmail.com,husham.mohamed
@raajjetv.tv,ali.yoosuf@raajjetv.tv 

 

7 

Atoll Wave 

(Maldives) 
Private 
Limited 

Radio 
Atoll  

Radio 
15-Mar-

12 
Mohamed 

Fazeel 
7792669,7777
767 nazeef 

info@radioatoll.com 

 

8 

Atoll 
Investment 

(Maldives) 
Private 
limited 

ATO LL 

TV 
TV 

16-May-

12 
Ibrahim Jihad 7777406 

jihad@aaa.com.mv,ismail.adhuham@aaa.c

om.mv,ismail.shiyam@aaa.com.mv,hamza
@aaa.com.mv  

 

9 

Media 
Unlimited 

private 
Limited 

Channel 9 TV 
22-May-

12 

Abdul 
Rasheed 

Hussain 

7776271 absy@haveeru.com.mv  

 

10 

Wave 
Networks 
Private 

Limited 

HFM 92.6 Radio 
15-Mar-

12 

Vaail 
Mohamed 

Zahir Hussain 

(3301105-
nadheema)/77

71515 

vaail@haveeru.com.mv/nadheema@havee
ru.com.mv  

 

11 

Picture Land 
FM Private 

Limited SUN TV TV 
27-May-

12 
Sinan Ali 

7970076 
minna/77746
24/7992747 
Fashana/9997

742Amir 

 accounts@sun.mv, info@sun.mv 

 

12 

Picture Land 
FM Private 

Limited 
SUN TV 
PLUS 

TV 
27-May-

12 
Sinan Ali 

7970076 
minna/77746
24/7992747 
Fashana/9997

742Amir 

 accounts@sun.mv, info@sun.mv 

 

13 

Seven Media 
Private 
Limited 

Sangu 
Television  

TV 
29-May-

12 
Ibrahim 
Waheed 

Ibrahim 
waheed -

7779309,7903
366  

asw ard.i.waheed@gmail.com, 
technomedia.mv@gmail.com, 
admin@mvtechno.com 

 

14 

Es. 

Entertaintmen
t Private 
Limited  

ES TV 
30-May-

12 
Hussain 

Shaheem 
7771378 

es.entertainment.co.pvt.ltd@gmail.com,sha
hymhussain@gmail.com 

 

15 

Business 
Image Group 

Private 
Limited  

Radio FM Radio 
30-May-

12 

Mohamed 

Nadheem 
7774878  admin@bigpmc.com 

 

16 

Island 
communicatio

ns and 

Entertainment 
pvt ltd 

ICE TV TV 2-Jun-12 
Ameena 

Mohamed 
7794969 amyna.mohamed@gmail.com 

 

17 

Maldives 
Media 

Company 

Private 
Limited 

DHI PLUS TV 7-Jun-12 
Masoodh 

Hilmy 
7779767 

admin@dhifm.mv, 
masood.hilmy@hotmail,com 

 18 Asna Capital Radio 15-Mar- Ismail 7772492 ismail@capitalradio936.com 

 

mailto:info@psm.mv
mailto:info@psm.mv
mailto:info@psm.mv
mailto:fauzee@hotmail.com
mailto:admin@maldivesmediaco.com.mv
mailto:admin@maldivesmediaco.com.mv
mailto:info@radioatoll.com
mailto:jihad@aaa.com.mv,ismail.adhuham@aaa.com.mv,ismail.shiyam@aaa.com.mv,hamza@aaa.com.mv
mailto:jihad@aaa.com.mv,ismail.adhuham@aaa.com.mv,ismail.shiyam@aaa.com.mv,hamza@aaa.com.mv
mailto:jihad@aaa.com.mv,ismail.adhuham@aaa.com.mv,ismail.shiyam@aaa.com.mv,hamza@aaa.com.mv
mailto:absy@haveeru.com.mv
mailto:vaail@haveeru.com.mv/nadheema@haveeru.com.mv
mailto:vaail@haveeru.com.mv/nadheema@haveeru.com.mv
mailto:iruonline@gmail.com
mailto:iruonline@gmail.com
mailto:technomedia.mv@gmail.com/admin@technomedia.mv
mailto:technomedia.mv@gmail.com/admin@technomedia.mv
mailto:technomedia.mv@gmail.com/admin@technomedia.mv
mailto:es.entertainment.co.pvt.ltd@gmail.com,shahymhussain@gmail.com
mailto:es.entertainment.co.pvt.ltd@gmail.com,shahymhussain@gmail.com
mailto:amyna.mohamed@gmail.com
mailto:ismail@capitalradio936.com
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Maldives 
Private 
Limited 

Radio 93.6 12 Abdulla 

19 

Island 
communicatio

ns and 
Entertainment 

pvt ltd 

Al quran  TV 
28-Jun-

12 
Ameena 

Mohamed 
7794969/ 

7794905-azee 
amyna.mohamed@gmail.com,amee@icetv
.com.mv  

 

20 

Digital 
Broadcasting 

Maldives pvt 
Ltd 

Channel 

O ne 
TV 5-Jul-12 

7771797Moh

d Ali Jannah 

3325602/332
5601/ 

9795979 
Suzan 

jannah@hotelsresortsconstruction.com, 

suzan@hotelsresortsconstruction.com 

 

21 

Picture Land 
FM Private 

Limited SUN FM Radio 
15-Mar-

12 
Sinan Ali 

7970076 
minna/77746
24/7992747 

Fashana/9997
742Amir 

 accounts@sun.mv, info@sun.mv 

 

22 

FarAway 
Holidays 
Private 

Limited 

97 Minivan Radio 
15-Mar-

12 
Ibrahim 

Mohamed 
9793316 
Anniya 

aniya.aa@gmail.com, 
97minivan@gmail.com 

 

23 

Island 
Broadcasting 

Company 
Private 

Limited 

VFM 99 Radio 
28-Jun-

12 
Mohammed 

Asif 

(Amath-
7927599)/778
2864 ikram 

new sroom@vtv.com.mv  

 

24 

Intone Media 
Pvt Ltd 

Al kaun TV 6-Sep-12 
Ibrahim 
Fareeed 

Ibrahim 
Fareed/77400

24/ 
Shamin74200

35 

ibrahimfrd@gmail.com 

 

25 

Island 
Broadcasting 

Company 
Private 

Limited 

V TV 
15-Mar-

12 
Mohammed 

Asif 

(Amath-
7927599)/778
2864 ikram--) 

new sroom@vtv.com.mv,amathulla.ahmed
@vtv.com.mv,accounts@vtv.com.mv,hr@v
tv.com.mv  

 

26 

Broadcasting 
Maldives 
Private 
Limited 

Dhitv  TV 
15-Mar-

12 
Midhath 

Adam 

Midhath-
7776460, 

9907928Zain 
admin@dhitv.com.mv  

 

27 

Zebra Cross 

Pvt Ltd 
Yell Tv TV 

14-Aug-
12 

Mohammed 
Luveiz 

7795583 

Luviez or 
7992665-

rahma 

luveiz@zebracross.mv,info@zebracross.m
v,'sunny@zebracross.mv' 

 

28 

Broadcasting 
Maldives 

Private 
Limited 

Dhi Xtra TV 
18-Oct-

12 

Midhath 

Adam 

Midhath-
7776460, 

9907928Zain 

admin@dhitv.com.mv  

 

29 

Media Ring 
Private 
Limited 

Channel 13 TV 
30-Oct-

12 
Mohamed 
Lammaan 

9551313 
mediaringpurchases@gmail.com, 
news@channel13.com.mv,admin@channel13.c
om.mv  

 

30 

Public Service 
Media Majlis TV 21-Jul-15 Mohamed 

Jinah 

7952727/300
0441 

info@psm.mv  

 

31 
Maldives 

Tv 
TV 8-Sep-15 

Mohamed 
Niyaz 

7786551 

 

32 
P.S.M 
News 

TV 8-Sep-15 
Mohamed 

Jinah 
7952727 

 

33 
Sarindhaa Radio 8-Sep-15 

Mohamed 
Shaakir 
Abdulla 

7782033 

 

34 
Munnaaru TV 8-Sep-15 

Mohamed 
Niyaz 

7186551 

 

35 
TVM HD TV 8-Sep-15 

Mohamed 
Niyaz 

7786551 

 

36 

Dheenuge 
Adu 

Radio 8-Sep-15 
Mohamed 

Shaakir 
Abdulla 

7782033 

 
37 

Yes TV 8-Sep-15 
Mohamed 

Niyaz 
7786551 

 38 Dream 
Network 
Solutions 

Private 
limited 

Go Plus Tv  9-Sep-15 
Shameem 
Ibrahim  

7907140 Have not mentioned in the form  

39 

Go plus 
Visual 

Radio 9-Sep-15 

 

mailto:amyna.mohamed@gmail.com,amee@icetv.com.mv
mailto:amyna.mohamed@gmail.com,amee@icetv.com.mv
mailto:iruonline@gmail.com
mailto:aniya.aa@gmail.com
mailto:aniya.aa@gmail.com
mailto:newsroom@vtv.com.mv
mailto:ibrahimfrd@gmail.com
mailto:newsroom@vtv.com.mv,amathulla.ahmed@vtv.com.mv,accounts@vtv.com.mv,hr@vtv.com.mv
mailto:newsroom@vtv.com.mv,amathulla.ahmed@vtv.com.mv,accounts@vtv.com.mv,hr@vtv.com.mv
mailto:newsroom@vtv.com.mv,amathulla.ahmed@vtv.com.mv,accounts@vtv.com.mv,hr@vtv.com.mv
mailto:admin@dhitv.com.mv
mailto:luveiz@zebracross.mv,info@zebracross.mv,'sunny@zebracross.mv'
mailto:luveiz@zebracross.mv,info@zebracross.mv,'sunny@zebracross.mv'
mailto:admin@dhitv.com.mv
mailto:sales@media-ring.com.mv
mailto:sales@media-ring.com.mv
mailto:sales@media-ring.com.mv
mailto:info@psm.mv


ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  135 

 

40 

Maldives 
Media 

Company 
Private 
Limited 

Dhi Music TV 
15-Sep-

15 

Masood Hilmy  

7779767 admin@dhifm.mv  

 

41 

Maldives 
Media 

Investment 
Pvt Ltd  

Dhivehi 
Channel 

TV 
14-Sep-

15 
Abdulla Yamin  

9990775 

yaaminrasheed@gmail.com 

 
42 

Akoya Private 
Limited 

Sangu Extra TV 
14-Sep-

15 
Ibrahim 
Waheed 

7779309 
Asward@sangutv.mv  

 

43 

Channel News 
Maldives 
(CNM) Pvt Ltd 

News TV TV Saffaah 
Farroog 

7752798/9908
079 9908079 

cnmonline.new s@gmail.com 

 

44 

Trans  Ocean 
Broadcasting 
Company Pvt 
Ltd 

Channel 
Ocean 

TV 
19-Oct-

15 Ali Waheed 
Hassan Manik 

9977909/911
7575 transoceanb@gmail.com, 

admin@transocean.com.mv  

 

45 

Addu TV 
private 
Limited  

Addu TV TV 9-Sep-15 Mohamed 
Shiyam 

7771095/797
9609 shiyamictc@gmail.com/gm.addutv@gmail.

com 

 

46 

Icom 
Company 

Private 
Limited 

Video 24 
Seven  

TV 
15-Sep-

15 Hussain 
Maahid 

9903995 

husen.mahid@gmail.com 

 

47 
R.Production 
Pvt Ltd  

Raajje Plus TV 9-Sep-15 

Fathimath 
Mufeedha,Rif

qa Abdull 
Wahhab  

7722774/ 

rifqa.wahhab@gmail.com 

 

48 
Press Corp 
Pvt Ltd  

FIYES TV TV 
15-Sep-

15 
Mohamed 

Rafeeg 
7772818 rafeeu.rivarin@gmail.com; 

rafeeg2818@hotmail.com.mv 
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  ުވަލ ފްސީލު : 6ޖަދު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސްގެ ތަ ކޮށްފައިވާ ރީ  ކޮމިޝަނުން ދޫ

ނި # ންފު ދޭ ކު މަތް ދު ށް ޚި /ރަ ދު ޙައް ބަރ ސަރަ މް ން ނަ /ފޯ ބައިލް  މޯ

1 
ކޮމިއުނިކޭޝަން ޕްރައިވެޓް  އަލި ދޭހިޔާ

 ލިމިޓެޑް
ދޫ ގޫ  7604850/7954850  ނ.މަ

ރީ  ލިމިޓިޑް ވޯލް ނަޓް ޕްރައިވެޓް 2 ވަ  7714776/7473500 ރ.މަޑުއް

ދޫ ށ. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ލަސްޓްރަމް 3 ނގޫ  7870590 މާއު

ކު ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފުވައްމުލަކު 4  7794905 ޏ.ފުވައްމުލަ

ދޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަލަކު 5 ން ރެ  7990005/9984512/9740661 ޅ.ކު

އިނޮވޭޝަން ކޮމްޕެނީ  މޯލްޑިވްސް 6
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލި ގި  7903959/6820029 ގއ.ވިލި

ރީ ސޮސައިޓީ ފިޔޯރީ ކުރި ކޯޕަރޭޓިވް 7  9650475 ގދ.ފިޔޯ

ދޫ ލިމިޓެޑް ތަނބުރުމާ ޕްރައިވެޓް 8 އް  7775696 ހއ.ދި

ށި މ. ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެންޓިކް 9 ފު  7768342/7925105 ނާލާ

ން ލިމިޓެޑްޕްރައިވެޓް  ދެވަރުގޮފި 10 ރަ ޅިވަ ނޮ  7795880 ހދ.

ދޫ ނ. ހޯލްޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް -ޖޭ 11 ނަ  7742126/3325387 މަ

އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް  ޖަންބެ 12
 ލިމިޓެޑް

ދޫ ހއ. ން ހަވަ  7779755 އި

ލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ނެރު ހޯލްޑިންގްސް 13  7752311/9752311/7778575 މ.މު

ނެޓްވާރކް  ކޭބަލް ވިޝަންސްޕައިރަލް  14
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދޫ އި  7900694/7670761 ބ.ގޮ

ދޫ ލިމިޓެޑް ނެޓްސް ކީ ޕްރައިވެޓް 15  9825987 ށ.ފޭ

ށި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސްކައިލައިފް ކޯ 16 ފު ރަ  7970717/7724970 ހއ.ހޯ
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ން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސަންލިލީ 17 ރަ ޅިވަ ނޮ  7864015/7742471 ހދ.

ދޫ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެން.ޖޭ.އޭ 18 ން ނިލަ  7796946  ފ.

ރު  ލިމިޓެޑް އެޓްއޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް 19 ފަ ނައި  7775311، 7998571 ޅ.

ދޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސްޕާ އާމްސް ޓްރޭޑް 20 ން ރަވަ  7700028 ބ.ދަ

ދޫ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސެޓްލިންކް 21 ޅު  9903995 ސ.ހު

22 
ޕްރައިވެޓް  ކޮމަން އިންވެސްޓް މަންޓް

 ލިމިޓެޑް
ދޫ ނަމާ ން  7792813 ރ.އި

ޕްރައިވެޓް  ފެމެލީ އިންވެސްޓް މަންޓް 23
 ލިމިޓެޑް

ލި ވެ  7755969 ގދ.މަޑަ

ޕްރައިވެޓް  ކޮރަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން 24
 ލިމިޓެޑް

ދޫ ން  7902666 ގއ.މާމެ

ދޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އައިޑިއަލް ނެޓް 25 ން  9741406/9838486 ނ.ލަ

ދޫ  ލިމިޓެޑް ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 26  9903995 ސ.މީ

ށް ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 27 އަ ރާއްޖެ ޅި  7785144 މު

28 
ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް  ދިއްގަރު

ރު ސޮސައިޓީ ގަ  7672277 މ.ދިއް

ށި  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބިޒްނެޓް 29 ފު ރަ  7788762 ،7994970 ހއ.ހޯ

ރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ 30 ފާ ނގޫ  9914466 ރ.އު

ރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސެކްޓް ކޮމްޕެނީ 31 ފާ ޅުދުއް  9914466 ރ.ހު

32 
ށި ލިމިޓެޑް ވޭވްލެންތް ޕްރައިވެޓް ފު އް ޅުދު  7787589 ހދ.ކު

ރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނޯތްޒޯން 33 ފަ ނައި  7785224 ޅ.

ޗޮއިސް ޕްރައިވެޓް  ކުޅުދުއްފުށީ ކޭބަލް 34
ށި ލިމިޓެޑް ފު އް ޅުދު  9631500 ހދ.ކު

35 
ދޫ ލިމިޓެޑް ނޫރާން ޕްރައިވެޓް އި ކަ  9762369 ށ.ފޯ

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެމް.އައި.ޝިޔާމް 36
ލި ޅުދެ  ދ،ހު

7820714/9680786/7680078
6 
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37 
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  ހައިކަނެކްޓިންގ

ށް ލިމިޓެޑް ވަ  ށ.ފީ
7999728 

  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެމްޕަސް ކޮމްޕެނީ 38
ށި ފު ނަ  ގއ.ގެމަ

7867551 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕަވަރއިންވެސްޓްމަންޓް 39
ދޫ ނގޫ  ށ.މާއު

7911739/9958707 

ޕްރައިވެޓް  އެމް.އައި.ކޭ މޯލްޑިވްސް 40
ލި  ލިމިޓެޑް  މ.މު

7832779/7785500 

  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމޯލްޑިވްސް  ބްލޫގޯލްޑް 41
ދޫ  ދ.މީ

7918750 

  ލިމިޓެޑް އެލް.ސީ.އެން. ޕްރައިވެޓް 42
މް ތީ ސްގެ  ރ.ރަ

7775969 

އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް  ނެޓްވާރކް 43
ދޫ ލިމިޓެޑް ން ހަ ނަ  ލ.ކު

7910507/7838587 

އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް  ނެޓްވާރކް 44
ދޫ ލިމިޓެޑް ޏާމީ ން  އދ.ހަ

7910507/7838588 

ހި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބްލޫނެޓް 45  7680907 ނ.ޅޮ

ށި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޑިޝްނެޓް 46 ފު  7776146 ކ.މާ

ދޫ  އެކުވެރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ބަރާސިލް 47 ނަ ށް ލ.ފޮ ވަ ސިލް އަ ރާ  7427725 ބަ

ދޫ ލިމިޓެޑް އިޖަފް ޕްރައިވެޓް 48  7710565 ވ.ފެލި

49 
ގުޅުން ކޯޕަރޭޓިވް  ޒުވާނުންގެކިނބިދޫ 
ދޫ ސޮސައިޓީ ނބި  ތ.ކި

9972444 

ރީ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިރިއަންސް ކޮމްޕެނީ 50 ފަ  9944438 ނ.ކުޑަ

  ނެޓް ޤަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް 51
ދޫ ވަ ހު  ދ.ކުޑަ

7887567 

ށް ލިމިޓެޑް މެގަދިރުން ޕްރައިވެޓް 52 ރަ  7989861 ހއ. ބާ

 ލިމިޓެޑްއޭޔޫ ޕްރައިވެޓް  ޓްރިޕަލް 53
ށި ރޮ   ށ.މަ

7797685 

ށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޑީ.ވައި.އޭ ކޮމްޕެނީ 54 ރަ  7861471/7835706 އދ. ދިގު

ހި  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާރު ޒެޑް އޭ ކޮމްޕެނީ 55 ފަ އް  7905258/9944407 ށ. ބިލެ

56 

ދޫ އީކުއޭޓަރ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ވިޝަން ން  ލ.މާމެ

9728018/7918648 
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57 

ދޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެޓޯލްވިޝަން ބަ ހި  އދ.މަ

7771348/7739351 

ނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޑިޖިލައިން 58 ކު ރާ  7944677 ހއ.ތު

ޗޮއިސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް  ކޭބަލް 59
ށި ލިމިޓެޑް ފު  ބ.އޭދަ

7908157/9875354 

ދޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބީޗްއިންވެސްޓްމަންޓް 60 ވަ ހު  7777193 ދ.ކުޑަ

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް  ރިނދަލި 61
ރު ލިމިޓެޑް ފަ  ރ.ދުވާ

7787506 

ން ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕިކްސަލް 62  7785175 ލ.ގަ

ށި ލިމިޓެޑް ޓްރިޕަލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް 63 ފު  9998384 ރ.އަލި

މީޑިއާ ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް  ސެކުއަރ 64
ދޫ ލިމިޓެޑް ނޑި  ދ.ބަ

9995716 

65 
ށި  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޓެކް-ޖޭ ފު ޅުވެލި  ޅ.އޮ

9940080 

66 
ށި ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕިކްސަލް ފު  ގއ.ކޮލަމާ

7785175 

އެކުވެރި ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް  ކުރިގަމު 67
ދޫ  ސޮސައިޓީ ނަ  ލ.ފޮ

9840504 

އައިލެންޑް ކޭބަލް ނެޓްވާރކް  ޓުގެދަރ 68
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލި އަ  7947921 ފ.ފީ

ކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޭބަލް ލިންކް 69  7932901 މ.މުލަ

ދޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިންފޮކޭބަލްސް 70 އި ރަ ނގު  7908219 ރ.އި

އެންޑް ޓުއާރސް  ބަކަނާ ޓުރެވަލްސް 71
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދޫ އް  7787399 އދ.ދި

ޑެވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން  ކުޑަރިކިލު 72
ލު  ލިމިޓެޑްޕްރައިވެޓް  ކި ރި  ބ.ކުޑަ

7745052/6600039 

ދޫ މީޑއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އައިލެންޑް 73 ން ފަ ތަ  7908816/7943805 ގދ.ރަ

ޕްރައިވެޓް  މާރަންދޫ ޔޫތު ކޯޕަރޭޝަން 74
ދޫ  ލިމިޓެޑް ން ރަ  ހއ.މާ

                  

7984456/7791831  

ށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕްލޭކާސް 75 އަ ރާއްޖެ ޅި  9997131 މު

ށް ލިމިޓެޑް މީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް 76 އަ ރާއްޖެ ޅި  3320800/7794914 މު

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  ސްޓެލް ވާރޓްސް 77
ދު ލިމިޓެޑް އް ޙަ ރަ ސަ ،މާލެ  މާލެ

7784709 
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78 
ރު ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕިކްސަލް ވަ ނަ ން  ޅ.ހި

7785175 

ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް  ބީޗް ހެވަން 79
ދޫ ލިމިޓެޑް  ނ.ވެލި

7726365 

ޕްރައިވެޓް  ސަންލައިޓް ސާރވިސަސް 80
 ލިމިޓެޑް

ށި ފު /ކ.މާ ންލައިޓް  7679513/9667311 ސަ

81 
ދޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕިކްސަލް ވިޝަން  ނ.ވެލި

7785175 

82 
ދޫ ތޫތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އޯލްތުރެ  ވ.ކެޔޮ

7456128 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ  ބީ.އެޗް. 83
ދޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނޑި  ދ.ބަ

9689911 

ދޫ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސެޓްލިންކް 84 ސްމާ  9903995 ރ.ރަ

85 
ތު  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސެޓްލިންކް ރަ ކު  ރ.މާ

9903995 

ޑް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސެޓްލިންކް 86 ން ސްއައިލެ ނޑޮ  9903995 ބަ

ރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސްޕީޑްލޭންޑް 87  7421160 ކ.ހު

ރު ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެޗް.ޑީ 88 ފަ ރަމް ޅިވަ ނޮ  9968854 ހދ.

ސްމިމް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް  89
  ލިމިޓެޑް

ލާ އް ނަޑެ  7572172 ގދ.

ދޫ ސިލްވަރ ބީޗް ކޯޕަރޭޓީވް ސޮސައިޓީ ނިއު 90 ޅާ  9751730 ބ.ތު

ދޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޭބަލް ޓީވީ އެޗް.ޑީ 91 ނު ކު  9968854 ހދ.މަ

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  އެކްސަރޓް 92
 ލިމިޓެޑް

ދޫ ނު ކު  9947381 /7747381 ހދ.މަ

ރު  ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 93 ވަ ނަ ން  9903995 ޅ.ހި

ދޫ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސެޓްލިންކް 94 ޅު  9903996 ނ.ހޮ

ސް  ލިމިޓެޑްސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް  95 ޅަ ކު  9903997 އއ.އު

ޑެލްޓޭޓެން ލޮގިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް  96
ދޫ ނ.  ލިމިޓެޑް  މިލަ

7766332 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  އެކްސްޕަވަރ 97
 ލިމިޓެޑް

ޑް ބްމެ ސް ކްލަ ޅުވިލާ ނޮ   ފި

() ޅު ނޮ ފޮ ސް  ގަ
7786767,3328808, 
3348808,9976767 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  އެކްސްޕަވަރ 98
ޑް ލިމިޓެޑް ބްމެ ( ކްލަ ސޯޓް ޅު )ރި ނޮ ފި ނި  ކަ

7786767,3328808, 
3348808,9976767 

99 
ދޫ އޯޝަން ގާޑަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ގދ.ވާ

9777702 

ނޑި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 100 ށި  ފަންބޮ ފު  7772063 ތ.ވިލު
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ދޫ  ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 101 ށި  9903995 ކ.ކާ

މީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް  މޯލްޑިވްސް 102
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސޯޓް ން ރި ނޑޫމާ  ހޮލިޑޭއި ކަ
ށި( ފު ނޑޫމާ ސް )ކަ   މޯލްޑިވް

9974868 

ށް ސަރވިސް މީޑިއާ ޕަބްލިކް 103 އަ ރާއްޖެ ޅި  7782399 މު

104 
ށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވަސާޖިއޯ އަ ރާއްޖެ ޅި  މު

7774581 

105 
ށި  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސެޓްލިންކް ފު  ކ.މާ

9903995 

106 
  ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ން ނިޔަ ސް  ބަ ރީ މޯލްޑިވް ޓް
ރު( ފަ ން ބި   )ވައް

9903995 

ރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޕިކްސެލް ވިޝަން 107 ފަ  7785175/7776114 ނ.މާ

ދޫ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިޒައިރަ 108 ން ރެ ކު ނޭ  9908079/7781887 ހދ.

ދޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަލިރޯނު 109 ނިމާ  7792965 ހދ.ހަ

110 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  އެކްސްޕަވަރ
ޑް ލިމިޓެޑް ން ޗް އެ ޅުވެލި ބީ ޕާ އޮ  ސް

7786767,3328808, 
3348808,9976767 

111 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  އެކްސްޕަވަރ
ސް ލިމިޓެޑް ށި މޯލްޑިވް ފި ރު  އި

7786767,3328808, 
3348808,9976767 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  އެކްސްޕަވަރ 112
ފް ލިމިޓެޑް ރީ ސް ވިލު   މޯލްޑިވް

7786767 

113 
ނު  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސެޓްލިންކް އި  ރ.ފަ

9903996 

ދޫ  ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 114 ތަ  9903996 ސ.ހި

115 
ދޫ ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އައިލެންޑް ތާ  ބ.ހި

7781887 
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116 
ލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އެޗް.ޑީ.ކޭބަލް  ހއ.ކެ

7550502 

117 
ހެސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ދޫ ލިމިޓެޑް ން ރިލަ  ތ.ހި
9860060 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  އެކްސްޕަވަރ 118
ސޯޓް ލިމިޓެޑް ންޑް ރި ރުއައިލެ  މީ

7786767 

ދޫ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަލަސް މޯލްޑިވްސް 119 ން  7791311  ބ.ކެ

120 
ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް  ޑްރީމް

 ލިމިޓެޑް
 ް ޑޭއިނ މާ  ހޮލި ނޑޫ ޓް ކަ ސޯ ރި

) މާފުށި ނޑޫ ސް )ކަ ޑިވް   މޯލް
9990017 

121 
ކޭބަލް ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް  އޭދަފުށި

  ލިމިޓެޑް
ށި ދަފު  7786614 ބ.އޭ

122 
މާސް މީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންޓްމަންޓް 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މެޑް  ބް  ސް،ކްލަ ނޮޅު ވިލާ  ފި

ޅު ނޮ ސްފި  ކ.ގަ
7774876 
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  ުވަލ ފްސީލު  :7ޖަދު ކްރެޑިޓޭޝަން ކާޑުގެ ތަ ށްފައިވާ އެ ކޮ  ކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިންނަށް ދޫ

 ACCREDITED JO URNALISTS TILL NO VEMBER 2018 

# Name 
ID card 
No. 

Nationality Media Organization/Affliation Channel Serial No. 
Accredited 
Date 

Expiry 
Date 

1 Najah Ahmed A250040 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-645 

22.11.2017 21.11.2018 

2 Ismail Jinaah A153556 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-646 

22.11.2017 21.11.2018 

3 
Simaha 
Naseem 

A298723 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-647 

22.11.2017 21.11.2018 

4 
Mohamed 

Zahir 
A115683 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 

427-LCM-

ACR-648 
22.11.2017 21.11.2018 

5 
Abdulla Naseer 

Ibrahim 
A212163 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 

427-LCM-

ACR-649 
22.11.2017 21.11.2018 

6 Aminath Nuzha A101343 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-650 

22.11.2017 21.11.2018 

7 
Ibrahim 
Awwam 

A101297 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-651 

22.11.2017 21.11.2018 

8 
Ahmed Saaif 

Shiyad 
A251817 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 

427-LCM-

ACR-652 
22.11.2017 21.11.2018 

9 
Mohamed 

Auzam 
A110743 Maldivian Picture Land FM Pvt Ltd Sun Media 

427-LCM-

ACR-635 
13.10.2017 12.10.2018 

10 Ali Shah Adam A158724 Maldivian Picture Land FM Pvt Ltd Sun Media 
427-LCM-
ACR-636 

13.10.2017 12.10.2018 

11 
Mohamed 
Shaan 

A289560 Maldivian Picture Land FM Pvt Ltd Sun Media 
427-LCM-
ACR-638 

13.10.2017 12.10.2018 

12 
Jazlaan 
Mohamed 

A247239 Maldivian Picture Land FM Pvt Ltd Sun Media 
427-LCM-
ACR-639 

13.10.2017 12.10.2018 

13 
Musannif 

Mohamed 
A253698 Maldivian Picture Land FM Pvt Ltd Sun Media 

427-LCM-

ACR-640 
13.10.2017 12.10.2018 

14 
Aminath Luba 

Hussain 
A361706 Maldivian Picture Land FM Pvt Ltd Sun Media 

427-LCM-

ACR-641 
13.10.2017 12.10.2018 

15 
Mohamed 
Naseem 

A114245 Maldivian Avas.mv Avas Online 
427-LCM-
ACR-653 

21.12.2017 20.12.2018 

16 Moosa Rasheed A382666 Maldivian Avas.mv Avas Online 
427-LCM-
ACR-654 

21.12.2017 20.12.2018 

17 
Mohamed 
Afzal Amir 

A131996 Maldivian Avas.mv Avas Online 
427-LCM-
ACR-656 

21.12.2017 20.12.2018 

18 
Ali Afaaf 

Rameez 
A246437 Maldivian Avas.mv Avas Online 

427-LCM-

ACR-657 
21.12.2017 20.12.2018 

19 
Fathmath Zaha 

Ahmed Shakeel 
A245467 Maldivian Avas.mv Avas Online 

427-LCM-

ACR-658 
21.12.2017 20.12.2018 

20 
Hussain 
Habeeb 

A237540 Maldivian Avas.mv Avas Online 
427-LCM-
ACR-659 

21.12.2017 20.12.2018 

21 Ahmed Naaif A202464 Maldivian Avas.mv Avas Online 
427-LCM-
ACR-660 

21.12.2017 20.12.2018 

22 Nazim Hassan A243310 Maldivian Avas.mv Avas Online 
427-LCM-
ACR-661 

21.12.2017 20.12.2018 

23 Ahmed Shurau A253837 Maldivian Avas.mv Avas Online 427-LCM- 21.12.2017 20.12.2018 
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Hassan ACR-662 

24 Adam Zareer A126902 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-663 

28.01.2018 27.01.2019 

25 
Husham 
Mohamed 
Fulhu 

A072790 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-664 

28.01.2018 27.01.2019 

26 
Fathimath 

Shaahunaz 
A147485 Maldivian Mihaaru Mihaaru 

427-LCM-

ACR-665 
07.02.2018 06.02.2019 

27 Hassan Amir A073999 Maldivian Mihaaru Mihaaru 
427-LCM-
ACR-666 

07.02.2018 06.02.2019 

28 
Hafeeza 
Ahmed 

A162149 Maldivian Mihaaru Mihaaru 
427-LCM-
ACR-667 

07.02.2018 06.02.2019 

29 
Mohamed 
Hamdhoon 

A277868 Maldivian Mihaaru Mihaaru 
427-LCM-
ACR-668 

07.02.2018 06.02.2019 

30 
Abdulla Jameel 
Ahmed  

A006404 Maldivian Mihaaru Mihaaru 
427-LCM-
ACR-670 

07.02.2018 06.02.2019 

31 Muizz Ibrahim A277085 Maldivian Mihaaru Mihaaru 
427-LCM-

ACR-671 
07.02.2018 06.02.2019 

32 
Azzam Ali 
Fulhu 

A240364 Maldivian Mihaaru Mihaaru 
427-LCM-
ACR-672 

07.02.2018 06.02.2019 

33 Nishan Ali  A305398 Maldivian Mihaaru Mihaaru 
427-LCM-
ACR-673 

07.02.2018 06.02.2019 

34 Asima Nizar A164290 Maldivian Mihaaru Mihaaru 
427-LCM-
ACR-675 

07.02.2018 06.02.2019 

35 
Ahmed Saail 
Ali 

A296490 Maldivian Mihaaru Mihaaru 
427-LCM-
ACR-676 

07.02.2018 06.02.2019 

36 Afsheen Naseer A328282 Maldivian Mihaaru Mihaaru 
427-LCM-

ACR-677 
07.02.2018 06.02.2019 

37 
Hawwa 
Amaany 
Abdulla 

A302337 Maldivian Mihaaru Mihaaru 
427-LCM-
ACR-678 

07.02.2018 06.02.2019 

38 
Niumathulla 
Idrees 

A087405 Maldivian Mihaaru Mihaaru 
427-LCM-
ACR-679 

07.02.2018 06.02.2019 

39 
Mohamed 
Yaameen 

A377782 Maldivian Mihaaru Mihaaru 
427-LCM-
ACR-680 

07.02.2018 06.02.2019 

40 
Hussain 

Waheedh 
A244870 Maldivian Mihaaru Mihaaru 

427-LCM-

ACR-681 
07.02.2018 06.02.2019 

41 Ali Shinan A259443 Maldivian Mihaaru Mihaaru 
427-LCM-
ACR-682 

07.02.2018 06.02.2019 

42 
Fazeena 
Ahmed 

A092958 Maldivian Mihaaru Mihaaru 
427-LCM-
ACR-685 

08.02.2018 07.02.2019 

43 
Aminath 
Shifleen 

A233698 Maldivian Mihaaru Mihaaru 
427-LCM-
ACR-686 

08.02.2018 07.02.2019 

44 Dawood Yahya A025638 Maldivian 97 minivan 97 minivan 
427-LCM-
ACR-687 

15.02.2018 14.02.2019 

46 Hassan Zuhury A044919 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-

ACR-688 
20.02.2018 19.02.2019 

47 Ismail Shah A341335 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-689 

20.02.2018 19.02.2019 

48 
Ismail 
Munawwar 

A130446 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-690 

20.02.2018 19.02.2019 

49 
Hussain 
Ibrahim 

A152365 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-691 

20.02.2018 19.02.2019 

50 Jaadhulla Saeed A146510 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-692 

20.02.2018 19.02.2019 

51 Ilyas Abdulla A088501 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-

ACR-693 
20.02.2018 19.02.2019 

52 Ismail Shafeeu A276820 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-694 

20.02.2018 19.02.2019 

53 
Abdulla 
Rasheed 

A097614 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-695 

20.02.2018 19.02.2019 

54 
Hussain 
Rasheed 
Yoosuf 

A210563 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-696 

20.02.2018 19.02.2019 

55 
Hassan 

Rasheed  
A126488 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 

427-LCM-

ACR-697 
20.02.2018 19.02.2019 

56 Amintha Haifa A137834 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-698 

20.02.2018 19.02.2019 

57 Ahmed Rifau A107828 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-699 

20.02.2018 19.02.2019 

58 
Hussain 
Fariyaad  

A120090 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-700 

20.02.2018 19.02.2019 

59 
Hussain 
Waseem 

A217102 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-701 

20.02.2018 19.02.2019 

60 Maryam A202638 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 427-LCM- 20.02.2018 19.02.2019 
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Shaneeza ACR-702 

61 
Abdul Gafoor 
Abdul Wahhab 

A121602 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-703 

20.02.2018 19.02.2019 

62 
Sanaau 
Rasheed  

A243434 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-704 

20.02.2018 19.02.2019 

63 
Yoosuf 
SofwanRasheed 

A350963 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-705 

20.02.2018 19.02.2019 

64 Ismail Shah A219569 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-

ACR-706 
20.02.2018 19.02.2019 

65 Ibrahim Fauzan A350018 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-

ACR-707 
20.02.2018 19.02.2019 

66 
Mohamed 
Riyaz 

A347340 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-708 

20.02.2018 19.02.2019 

67 
Shaam 
Mohamed  

A315660 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-709 

20.02.2018 19.02.2019 

68 
Imad Hassan 
Latheef 

A051028 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-710 

20.02.2018 19.02.2019 

69 
Mohamed 

Rasheed 
A346458 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 

427-LCM-

ACR-711 
20.02.2018 19.02.2019 

70 

Mohamed 

Humaam 
Ahmed 

A113444 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-712 

20.02.2018 19.02.2019 

71 
Hassan Arish 
Waheed 

A049688 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-713 

20.02.2018 19.02.2019 

72 
Leevan Ali 
Nasir 

A294350 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-714 

20.02.2018 19.02.2019 

73 
Aishath Rafaa 

Ahmed 
A224048 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 

427-LCM-

ACR-715 
20.02.2018 19.02.2019 

74 
Aishath 
Ibrahim 

A058629 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-716 

20.02.2018 19.02.2019 

75 Saif Azhar A069324 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-717 

20.02.2018 19.02.2019 

76 
Aminath 
Ameena 

A139582 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-718 

20.02.2018 19.02.2019 

77 Mohamed Shan  A213175 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-719 

20.02.2018 19.02.2019 

78 Aman Imad  A382969 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-

ACR-720 
20.02.2018 19.02.2019 

79 
Mohamed 

Abdul Ganee  
A122450 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 

427-LCM-

ACR-721 
20.02.2018 19.02.2019 

80 Abdulla Sham A306263 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-722 

20.02.2018 19.02.2019 

81 Ahmed Zifaaf A303079 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-723 

20.02.2018 19.02.2019 

82 Ali Sulaiman A119888 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 
427-LCM-
ACR-724 

20.02.2018 19.02.2019 

83 
Abdulla 

Shafraz 
A305380 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 

427-LCM-

ACR-726 
20.02.2018 19.02.2019 

84 
Ahmed 

Shaneez 
A024706 Maldivian Island Broadcasting Company Pvt Ltd  Vmedia 

427-LCM-

ACR-727 
20.02.2018 19.02.2019 

85 Ifraz Ali A312468 Maldivian Avas Online Avas Online 
427-LCM-
ACR-770 

28.02.2018 27.02.2019 

86 Ahmed Maanis A269369 Maldivian Avas Online Avas Online 
427-LCM-
ACR-771 

28.02.2018 27.02.2019 

87 
Aminath 
Ibrahim 

A303288 Maldivian Avas Online Avas Online 
427-LCM-
ACR-772 

28.02.2018 27.02.2019 

88 
Mohamed 

NaveenAli  
A334758 Maldivian Media Ring Pvt Ltd  

CHANNEL 

13 

427-LCM-

ACR-728 
20.02.2018 19.02.2019 

89 Ali Farish A120234 Maldivian Media Ring Pvt Ltd  
CHANNEL 

13 

427-LCM-

ACR-729 
20.02.2018 19.02.2019 

90 Ahmed Thaail A259909 Maldivian Media Ring Pvt Ltd  
CHANNEL 
13 

427-LCM-
ACR-730 

20.02.2018 19.02.2019 

91 Ali Shifaz A137203 Maldivian Media Ring Pvt Ltd  
CHANNEL 
13 

427-LCM-
ACR-731 

20.02.2018 19.02.2019 

92 Fathoana Faiz A209874 Maldivian Media Ring Pvt Ltd  
CHANNEL 
13 

427-LCM-
ACR-732 

20.02.2018 19.02.2019 

93 
Mohamed 

Yamin  
A284217 Maldivian Media Ring Pvt Ltd  

CHANNEL 

13 

427-LCM-

ACR-733 
20.02.2018 19.02.2019 

94 Aminath Ramla A137242 Maldivian Media Ring Pvt Ltd  
CHANNEL 

13 

427-LCM-

ACR-734 
20.02.2018 19.02.2019 

95 
Aminath Layal 
Manik  

A329622 Maldivian Media Ring Pvt Ltd  
CHANNEL 
13 

427-LCM-
ACR-735 

20.02.2018 19.02.2019 

96 
Kahdheeja 
Ibrahim  

A046957 Maldivian Media Ring Pvt Ltd  
CHANNEL 
13 

427-LCM-
ACR-736 

20.02.2018 19.02.2019 

97 Zaidh Abdulla  A153381 Maldivian Media Ring Pvt Ltd  CHANNEL 427-LCM- 20.02.2018 19.02.2019 
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13 ACR-737 

98 
Nishan 
Mohamed didi  

A118849 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-738 

21.02.2018 20.02.2019 

99 
Zamath Ahmed 
Waheed  

A163512 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-739 

21.02.2018 20.02.2019 

100 
Mohamed 
Waheed  

A048769 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-740 

21.02.2018 20.02.2019 

101 
Abdulla 

Hussain  
A052044 Maldivian Public Service Media  PSM  

427-LCM-

ACR-741 
21.02.2018 20.02.2019 

102 Sujau Hameed  A322929 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-

ACR-742 
21.02.2018 20.02.2019 

103 Adam Nazeer A244669 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-743 

21.02.2018 20.02.2019 

104 Rilwan Jameel  A221495 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-744 

21.02.2018 20.02.2019 

105 Ali Naseer  A144661 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-745 

21.02.2018 20.02.2019 

106 Ali Adam  A229862 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-

ACR-746 
21.02.2018 20.02.2019 

107 
Hussain 

Makhthoom  
A302728 Maldivian Public Service Media  PSM  

427-LCM-

ACR-747 
21.02.2018 20.02.2019 

108 Abdulla Muaz A289868 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-748 

20.02.2018 19.02.2019 

109 Isbaah Ismail  A351867 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-749 

20.02.2018 19.02.2019 

110 Mariyam Wafa  A260574 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-750 

20.02.2018 19.02.2019 

111 Ahmed Rilwan A377717 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-

ACR-751 
20.02.2018 19.02.2019 

112 
Abdulla 

Hammad  
A251843 Maldivian Public Service Media  PSM  

427-LCM-

ACR-752 
20.02.2018 19.02.2019 

113 Adam Nisham  A207841 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-753 

20.02.2018 19.02.2019 

114 Shifna Ahmed  A235736 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-754 

20.02.2018 19.02.2019 

115 Ismail Azim  A225485 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-755 

20.02.2018 19.02.2019 

116 Ahmed Nasih A114298 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-756 

20.02.2018 19.02.2019 

117 Ali Hussain  A297630 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-

ACR-757 
20.02.2018 19.02.2019 

118 Nafiu Rasheed  A151824 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-758 

20.02.2018 19.02.2019 

119 
Abdul Raheem 
Yoosuf 

A250577 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-759 

20.02.2018 19.02.2019 

120 Husam Jaufar A356312 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-760 

20.02.2018 19.02.2019 

121 
Aminath 
Shaziyaa 

A295828 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-761 

20.02.2018 19.02.2019 

122 Zihnath Hassan  A021941 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-

ACR-762 
20.02.2018 19.02.2019 

123 
Mohamed 
Afzal  

A104204 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-763 

20.02.2018 19.02.2019 

124 
Moosa 
Naushad 

A086013 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-764 

20.02.2018 19.02.2019 

125 
Mohamed 
Adam  

A324615 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-765 

20.02.2018 19.02.2019 

126 
Fathimath 
Saara 

A306296 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-766 

20.02.2018 19.02.2019 

127 Hussain Maniu A341585 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-

ACR-767 
20.02.2018 19.02.2019 

128 
Ahmed 
Jadhuaan  

A132625 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-768 

20.02.2018 19.02.2019 

129 
Hafeeza Abdu 
Sathaaru 

A300097 Maldivian Public Service Media  PSM  
427-LCM-
ACR-769 

20.02.2018 19.02.2019 

130 
Moosa 
Musthafa 

A269539 Maldivian  Media Ring Pvt Ltd  
CHANNEL 

13 
427-LCM-
ACR-774 

04.03.2018 03.03.2019 

131 
Maryam Inaa 
Maajid 

A329003 Maldivian  Media Ring Pvt Ltd  
CHANNEL 

13 
427-LCM-
ACR-775 

04.03.2018 03.03.2019 

132 Ajhadh Ismail A302731 Maldivian  Media Ring Pvt Ltd  
CHANNEL 

13 

427-LCM-

ACR-776 
04.03.2018 03.03.2019 

133 Aishath Shimna A304159 Maldivian  Media Ring Pvt Ltd  
CHANNEL 

13 
427-LCM-
ACR-777 

04.03.2018 03.03.2019 

134 Ana Ahmed A249996 Maldivian  Media Ring Pvt Ltd  
CHANNEL 

13 
427-LCM-
ACR-778 

04.03.2018 03.03.2019 
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135 
Fathmath 
Rifaath 

A150212 Maldivian  Media Ring Pvt Ltd  
CHANNEL 

13 
427-LCM-
ACR-779 

04.03.2018 03.03.2019 

136 Aishath Jazlee A359152 Maldivian  Media Ring Pvt Ltd  
CHANNEL 

13 

427-LCM-

ACR-781 
06.03.2018 05.03.2019 

137 Hussain Shamil A368241 Maldivian  Media Ring Pvt Ltd  
CHANNEL 

13 
427-LCM-
ACR-782 

06.03.2018 05.03.2019 

138 Ahmed Mizyal A293908 Maldivian  Media Ring Pvt Ltd  
CHANNEL 

13 
427-LCM-
ACR-783 

06.03.2018 05.03.2019 

139 Ahmed Fairooz A050322 Maldivian  Media Ring Pvt Ltd  
CHANNEL 

13 
427-LCM-
ACR-785 

14.03.2018 13.03.2019 

140 
Shaheedha 

Abdulla 
A152327 Maldivian  Media Ring Pvt Ltd  

CHANNEL 

13 

427-LCM-

ACR-786 
14.03.2018 13.03.2019 

141 
Idhuhaam 

Naeem 
A372329 Maldivian  Media Ring Pvt Ltd  

CHANNEL 

13 

427-LCM-

ACR-787 
14.03.2018 13.03.2019 

142 Hussain Hassan A310662 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-784 

14.03.2018 13.03.2019 

143 
Murshidh 
Abdul Hakeem 

A145374 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-789 

20.03.2018 19.03.2019 

144 Aishath Shaany  A069453 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-790 

20.03.2018 19.03.2019 

145 
Mohamed 

Shanoon  
A239683 Maldivian Cocoana International Pvt Ltd Sungu TV  

427-LCM-

ACR-791 
06.08.2018 05.08.2019 

146 Adam Janah  A105015 Maldivian Cocoana International Pvt Ltd Sungu TV  
427-LCM-

ACR-792 
06.08.2018 05.08.2019 

147 Ahmed Rifath A209268 Maldivian Cocoana International Pvt Ltd Sungu TV  
427-LCM-
ACR-793 

06.08.2018 05.08.2019 

148 
Mohamed 
Naseem 

A114245 Maldivian Cocoana International Pvt Ltd Sungu TV  
427-LCM-
ACR-794 

06.08.2018 05.08.2019 

149 
Mohamed 
Razeen Rafeeu 

A286309 Maldivian Cocoana International Pvt Ltd Sungu TV  
427-LCM-
ACR-795 

06.08.2018 05.08.2019 

150 
Mariyam 

Shaira 
A209199 Maldivian Cocoana International Pvt Ltd Sungu TV  

427-LCM-

ACR-796 
06.08.2018 05.08.2019 

151 

Nazahath 

Ibrahim 
Rasheed  

A279119 Maldivian Cocoana International Pvt Ltd Sungu TV  
427-LCM-
ACR-797 

06.08.2018 05.08.2019 

152 
Aishath 
Rifshan  

A267274 Maldivian Cocoana International Pvt Ltd Sungu TV  
427-LCM-
ACR-798 

06.08.2018 05.08.2019 

153 Ismail Rasheed  A129195 Maldivian Cocoana International Pvt Ltd Sungu TV  
427-LCM-
ACR-799 

06.08.2018 05.08.2019 

154 
Ahmed 

Ayaadha  
A350543 Maldivian Cocoana International Pvt Ltd Sungu TV  

427-LCM-

ACR-800 
06.08.2018 05.08.2019 

155 
Maadhu 

Adhnan  
A313133 Maldivian Cocoana International Pvt Ltd Sungu TV  

427-LCM-

ACR-801 
06.08.2018 05.08.2019 

156 Ifaa Ahmed  A3131418 Maldivian Cocoana International Pvt Ltd Sungu TV  
427-LCM-
ACR-802 

06.08.2018 05.08.2019 

157 
Adam 
Mohamed 
Manik  

A094239 Maldivian Cocoana International Pvt Ltd Sungu TV  
427-LCM-
ACR-803 

06.08.2018 05.08.2019 

158 
Abdulla 

Yaameen  
A281523 Maldivian Cocoana International Pvt Ltd Sungu TV  

427-LCM-

ACR-804 
06.08.2018 05.08.2019 

159 
Shahbaan 
Fahmy  

A132912 Maldivian Cocoana International Pvt Ltd Sungu TV  
427-LCM-
ACR-805 

06.08.2018 05.08.2019 

160 
Mahath 
Hussain 
Rasheed  

A279322 Maldivian Cocoana International Pvt Ltd Sungu TV  
427-LCM-
ACR-806 

06.08.2018 05.08.2019 

161 
Ibrahim 
Waheed  

A305071 Maldivian Cocoana International Pvt Ltd Sungu TV  
427-LCM-
ACR-807 

06.08.2018 05.08.2019 

162 Leenaz Hussain  A224037 Maldivian Cocoana International Pvt Ltd Sungu TV  
427-LCM-

ACR-808 
06.08.2018 05.08.2019 

163 Adam Shufiyan A221183 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-809 

03.09.2018 02.09.2019 

164 
Simaha 
Naseem 

A298723 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-810 

03.09.2018 02.09.2019 

165 Hussain Hassan A310662 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-811 

03.09.2018 02.09.2019 

166 
Ismail Naail 
Nasheed 

A144148 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-812 

03.09.2018 02.09.2019 

167 Ali Yoosuf  A075443 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-

ACR-813 
03.09.2018 02.09.2019 

168 
Husham 
Mohamed 
Fulhu 

A072790 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-814 

03.09.2018 02.09.2019 

169 
Gamaruddeen 
Fahumee 

A038419 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-815 

03.09.2018 02.09.2019 
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170 
Murshidh 
Abdul Hakeem 

A145374 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-816 

03.09.2018 02.09.2019 

171 
Ibrahim 
Rasheed 

A075966 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-817 

03.09.2018 02.09.2019 

172 
Aminath 
Mohamed  

A157959 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-818 

03.09.2018 02.09.2019 

173 
Abdulla Naseer 

Ibrahim 
A212163 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 

427-LCM-

ACR-819 
03.09.2018 02.09.2019 

174 
Naazumee 
Saeed 

A299994 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-820 

03.09.2018 02.09.2019 

175 

Mohamed 

Musthaeen 
Latheef 

A105986 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-821 

03.09.2018 02.09.2019 

176 Imaan Ahmed  A361432 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-822 

03.09.2018 02.09.2019 

177 
Abdulla 
Mohamed 

A226134 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-823 

03.09.2018 02.09.2019 

178 Adam Zareer A126902 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-824 

03.09.2018 02.09.2019 

179 Mohamed Anil A239355 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-825 

03.09.2018 02.09.2019 

180 

Fathimath 

Shana 
Mohamed 

A252309 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-826 

03.09.2018 02.09.2019 

181 
Amintah 
Baariza 

A212548 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-827 

03.09.2018 02.09.2019 

182 
Ahmed Saaif 
Shiyad 

A251817 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-828 

03.09.2018 02.09.2019 

183 Hassan Thorig A287736 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-

ACR-829 
03.09.2018 02.09.2019 

184 
Aishath Shaan 

Ali Shareef 
A275037 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 

427-LCM-

ACR-830 
03.09.2018 02.09.2019 

185 
Shan Mohamed 
Anees 

A271585 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-831 

03.09.2018 02.09.2019 

186 Ahmed Fairooz A050322 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-832 

03.09.2018 02.09.2019 

187 Ahmed Sajid A037790 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-833 

03.09.2018 02.09.2019 

188 Ahmed Siraj A116056 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-834 

03.09.2018 02.09.2019 

189 Aishath Shaany  A069453 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-

ACR-835 
03.09.2018 02.09.2019 

190 Azlifa Abdulla  A111611 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-836 

03.09.2018 02.09.2019 

191 
Tharahath 
Mohamed 
Waheed 

A297428 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-837 

03.09.2018 02.09.2019 

192 
Mohamed 

Fazeen 
A065813 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 

427-LCM-

ACR-838 
03.09.2018 02.09.2019 

193 Ahmed Muhsin A111835 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-

ACR-839 
03.09.2018 02.09.2019 

194 
Hussain Fiyaz 
Moosa 

A078878 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-840 

03.09.2018 02.09.2019 

195 
Mohamed 
Sinah 

A300828 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-841 

03.09.2018 02.09.2019 

196 Ismail Jinaah A153556 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-842 

03.09.2018 02.09.2019 

197 
Miuvaan 

Mohamed  
A280526 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 

427-LCM-

ACR-843 
03.09.2018 02.09.2019 

198 Aamir Saleem A075711 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-

ACR-844 
03.09.2018 02.09.2019 

199 
Aishath Roona 
Shiyam  

A360793 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-845 

03.09.2018 02.09.2019 

200 Amna Imadh A382969 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-846 

03.09.2018 02.09.2019 

201 
Arusham Abdul 
Azeez 

A372498 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-847 

03.09.2018 02.09.2019 

202 
Mohamed 

Humaam Ali  
A153560 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 

427-LCM-

ACR-848 
03.09.2018 02.09.2019 

203 
Hussain Fazeen 

Mohamed  
A104844 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 

427-LCM-

ACR-849 
03.09.2018 02.09.2019 

204 Aminath Nuzha A101343 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-850 

03.09.2018 02.09.2019 

205 
Mohamed 
Wisam  

A315091 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-851 

03.09.2018 02.09.2019 
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206 
Ahmed 
Nadheem 

A075291 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-852 

03.09.2018 02.09.2019 

207 
Mariyam 
Zunana Ahmed 
Zalif 

A100130 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-853 

03.09.2018 02.09.2019 

208 
Ahmed 

Mamdhooh 
A270098 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 

427-LCM-

ACR-854 
03.09.2018 02.09.2019 

209 Najah Ahmed A 250040 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-855 

03.09.2018 02.09.2019 

210 
Mohamed 
Sharuhan 
Waheed  

A369847 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 
427-LCM-
ACR-856 

20.09.2018 19.09.2019 

211 
Amathulla 

Adam 
A311297 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 

427-LCM-

ACR-857 
20.09.2018 19.09.2019 

212 
Hawwa 

Mohamed 
A013438 Maldivian Raajje Television Pvt. Ltd Raajje TV 

427-LCM-

ACR-858 
26.09.2018 25.09.2019 

213 
Mohamed 
Auzam 

A152131 Maldivian One Online One Online 
427-LCM-
ACR-859 

31.10.2018 30.10.2019 

214 Moosa Ziyad  A207753 Maldivian One Online One Online 
427-LCM-
ACR-860 

31.10.2018 30.10.2019 

215 Ahmed Jaishan A364059 Maldivian One Online One Online 
427-LCM-
ACR-861 

31.10.2018 30.10.2019 

216 Sharif Ali A070425 Maldivian Maldives Independent  
Maldives 

Independent  
427-LCM-
ACR-862 

06.11.218 05.02.2019 
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  ުވަލ ށަހަޅައިފައިވާ  2018 :8ޖަދު ރުން ހު ހަރު ކޮމިޝަނަށް ބޭ ނަ އަ ފްސީލު  ވަ  މައްސަލަތަކުގެ ތަ

 

# 
 

ރު ބަ ން ނަ ރީ  ސްޓް ޅި  ރަޖި ހެ ށަ ސަލަ ހު މައް
ޚް ރީ  ތާ

ސާ ސަލައިގެ ޙުލާ ތް މައް ންމި ގޮ ސަލަ ނި ންމި  މައް ސަލަ ނި މައް
ޚް ރީ  ތާ

0 CAC-01/2018 02/01/2018 

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ނަމުގައި 
 އޮފް ޓޫރިޒަމާއިމިނިސްޓްރީ 

އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން 
އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި އާ އަހަރު 

ކް ހަފްލާ  ފާހަގަ ކުރުމުގެ ބްލި ފަ
.އެމް .ވީ ސް މިޑިއާގެ ޓީ  ސަރވި

ކަމާއި،  ޗެނަލްއިން ލައިވްކުރެވިފައިވާ
މި ޕްރޮގްރާމް ލައިވް ކުރަމުން 
 ދިޔައިރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

( ( އަދި 16/2010ޤާނޫނު
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު 

(2012/R-11ިއާއ ) 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ 
ނޑާއި ޚިލާފަށް ދީނީ  މިންގަ

މިންގަޑާއި  ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާއީ
ޚިލާފަށް ކޮންޓެންޓް ފޮނުވާފައިވާ 

ތަޙުޤީޤުކޮށްދެއްވާ އެ  ކަމަށްބުނެ މިކަން
ސްޓޭޝަނާއި މެދު ފިޔަވަޅު 

ކޮމިޝަނަށް  އަޅުއްވާދެއްވުން އެދި މި
 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި 

ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ 

މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް މި 

ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު 

ވެހިރާއްޖޭގެ ދި ،ކުރެވެމުންދާއިރު

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 

އެންމެހާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި 

ލިބިދެވުނުކަން ފަރާތަށް 

 ،ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން

ޕަބްލިކް މައްސަލަ ރައްދުވާ 

 ސަރވިސް މީޑިއާ އަށް

 ތުސަފުރު ޖަވާބުދާރިވުމަށް

 ދީފައިވާކަމާއި؛

-427ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 

LCM/PSM/2018/2 (22 

( ސިޓީން 2018ޖަނަވަރީ 

ދީފައިވާ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް

 5            މުއްދަތު،

ގެ ނިޔަލަށް  2018ފެބްރުވަރީ 

ހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް، މި 

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕަބްލިކް 

ސަރވިސް މީޑިއާއިން 

ޖަވާބުދާރީވެފައިނުވާތީ އާއި، 

ޖަވާބުދާރީވުމަށް އިތުރު 

ފުރުސަތަކަށް ލިޔުމުން 

 ؛އެދިފައިނުވާތީ

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން 

ޤީޤުގެ އެންމެހާ ތަޙު

ތައް ފުރިހަމަކޮށް ތުއިޖުރާޢަ

ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ 

 31     ބަލާއިރު، ށްމަޢުލޫމާތަ

ދުވަހުގެ ރޭ  2017ޑިސެންބަރު 

13/02/2018 
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އިން ފެށިގެން އައު  8:30

އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި 

ހަފްލާ ޓީ.ވީ.އެމްއިން 

ގަޑިން  ،ލައިވްކުރަމުން ދިޔައިރު

 21:09:00ން  21:03:34

 ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓް ރުހާއި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް  އަކީ

ވަނަ  2އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 

 ( ވަނަ ނަންބަރ1ުހަމައިގެ )

)މުޖުތަމަޢުގެ އަދަބު އަޙުލާޤުގެ 

ނޑު ކަމަށް އާންމު  މިންގަ

ގޮތެއްގައި ޤަބޫލުކުރާ 

ނޑުތައް ހިފެހެއްޓުން( އާ  މިންގަ

ކަމަށް  ޓެއްޚިލާފް ކޮންޓެން

ޙުޤީޤަށް ކޮމިޝަންގެ ތަ

ނޑައަޅައި؛  ސާބިތުވާކަމުގައި ކަ

 16/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( )

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  44ގެ 
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 1)

މިފަދަ މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ 
ކޮންޓެންޓް ފޮނުވުމުގައި 
މުޖުތަމަޢުގެ އަދަބު އަޙުލާޤުގެ 
ނޑު ކަމަށް އާންމު  މިންގަ
ގޮތެއްގައި ޤަބޫލުކުރާ 
ނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް  މިންގަ
 ކޮންޓެންޓް ބައްޓަން ކުރުމަށް

ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާއަށް 
އެންގުމަށާއި، 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ގެ 
 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  44

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މަޢާފަށް 
 ،ނެރުމަށާއިއެދި ބަޔާނެއް 

މި  އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި
 ވާ 2018 މާރިޗް 4ބަޔާން 
އެއް  ،ދުވަހުގެ ކުރިން އާދީއްތަ
 އާ 10:00އާއި  08:00ރޭ 

އިން ޓީ.ވީ.އެމް ދެމެދު 
ޕަބްލިކް  ޢާންމުކުރުމަށް

ސާރވިސް މީޑިއާއަށް އެންގުމަށް 
މި މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި 
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 
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 އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމީއެވެ.

8 CAC-02/2018 06/02/2018 

ހޯރަފުށި ބިޒްނެޓް ކޭބަލް ޓީވީއަށް 
ޑީކޯޑަރުން ދައްކާ  މީޑިއާނެޓް

ޗެނަލްތަކާއި ވައިލެސްކޮށް ހއ. 
ސެޓްލިންކް  އިހަވަންދޫ ކޭބަލް ޓީވީގެ

ޗެނަލް ވެސް  80ޑީކޯޑަރުގެ 
 ބޭނުންކުރަމުން ދާތާ އެތައްދުވަހެއް

ވެއްޖެކަމަށާއި، ހޯރަފުށީގައި 
ސެޓްލިންކުން ދައްކާތީވެ މިޗެނަލްތައް 
އިސްފަރާތްތަކަށާއި  ސެޓްލިންކް

މީޑިއާނެޓްގެ އިސްވެރިންނަށްވެސް މި 
 ކޮށްފައިކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ވާނީ

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ހޯރަފުށި ބިޒްނެޓް ކޭބަލް ޓީވީއަށް 

މީޑިއާނެޓް ޑީކޯޑަރުން ދައްކާ 

ޗެނަލްތަކާއި ވައިލެސްކޮށް ހއ. 

ޓީވީގެ އިހަވަންދޫ ކޭބަލް 

 80ސެޓްލިންކް ޑީކޯޑަރުގެ 

ޗެނަލް ވެސް ބޭނުންކުރަމުން 

ދާތާ އެތައްދުވަހެއް 

ވެއްޖެކަމަށާއި، ހޯރަފުށީގައި 

މިޗެނަލްތައް ސެޓްލިންކުން 

ދައްކާތީވެ ސެޓްލިންކްގެ 

އިސްފަރާތްތަކަށާއި މީޑިއާނެޓްގެ 

އިސްވެރިންނަށްވެސް މި ޝަކުވާ 

 ،ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ބުނެ

އިވާ ޝަކުވާއާ ހުށަހަޅައިފަ

ގުޅިގެން ބެލި މި 

ބިޒްނެޓް  ،މައްސަލައިގައި

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 ޖަވާބުދާރިވުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް

 މިގޮތުން؛ ،ދީފައިވާކަމާއި

 ،މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ

ބިޒްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ފަރާތުން ހއ. ހޯރަފުށީގައި ދޭ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

)ކޭބަލް ޓީވީ( ގައި ހިމަނާފައިވާ 

ޗެނަލްތަކަކީ، ބިޒްނެޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ 

ޗެނަލްތަކެއްކަމާއި، އެއީ މީޑިއާ 

ނެޓް ހިޓްސް ޕެކޭޖުގެ ދަށުން 

ޖެއަށް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ މުޅި ރާއް

ލިބިފައިވާ ޗެނަލްތަކެއް ކަމަށްވާތީ 

އާއި، އެ ޗެނަލްތައް ދެއްކުމަށް 

ބިޒްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި 

މީޑިއާނެޓާއެކު ކޮށްފައިވާ 

 15އެގްރިމަންޓްގެ ކޮޕީއެއް 

ގައި  2018އެޕްރީލް 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާތީ 

  ؛އާއި

ޓެޑުން ބިޒްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމި

8/5/2018 



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  153 

 

ހއ. ހޯރަފުށިގައި ދޭ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޚިދުމަތުގައި ދައްކަމުންދަނީ 

މީޑިއާ ނެޓްގެ ހިޓްސް ޕެކޭޖުކަން 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ 

އިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ 

  ؛މައުލޫމާތުދީފައިވާތީ

ބިޒްނެޓް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ދޭ 

ކުރުމުގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓް

ޚިދުމަތުގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ނެތް ޗެނަލް ހިމަނާފައިވާކަން 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް 

ބިޒްނެޓް  ،ސާބިތުނުވާތީ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޤާނޫނާއި 

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިނުވާކަމަށް 

ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ބެލި  ކަ

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

7 CAC-03/2018 15/03/2018 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި 
މަޖިލިހުގެ މާމިގިލީ  ރައްޔިތުންގެ

ދާރިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް 
ހުތުރުވާ  އިބްރާހީމްގެ އަބުރުފުޅަށް

ގޮތަށް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ތަފާތު 
ތަކުރާރުކޮށް  ޕްރޮގްރާމްތައް ހަދައިގެން

ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ޓީވީ 
ނަލް ޗެނަލެއްކަމުގައިވާ  އިން  13ޗެ
 ގެންދެވުން ފޮނުވަމުން

މި 
ރާތަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ

 2016/15ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)އަބުރުރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 
ވަނަ ބާބުގެ  6ޤާނޫނު( ގެ 

ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުމާ ބެހޭ 
ގައި މާއްދާގެ )ހ(  6އުސޫލުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް 
މައްސަލަ އަކީ  ނުވާތީ، މި

އަބުރުރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 
ޤާނޫނު ގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން 
ބެލޭނޭ މައްސަލައަކަށް 
ވީނަމަވެސް، މަތީގައި ދެންނެވުނު  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  6އުސޫލުގެ 
އަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު ތިޔަ 
ފަރާތަކީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ށަހެޅުމުގެ ޝަކުވާ ހު
ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް ފަރާތެއް 

އެ މައްސަލަ ، ކަމަށް ފެންނާތީ

20/03/2018 
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ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތް ކަމަށް 
 އެވެ. ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވެ

5 CAC-04/2018 28/03/2018 

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ޑިޝް ޓީވީ، 
އެއާރ ޓެލް އަދި ވީޑިއޯކޮން 

ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް ޣަފޫރު ކެވެލި 
ފްރީ  ،ނެޓުން ލައިސަންސެއް ނެތި

ޗެނަލްތަކެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ހުށަހަޅާފައިވާ ދާ ކަމަށް ބުނެ 

 މައްސަލަ

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ޑިޝް ޓީވީ، 

އެއާރ ޓެލް އަދި ވީޑިއޯކޮން 

މެދުވެރިކޮށް ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް 

 ،ނެޓުން ލައިސަންސެއް ނެތި

ފްރީ ޗެނަލްތަކެއް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާ ކަމަށް 

ގައި  2018މާރިޗު  28ބުނެ 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ 

ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން، މައްސަލައާ 

ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 ފުރުސަތުތަކެއް ދީފައިވާކަމާއި؛

ކޭބަލް ނެޓް ޣަފޫރު ކެވެލި 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ ދ. 

ކުޑަހުވަދޫގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

 17          ދިނުމަށް 

ގައި  2013އޮގަސްޓު 

ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް 

 7ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމާއި، 

ގައި  2013އޮގަސްޓް 

)ފަނަރަ(  15ކޮމިޝަނުން 

ޗެނަލް )ރާއްޖެ ޓީވީ، ވީ.ޓީ.ވީ، 

ޓީ.ވީ.އެމް، ކާރޓޫން  ،ވީދި ޓީ

ނެޓްވާރކް، ޓޫނަމީ، ޒޫމް 

އިންޑިއާ، ސްޓަރ ގޯލްޑް 

އިންޓަރނޭޝަނަލް، ސްޓަރ 

 ،ޕްލަސް އިންޑިއާ، ސޮނީ ޓީވީ

 ،ސްޓަރ ސްޕޯޓްސް

އީ.އެސް.ޕީ.އެން  ،އީ.އެސް.ޕީ.އެން

އޭޝިއާ، ސީ.އެން.އެން އަދި 

ޓެން ސްޕޯޓްސް( ހިމެނޭނެހެން 

ބޭސިކް ޕެކޭޖް 

މާއި، މި ފާސްކޮށްދީފައިވާކަ

ތާރީޚުގައި ޑީކޯޑަރު އަގު 

ކުރުމަށް ފާސް

8/5/2018 
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 ކަމާއި؛ހުށަހަޅާފައިނުވާ

ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް 

އެޕްރީލް  9ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ގައި ދެ ޕެކޭޖް )ބޭސިކް  2018

)ބާވީސް( ޗެނަލްގެ  22ޕެކޭޖް: 

މައްޗަށް އެކުލެވޭ އަދި ގޯލްޑް 

)ސާޅީސް އަށެއް(  48ޕެކޭޖް: 

އްޗަށް އެކުލެވޭ( އަދި ޗެނަލްގެ މަ

ޑީކޯޑަރުގެ އަގު ފާސްކުރުމަށް 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާކަމާއި، 

 2018އެޕްރީލް  25މި އަގުތައް 

ގައި ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްދީފައި 

 ވީނަމަވެސް؛ 

ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދ. 

ކުޑަހުވަދޫގައި ދޭ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ތުގައި ޓެސްޓް ޚިދުމަ

 48ސިގްނަލެއްގެ ގޮތުން 

)ސާޅީސް އަށެއް( ޗެނަލެއްގެ 

ޚިދުމަތް ދެމުންދާކަމަށާއި، 

ޚިދުމަތް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ޑީކޯޑަރު ވިއްކަމުން 

ގޮސްފައިވާކަމަށާއި، ޑީކޯޑަރުގެ 

އަގަކީ، ގެއަކަށް ފުރަތަމަ ގުޅާ 

ރ )އެއް 170ޑީކޯޑަރަކަށް 

ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ( 

މަށާއި، އެގެޔަކަށް އިތުރަށް ކަ

ރ )އެއް 100ގުޅާ ޑީކޯޑަރަކަށް 

ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ކަމަށް ޣަފޫރު 

ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް 

 2018ޖަނަވަރީ  25ލިމިޓެޑުން 

 އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީއާއި؛ ގައި

ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދ. 

ކުޑަހުވަދޫގައި ދޭ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
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)ސާޅީސް  49ޚިދުމަތުގައި 

ނުވައެއް( ޗެނަލްގެ ޚިދުމަތް 

ދެމުންދާކަމާއި، ވަކި ޕެކޭޖްތަކެއް 

ހަދައިގެން ޚިދުމަތް ދެމުން 

ނުދާކަމާއި، ޚިދުމަތް ދެމުންދަނީ 

ރ 170މަހު ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި 

)އެއް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ( 

ރ )ފަސް 500އަށް ކަމާއި، 

ރުފިޔާ( އަށް  ސަތޭކަ

ޑީކޯޑަރެއްގެ މަގުން ޑީކޯޑަރު 

ނިލަންދެ  މަށްވިއްކަމުން ދާކަ

އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހަވަދޫ 

 19ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

މައުލޫމާތު  އިގަ 2018އެޕްރީލް 
 ދީފައިވާތީ؛

ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދ. 

ކުޑަހުވަދޫގައި ދޭ 

ރުމުގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކު

ޚިދުމަތުގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

އް( ހަތެ)ސާޅީސް  47ނެތް 

ޗެނަލެއް ހިމަނާފައިވާކަމަށް 

ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް 

ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް  ތީ،ސާބިތުވާ

ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

 16/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 

)ށ( އަދި  ވަނަ މާއްދާގެ 25ގެ 

 R-20/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު 

)ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ  18ގަވާއިދު( ގެ 

ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް 

ނޑައަޅައި،  ކަ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  2ގެ  2ޖަދުވަލު 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގޮތަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
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އި ދައްކާފައިވާ ޙައްޤު ނުހޯދަ

ރ )ދެ 2,000ކޮންމެ ޗެނަލަކަށް 

 47ހާސް ރުފިޔާ( މަގުން 

އް( ޗެނަލަށް ހަތެ )ސާޅީސް

ރ )ނުވަދިހަ 94,000 ޖުމްލަ

އިން ޣަފޫރު ރުފިޔާ(  ހަތަރުހާސް

ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛

ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް 

 7ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ގައި  2013އޮގަސްޓް 

ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލައިސަންސްގެ ދަށުން 

ފާސްކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖަކީ )ރާއްޖެ 

 ،ޓީވީ، ވީ.ޓީ.ވީ، ދި ޓީވީ

ޓީ.ވީ.އެމް، ކާރޓޫން ނެޓްވާރކް، 

ޓޫނަމީ، ޒޫމް އިންޑިއާ، ސްޓަރ 

ގޯލްޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް، 

 ސްޓަރ ޕްލަސް އިންޑިއާ، ސޮނީ

 ،ސްޓަރ ސްޕޯޓްސް ،ޓީވީ

އީ.އެސް.ޕީ.އެން  ،އީ.އެސް.ޕީ.އެން

އޭޝިއާ، ސީ.އެން.އެން އަދި 

)ފަނަރަ(  15ޓެން ސްޕޯޓްސް( 

” ބޭސިކް ޕެކޭޖް“ޗެނަލް ހިމެނޭ 

ކަމަށްވެފައި، އެ މުއްދަތުގެ 

ފަހުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  31ގަވާއިދުގެ 

)ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މަތިން ޕެކޭޖުގައި ގޮތުގެ

ހިމަނާފައިވާ ޗެނަލްތަކުގެ 

ލިސްޓަށް އުނިއިތުރެއް 

ގެންނައުމަށް ޣަފޫރު ކެވެލި 

ކޭބަލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް 

ކޮމިޝަނަށް ލިމިޓެޑުން 

އެޕްރީލް  9ހުށަހަޅައިފައިވަނީ 

ގައި ކަމަށްވުމާއި،  2018

ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް 
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ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދ. 

އި ދޭ ކުޑަހުވަދޫގަ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޚިދުމަތުގައި ޓެސްޓް 

 48ސިގްނަލެއްގެ ގޮތުން 

)ސާޅީސް އަށެއް( ޗެނަލެއްގެ 

ޚިދުމަތް ދެމުންދާކަމަށް ޣަފޫރު 

ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް 

 2018ޖަނަވަރީ  25ލިމިޓެޑުން 

ޣަފޫރު  ،އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ ގައި

ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑުން ކޮމިޝަނަށް 

އެންގުމަކާއި ނުލައި ޕެކޭޖަށް 

އުނިއިތުރު ގެނެސްފައިވާކަން 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް 

 ވާތީ،ސާބިތު

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް  31

ރިޢާޔަތްކޮށް، 

ގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާ  31

ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ނޑައަޅައި،  ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކަ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  8ގެ  2ޖަދުވަލު 

ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނަށް 

އެންގުމަކާ ނުލައި އަސާސީ 

ނެސްފައިވާތީ ޕެކޭޖަށް ބަދަލުގެ

ރ )ދެ ހާސް ރުފިޔާ( 2,000

ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް އިން 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛

ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދ. 

ކުޑަހުވަދޫގައި ދޭ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
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ޚިދުމަތުގައި ޑީކޯޑަރުގެ އަގު 

ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް 

އެޕްރީލް  9 ފައިވަނީށަހަޅައިހު

ގައި ކަމަށްވުމާއި،  2018

ސިގްނަލް ޓެސްޓެ ކުރުމުގެ 

ކަމަށް ވިއްކާގޮތުން ޑީކޯޑަރު 

ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް 

 25ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

 ގައި 2018ޖަނަވަރީ 

 އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީއާއި، މިކަން

 ހިނގާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު

ކުނުބުރީ ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެ

ކުޑަހަވަދޫ ކައުންސިލްގެ 

 ކޮމިޝަނަށް އިދާރާއިން

ދީފައިވާތީ، 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ  32

ޣަރޫފު ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ނޑައަޅައި،  ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކަ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  9ގެ  2ޖަދުވަލު 

ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނުން 

ފާސްކޮށްފައިނުވާ އަގެއް 

ޚިދުމަތަކަށް ނަގާފައިވާތީ 

ރ )ދެ ހާސް ރުފިޔާ( 2,000

އިން ޣަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛

ޖޫރިމަނާ ފައިސާއަށްވާ އެކުޖުމުލަ 

 އަށްހާސްރ )ނުވަދިހަ 98,000

 30މިއަދުން ފެށިގެން  ،(ރުފިޔާ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި 

ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށާއި، 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ނުހޯދައި ދައްކަމުންދާ ޗެނަލްތައް 

ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި، 

ޗެނަލްތަކުގެ ލިސްޓަށް 
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އުނިއިތުރެއް ގެންނަނަމަ އެކަން 

ށާއި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ 

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޣަފޫރު 

ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް، މި 

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ 

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

 .ނިންމީއެވެ

1 CAC-05/2018 21/06/2018 

 ކޮމަންޑޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި

ލައިސަންސް ނެތި، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ 
ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާ 

 ބުނެ ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ ކަމަށް

ކޮމަންޑޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި 

ނެތި، ޤާނޫނާއި  ލައިސަންސް

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާ ކަމަށް 

ބުނެ ހުށަހަޅައި ކޮމިޝަނުން 

 ،ބެލި މި މައްސަލައިގައި

ކޮމަންޑޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް 

 ޖަވާބުދާރިވުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް

 މިގޮތުން؛ ،ދީފައިވާކަމާއި

 މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ

 ރިސޯޓުންކޮމަންޑޫ އައިލެންޑް 

ގައި ފޮނުވި  2018ޖުލައި  23

ކޮމަންޑޫ  ،މެއިލްގައި-އީ

އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ދެމުން އަންނަކަމަށާއި، އެ 

ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތަކީ 

ދިރާގުކަމަށާއި، ދިރާގަކީ މުޅި 

ރާއްޖެއަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ބިފައިވާ ދިނުމަށް ލައިސަންސް ލި

ފަރާތަކަށްވާތީ ކޮމަންޑޫ 

އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ދެމުންދާ 

ޚިދުމަތަކީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ 

 އެއްގޮތަށް ދޭ ޚިދުމަތެއްކަމުގައި

  ؛ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި

ކޮމަންޑޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

27/09/2018 
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 2018މެއި  23ދިނުމަށްޓަކައި 

ގައި ކޮމަންޑޫ އައިލެންޑް 

ރިސޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން 

ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑާއެކު 

އެއްބަސްވުމެއްގައި 

ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް 

 މާތު ދީފައިވާތީލިމިޓެޑުން މަޢުލޫ

 އި؛އާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް 

ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏަކީ މުޅި 

ރާއްޖެއަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

 ދިނުމަށް

ގައި  2013ޖަނަވަރީ  30

ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް 

 ؛ވާތީކަމުގައި ދީފައިވާ ފަރާތެއް 

ގައި ކޮމަންޑޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދެމުންދާ 

ކޮމަންޑޫ އައިލެންޑް ، ޚިދުމަތަކީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ގައި ރިސޯޓް

ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ފޯރުވައިދޭ 

ކަން ކޮމިޝަނުގެ ޚިދުމަތެއް

ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ، 

ކޮމަންޑޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް 

 ށްޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަ އިން

ދުމަތް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚި

ކަމަށް ބެލޭނޭ ޖާގައެއް ދޭ 

ނޑައަޅައި މި  ނެތްކަމަށް ކަ

ޖަލްސާގައި  މައްސަލަ ބެލި

ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

މައްސަލަ   އިއްތިފާޤުން

 .ނިންމީއެވެ

0 CAC-06/2018 25/07/2018 

ޅ.ހިންނަވަރުގައި އެއާރ ޓެލް، ފްރީ 
ވީޑިއޯކޯން އަދި ޑައެލޮގް  ޑިޝް ޓީވީ،

މެދުވެރިކޮށް ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 
ލައިސަންސެއް ނެތި  ލިމިޓެޑުން

ޗެނަލްތަކެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 
ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ  ދާ ކަމާއި،

ޗެނަލްތައް ރިސީވްކުރަމުން ގެންދަނީ 

 _ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް
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މެދުވެރިކޮށްކަމަށް ބުނެ  ޑިޝްއެންޓަނާ
 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ

3 CAC-07/2018 25/07/2018 

ތ.ތިމަރަފުށީގައި އެއާރ ޓެލް، ޑިޝް 
ޑައުލޮގް މެދުވެރިކޮށް  ޓީވީ އަދި

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ޗެނަލްތަކެއް  ލައިސަންސެއް ނެތި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާ ކަމާއި 
ޗެނަލްތައް  ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ
ރިސީވްކުރަމުން ގެންދަނީ 

 ޑިޝްއެންޓަނާ މެދުވެރިކޮށްކަމަށް ބުނެ

 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ

 _ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

2 CAC-08/2018 25/07/2018 

ފިޓް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮ ފައިންޑް
ރ. މީދޫގައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
އެއަރޓެލް  ލައިސަންސެއް ނެތި

ޗެނަލްތަކެއް މެދުވެރިކޮށް 
ދާ ކަމާއި  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން

ޗެނަލްތައް  ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ
ރިސީވްކުރަމުން ގެންދަނީ 

 81މާއި ޑިޝްއެންޓަނާ މެދުވެރިކޮށްކަ
ބުނެ ޗެނަލެއް ދައްކަމުންދާކަމަށް 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައިވާ

އިންޑް ޕްރޮފިޓް ފަ

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑުން ރ. މީދޫގައި 

ނެތި، ޤާނޫނާއި  ލައިސަންސް

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް 

ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ބެލެވޭތީ، 

 މައްސަލައާ ގުޅިގެން،

ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ 

މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް މި 

ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު 

އްޖޭގެ ކުރެވެމުންދާއިރު، ދިވެހިރާ

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ 

ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި 

ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން 

ކަށަވަރުކުރުމުގެ 

މައްސަލަ ރައްދުވާ  ގޮތުން،

ފައިންޑް ޕްރޮފިޓް 

ޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެ

ޖަވާބުދާރިވުމަށް  ލިމިޓެޑަށް 

07/01/2019 
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 ފުރުސަތު ދީފައިވާކަމާއި؛

ޕްރޮފިޓް  ފައިންޑް

އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް 

ރ. މީދޫގައި  ލިމިޓެޑަކީ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

 23ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން 

ގައި  2014ނޮވެންބަރު 

 ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ

ފަރާތެއްކަމާއި ކޮމިޝަނުން 

ޗެނަލް  7ފާސްކޮށްދީފައިވަނީ 

 ،13)ޓީވީއެމް، ވީޓީވީ، ޗެނަލް 

ޓީވީ، ޗެނަލް  ދި ،ސަންޓީވީ

ވަން އަދި ރާއްޖެޓީވީ( 

ޕެކޭޖް ބޭސިކް ހިމެނޭނެހެން 

 ؛ކަމާއި

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ 

ފައިންޑް ޕްރޮފިޓް 

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ފޮނުވި ސިޓީއާއެކު، ލިމިޓެޑުން 

މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި 

ފައިންޑް ޕްރޮފިޓް 

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ރ. މީދޫގައި 

ކޭބަލްޓީވީ ޚިދުމަތް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެފައިވާ 

އެއްބަސްވުމެއްގެ ކޮޕީ 

  ؛ހުށަހަޅައިފައިވާތީއާއި

ފައިންޑް ޕްރޮފިޓް 
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އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ގައި ކޭބަލް ރ. މީދޫ ލިމިޓެޑުން

ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން 

ޕްރައިވެޓް  މީޑިއާނެޓް ދަނީ 

 ޑާ ގުޅިގެން މީޑިއާނެޓްލިމިޓެ

ހިޓްސް ގެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަމަށް ޕެކޭޖުގެ ޚިދުމަތް 

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 ؛މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީއާއި

ރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ މީޑީއާނެޓް ޕް

މުޅި ރާއްޖެއަށް 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް

ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން 

އް ލައިސަންސް ދީފައިވާ ފަރާތެ

 މީޑިއާނެޓް ،ކަމަށްވާތީއާ

ގެ ހިޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޕެކޭޖަކީ މުޅިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް 

ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން 

 ؛ފައިވާ ޕެކޭޖަކަށްވާތީދީފާސްކޮށް

ފައިންޑް ޕްރޮފިޓް 

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ގައި ރ. މީދޫ ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން

ދެމުންދާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ޚިދުމަތަކީ 

"ހިޓްސް ޕެކޭޖް" ގެ  ލިމިޓެޑްގެ

ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުން ކަން 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން 

ފައިންޑް ޕްރޮފިޓް އޮތަތީ، 
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އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ  ލިމިޓެޑުން

ވެފައިވާ ކަމަށް ބެލޭނޭ ޚިލާފު

ނޑައަޅައި  ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ކަ

މި މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި 

ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

މައްސަލަ  އިއްތިފާޤުން

 ނިންމީއެވެ.

9 CAC-09/2018 25/07/2018 

އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  ޓްރިޕަލް
ރ.އަލިފުށީގައި ލައިސަންސެއް ނެތި 

 ޓެލް މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތަކެއްއެއާރ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާ ކަމާއި 
 ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ ޗެނަލްތައް

ރިސީވްކުރަމުން ގެންދަނީ 
ޑިޝްއެންޓަނާ މެދުވެރިކޮށްކަމަށް ބުނެ 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައިވާ

ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑުން ރ. އަލިފުށީގައި 

ތި އެއާރޓެލް ލައިސަންސެއް ނެ

މެދުވެރިކޮށް ޗެނަލްތަކެއް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 

ދާކަމަށާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓް 

ކުރަމުންދާ ޗެނަލްތައް 

ރިސީވްކުރަމުން ގެންދަނީ 

ޑިޝްއެންޓަނާ މެދުވެރިކޮށްކަމަށް 

ބުނެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ 

ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން، މި 

ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ 

ތަޙްޤީޤެއް މި  މުސްތަޤިއްލު

ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު 

ކުރެވެމުންދާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ 

ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި 

ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން 

ކަށަވަރުކުރުމުގެ 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ގޮތުން،

24/12/2018 
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ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރިވުމަށް 

 އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތުތަކެއް

 ދީފައިވީކަމާއި؛

ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑަކީ، ރ. އަލިފުށީގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

 ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ނަންބަރު

427-LCM/(RB)/2014/14 

( 2014މާރިޗު  03)

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ 

ފަރާތެއްކަމާއި  ކޮމިޝަނުން 

މިހާތަނަށް ފާސްކޮށްދީފައިވަނީ 

)އެގާރަ( ޗެނަލެއްގެ  11

މައްޗަށް އެކުލެވޭ ހޯމް ބޭސިކް 

ޕެކޭޖެއް ކަމާއި، ޑީކޯޑަރު އަގު 

ފާސްކުރުމަށް މިހާތަނަށް 

ކޮމިޝަނަށް 

 ވާކަމާއި؛ފައިނުއިހުށަހަޅަ

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން 

ތަޙްޤީޤުގެ އެންމެހައި 

އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް 

ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ 

 ؛މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު

ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް އިން ރ.

ދެމުންދާ އަލިފުށީގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
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 3ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދަނީ 

ޕެކޭޖެއް )ތިނެއް( 

އެ  ،ހަދައިގެންކަމަށާއި

)ސާޅީސް  45 ޚިދުމަތުގައި

ފަހެއް( ޗެނަލެއް 

ހިމަނައިގެން ޚިދުމަތް 

ޅޮސްމަޑުލު ދެމުންދާކަމަށް މާ

އުތުރުބުރި އަލިފުށި 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު 

ޓްރިޕަލް އާއި،  ދީފައިވާތީ

 އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން

 މުންދާއަލިފުށީގައި ދެރ. 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޚިދުމަތުގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 )ނަވާރަ( 19ޙައްޤު ނެތް 

އިގެން ޗެނަލެއް ހިމަނަ

ޚިދުމަތް 

 ދެމުންގޮސްފައިވާކަން

ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް 

ސާބިތުވާތީ، ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ 

ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  25ޤާނޫނުގެ 

)ށ( އަދި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  18ގަވާއިދުގެ 

މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ 

ނޑައަޅައި،  ކަމަށް ކަ
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ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ގެ  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ވަނަ ނަންބަރުގައި  2

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޙައްޤު ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ 

ރ 2,000ކޮންމެ ޗެނަލަކަށް 

)ދެ ހާސް ރުފިޔާ( މަގުން 

ޗެނަލަށް  )ނަވާރަ( 19

ތިރީސް )ރ 38,000ޖުމްލަ 

އިން ހާސް ރުފިޔާ(  އަށް

ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް 

 ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛ލިމިޓެޑް 

ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް 

މާރިޗް  3ލިމިޓެޑަށް 

ގައި ކޮމިޝަނުން  2014

ދޫކޮށްފައިވާ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލައިސަންސްގެ ދަށުން 

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

ފައިވާ ޕެކޭޖަކީ ދީފާސްކޮށް

ޗެނަލް  )އެގާރަ( 11

ޗެނަލް )ޓީވީއެމް، ދިޓީވީ، 

އީ.އެސް.ޕީ،އެން، ، 13

ސްޓަރ ސްޕޯޓްސް، ޓެން 

ސްޕޯޓްސް، ސޮނީ، ސްޓްރ 

ްލ ، ޕްލަސް ނ  ޭނޝ 

ީފ، ސީ  .އެން އަދި ިޖޮއްގރ 

ރާއްޖެ ޓީވީ( ހިމެނޭ 

” ބޭސިކް ހޯމް ޕެކޭޖް“
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ކަމަށްވެފައި، އެ މުއްދަތުގެ 

ފަހުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  31ގަވާއިދުގެ 

މާއްދާގެ )ނ( ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ހިމަނާފައިވާ  ޚިދުމަތުގައި

ޗެނަލްތަކުގެ ލިސްޓަށް 

އުނިއިތުރެއް ގެންނައުމަށް 

ޕްރައިވެޓް ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ 

ލިމިޓެޑުން ކޮމިޝަނަށް 

ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، 

ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑުން 

ރ. އަލިފުށީގައި ދޭ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޚިދުމަތުގައި ޓެސްޓް 

 24ސިގްނަލެއްގެ ގޮތުން 

)ސައުވީސް( ޗެނަލެއްގެ 

ޚިދުމަތް ދެމުންދާކަމަށް 

ޕްރައިވެޓް ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ 

އޮގަސްޓް  8ލިމިޓެޑުން 

 ގައި ފޮނުވި ސިޓީން 2018

 ،އާއި އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ

ޕްރައިވެޓް ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ 

ލިމިޓެޑުން ކޮމިޝަނަށް 

އެންގުމަކާއި ނުލައި 

ޕެކޭޖަށް އުނިއިތުރު އަސާސީ 

 ގެނެސްފައިވާކަން

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް 
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ސާބިތުވާތީ، 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  31ގަވާއިދުގެ 

މާއްދާގެ )ހ( އަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް، 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ  31ގަވާއިދުގެ 

ޓްރިޕަލް މާއްދާގެ )ނ( އާ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އޭ.ޔޫ 

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް 

ނޑައަޅައި،  ކަ

ގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު

ގެ  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ވަނަ ނުކުތާގައި  8

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 

މަތިން ކޮމިޝަނަށް 

އެންގުމަކާ ނުލައި އަސާސީ 

ޕެކޭޖަށް 

ބަދަލުގެނެސްފައިވާތީ 

ރ )ދެ ހާސް 2,000

ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ރުފިޔާ( އިން 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛

ޕްރައިވެޓް ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ 

އަލިފުށީގައި  މިޓެޑުން ރ.ލި

ދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޖަނަވަރީ ޚިދުމަތުގައި 

އިން ފެށިގެން  2017

 ޑިކޯޑަރު ވިއްކަމުން ދާކަމަށް

ޕްރައިވެޓް ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ 
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 ލިމިޓެޑުން

އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީއާއި، 

ޕްރައިވެޓް ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ 

ލިމިޓެޑުން ރ.އަލިފުށީގައި 

 ގެންދާޑިކޯޑަރު ވިއްކަމުން 

މާޅޮސްމަޑުލު  ކަމަށް

އުތުރުބުރި އަލިފުށި 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު 

ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ދީފައިވާތީ، 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ކޮމިޝަނުން 

ފާސްކޮށްފައިނުވާ އަގެއް 

ނަގާފައިވާކަން ޚިދުމަތަކަށް 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް 

ސާބިތުވާތީ، 

މުގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރު

ވަނަ  32ގަވާއިދުގެ 

ޓްރިޕަލް މާއްދާގެ )ހ( އާ 

ލިމިޓެޑުން ޕްރައިވެޓް އޭ.ޔޫ 

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް 

ނޑައަޅައި،  ކަ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ގެ  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ވަނަ ނުކުތާގައި  9

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 

މަތިން ކޮމިޝަނުން 

ފާސްކޮށްފައިނުވާ އަގެއް 

ނަގާފައިވާތީ  ޚިދުމަތަކަށް

ރ )ދެ ހާސް 2,000
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ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ރުފިޔާ( އިން 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛

ޖޫރިމަނާ ފައިސާއަށްވާ އެކުޖުމުލަ 

ހާސް  ސާޅީސް ދެރ )42,000

 30މިއަދުން ފެށިގެން  ،ރުފިޔާ(

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި 

ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށާއި، 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ނުހޯދައި ދައްކަމުންދާ ޗެނަލްތައް 

ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި، 

ޗެނަލްތަކުގެ ލިސްޓަށް 

އުނިއިތުރެއް ގެންނަނަމަ އެކަން 

 ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށާއި

ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ބްރޯޑްކާސްޓް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ 

ޓްރިޕަލް އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 

ލިމިޓެޑަށް ޕްރައިވެޓް އޭ.ޔޫ 

އެންގުމަށް، މި މައްސަލަ ބެލި 

ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން

 .ނިންމީއެވެ

01 CAC-10/2018 13/08/2018 

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އެޗްޑީ ކޭބަލް 
އެއާޓެލް  ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން
ރާކަމަށާއި ޗެނަލްތައް އާންމުންނަށް ދޫކު

ހުއްދަނެތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ 
ޗެނަލްތައް  ކަމަށާއިޗެނަލްތައް ދޫކުރާ

  ދުވަހުން ބަދަލުކުރާކަމަށް ބުނެ ދުވަސް

 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އެޗްޑީ  ހދ.

ކޭބަލް ޓިވީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑުން އެއަރޓެލް ޗެނަލްތައް 

އާންމުންނަށް ދޫކުރާކަމަށާއި، 

ހުއްދަނެތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ 

ޗެނަލްތައް ދޫކުރާކަމަށާއި، 

ޗެނަލްތައް ދުވަސް ދުވަހުން 

ބަދަލުކުރާކަމަށް ބުނެ، 

ހުށަހަޅައިފައިވާ މި މައްސަލައާ 

22/10/2018 
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ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ  ،ގުޅިގެން

މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް މި 

ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު 

ކުރެވެމުންދާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ 

ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ރައްދުވި 

ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން 

ވަރުކުރުމުގެ ކަށަ

މައްސަލަ ރައްދުވާ  ގޮތުން،

އެޗް.ޑީ ކޭބަލް ޓިވީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރިވުމަށް 

 އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތުތަކެއް

 ދީފައިވީނަމަވެސް؛

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

 16 ދީފައިވާ މުއްދަތު،

 ގެ 2018 ސެޕްޓެންބަރު

 ނަމަވެސް، ހަމަވެފައިވީ ނިޔަލަށް

 އެޗްޑީ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ މި

 ޕްރައިވެޓް ޓީވީ ކޭބަލް

 މައްސަލައަށް ލިމިޓެޑުން

 އާއި، ޖަވާބުދާރީވެފައިނުވާތީ

 އިތުރު ޖަވާބުދާރީވުމަށް

ފުރުސަތަކަށް ލިޔުމުން 

 އެދިފައިނުވާތީ؛

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން 

ތަޙްޤީޤުގެ އެންމެހައި 

އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް 

ވާ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައި

 ؛މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު

އެޗްޑީ ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑަކީ ހދ. 

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

 ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން 

ގައި  2015މާރިޗް  15

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ 

 28ޝަނުން ފަރާތެއްކަމާއި ކޮމި
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)ސާޅީސް  43ގައި  2018މެއި 

ތިނެއް( ޗެނަލެއް މައްޗަށް ހިމެނޭ 

ފާސްކޮށްދީފައިވާކަމާއި،  ޕެކޭޖެއް

މި ތާރީޚުގައި ނުވަތަ މި ތާރީޚުގެ 

ފަހުން ވެސް ޑީކޯޑަރު އަގު 

ފާސްކުރުމަށް 

 ހުށަހަޅައިފައިނުވާކަމާއި؛

އެޗް.ޑީ ކޭބަލްޓީވީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހދ. 

އޮގަސްޓު  13ޅިވަރަންފަރުގައި ނޮ

އިން ފެށިގެން  2018

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ކުރިޔަށްގެންދާކަމަށާއި، 

)ބާވީސް(  22ޚިދުމަތުގައި 

ޗެނަލެއް ހިމަނާފައިވާކަމަށާއި، 

ވަކި ޕެކޭޖްތަކެއް ހަދައިގެން 

ޚިދުމަތް ދެމުން ނުދާކަމަށާއި، 

ޚިދުމަތް ދެމުންދަނީ މަހު ފީ 

ރ )އެއް 150ތުގައި އެއްގެ ގޮ

ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( އަށް 

ކަމަށާއި، ޑީކޯޑަރު ވިއްކަމުން 

ނުދާކަމަށާއި، ނަމަވެސް، 

އެއަރޓެލް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް 

ދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް، 

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ 

 ؛އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ

.ޑީ ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް އެޗް

ލިމިޓެޑުން ހދ. 

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ދެމުންދާ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޚިދުމަތުގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

)ސަތާރަ( ޗެނަލެއް  17ނެތް 

ހިމަނާފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަންގެ 

އެޗް.ޑީ ، ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ

ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް 
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ޤާނޫނު ނަންބަރު  ލިމިޓެޑުން

16/2010 

)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި  25ގެ 

 R-20/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު 

)ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ  18ގަވާއިދު( ގެ 

ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް 

ނޑައަޅައި،  ކަ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ވަނަ 2ގެ  2ޖަދުވަލު 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގޮތަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޙައްޤު ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ 

ރ )ދެ 2,000ކޮންމެ ޗެނަލަކަށް 

 17ހާސް ރުފިޔާ( މަގުން 

)ސަތާރަ( ޗެނަލަށް ޖުމްލަ 

ރ )ތިރީސް ހަތަރު 34,000

އިން އެޗް.ޑީ ހާސް ރުފިޔާ( 

ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛

އެޗް.ޑީ ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑުން ކޮމިޝަނަށް 

އެންގުމަކާއި ނުލައި އަސާސީ 

ޕެކޭޖަށް އުނިއިތުރު 

ގެނެސްފައިވާކަން ކޮމިޝަނުގެ 

، ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ

ީރްބޯރްޑާކްސްޓުކުރުމެގ 

ވިާއުދެގ  ވަނަ މާއްދާގެ  31ގ 

)ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

ޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ރީބްރޯޑްކާސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާ  31

އެޗް.ޑީ ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް 

ނޑައަޅައި ، ކަ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  8ގެ  2ޖަދުވަލު 

ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނަށް 
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އެންގުމަކާ ނުލައި އަސާސީ 

ކޭޖަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާތީ ޕެ

ރ )ދެ ހާސް ރުފިޔާ( 2,000

އިން އެޗް.ޑީ ކޭބަލް ޓީވީ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛

ޖޫރިމަނާ ފައިސާއަށްވާ އެކުޖުމުލަ 

ރ )ތިރީސް ހަ ހާސް 36,000

 30މިއަދުން ފެށިގެން  ،(ރުފިޔާ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި 

ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށާއި، މިއީ 

މިގޮތުން އެޗް.ޑީ ކޭބަލް ޓީވީ 

ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ދެވަނަ 

ފަހަރުކަމަށްވާތީ، 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ނުހޯދައި ދައްކަމުންދާ ޗެނަލްތައް 

ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި، 

ޓަށް ޗެނަލްތަކުގެ ލިސް

އުނިއިތުރެއް ގެންނަނަމަ އެކަން 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށާއި 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ 

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެޗް.ޑީ 

ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ތަކުރާރުކޮށް އެންގުމަށް، މި 

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ 

ބައިވެރިވި  ޖަލްސާގައި

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

 .ނިންމީއެވެ

00 CAC-11/2018 10/10/2018 

ނަލް  ން 13ޗެ " ގެނެސްދިން އި

 5ޕްރޮގްރާމްގައި " ވޯޓު އޮޅުވާލި
 ގައި 21:40ގެ 2018އޮކްޓޫބަރު 

ނެގިކަމަށް، ބޮޑު ވަގު  ވޯޓު ވަގަށް"
ނޑުގެ  ޝަރީފު. ކަމަށްބުނެ އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ  ކަމާމެދުނަޒާހަތްތެރި 
ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދޭ ޞައްޙަނޫން 

މަޢުލޫމާތު  އަދި ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު
ނޑުގެ ޤަދަރާއި  ފަތުރައި، އަޅުގަ
 ޢިއްޒަތަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް،

ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި މުޚާތަބުށް 

 _ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް
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 ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ވަގުތުން

ޓެލެކާސްޓް ކޮފައިވުން މިފަދައިން 
 ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

08 CAC-12/2018 10/10/2018 

ނަލް  ން 13ޗެ "  ގެނެސްދިން އި

 4ޕްރޮގްރާމްގައި " ވޯޓު އޮޅުވާލި
"  ގައި 21:54ގެ 2018އޮކްޓޫބަރު 

ވޯޓުގައި މަކަރު  އީސީ ޝަރީފު
ހެދިކަމަށާއި، އިސީ ޝަރީފުގެ 

އެޅިފައިކަމަށާއި،  ކަންފަތަށްހުރީ ތިމަރަ
އަނގޮޓި ޝަރީފު 

ނޑުގެ  ކަމަށްބުނެފައިވާތީއާއި، އަޅުގަ
  ރައްޔިތުންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު

ޞައްޙަނޫން  ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދޭ
އަދި ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު މަޢުލޫމާތު 

ނޑުގެ ޤަދަރަށާއި  ފަތުރައި، އަދި އަޅުގަ
ޢިއްޒަތަށް އުނިކަންލިބޭ ގޮތަށް 

މުޚާތަބުކޮށް  ރިމަތީގައިރައްޔޮތުންގެ ކު
ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ . މަންޒަރު 

" ބްރޯޑްކާސްކޮށްފައިވުން ވަގުތުން

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ 
 މައްސަލަ

 _ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

07 CAC-13/2018 10/10/2018 

ނަލް  ން 13ޗެ "  ގެނެސްދިން އި

 4ޕްރޮގްރާމްގައި " ވޯޓު އޮޅުވާލި
 ގައި 22:04ގެ 2018އޮކްޓޫބަރު 

ރައީސްގެ އެކައުންޓަށް  ކޮމިޝަންގެ"
ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ 

ނޑުގެ  ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް. ބުނެ އަޅުގަ
ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު ރައްޔިތުންގެ 
 ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދޭ ޞައްހަނޫން

އަދި ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު މަޢުލޫމާތު 
ނޑުގެ ޤަދަރަށާއި  ފަތުރައި އަޅުގަ

އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް،  އިއްޒަތަށް
ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި މުޚާތަބުކޮށް 

ވާހަކަތައް ވަގުތުން  ދައްކާފައިވާ
މިފަދައިން " ޓެލެކާސްޓް ކޮށްފައިވުން

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބަޔާންކޮށް

 _ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

05 CAC-14/2018 10/10/2018 

ނަލް  ން  13ޗެ "  ގެނެސްދިންއި

 4ޕްރޮގްރާމްގައި " ވޯޓު އޮޅުވާލި
 ގައި 22:18ގެ 2018އޮކްޓޫބަރު 

ހައްޔަރުކުރުމަށާއި، ވޯޓުން  ޝަރީފު"
ނޑުގެ  ވަކަން ކޮށްފިކަމަށްބުނެ އަޅުގަ

ކަމާމެދު ހިތުގައި ޝައްކު  ނަޒާހަތްތެރި
އުފެދޭ ޞައްޙަނޫން އަދި ސާބިތު 

ފަތުރައި،  ނުހިފޭ ދޮގު މަޢުލޫމާތު
އަޅުގާނދުގެ ޤަދަރަށާއި ޢިއްޒަތަށް 

 _ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް
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 ނިކަންލިބޭގޮތަށް، ރައްޔިތުންގެއު

ކުރިމަތީގައި މުޚާތަބުކޮށް ދައްކާފައިވާ 
 ވާހަތައް ވަގުތުން ޓެލެކާސްޓް

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް " ކޮށްފައިވުން
 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

01 CAC-15/2018 10/10/2018 

ނަލް  ން 13ޗެ "  ގެނެސްދިން އި

 4ޕްރޮގްރާމްގައި " ވޯޓު އޮޅުވާލި
 ގައި 23:02ގެ 2018އޮކްޓޫބަރު 

ނޑުގެ  ވޯޓު" އޮޅުވާލިކަމަށްބުނެ އަޅުގަ
ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު ރައްޔިތުންގެ 

ޝައްކު އުފެދޭ ޞައްޙަނޫން  ހިތުގައި
އަދި ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު މަޢުލޫމާތު 

ނޑުގެ ގަދަރަށާއި،  ފަތުރައި، އަޅުގަ
ޢިއްޒަތަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް 

މުޚާތަބުކޮށް  ތުންގެ ކުރިމަތީގައިރައްޔި
ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ވަގުތުން 

މިފަދައިން " ޓެލެކާސްޓް ކޮށްފައިވުން
 ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

 _ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

00 CAC-16/2018 10/10/2018 

ނަލް  ން 13ޗެ "  ގެނެސްދިން އި

 7ޕްރޮގްރާމްގައި " ވޯޓު އޮޅުވާލި
 ގައި 21:58ގެ 2018އޮކްޓޫބަރު 

ވައްކަިްކުރި، ތިމަރަ ވަގު،  ވޯޓުން"
ނޑުގެ  ވޯޓު ވަގު ކަމަށްބުނެ އަޅުގަ

ކަމާމެދު ރައްޔިތުންގެ  ނަޒާހަތްތެރި
ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދޭ ޞައްޙަނޫން 

ދޮގު މައުލޫމާތު  އަދި ސާބިތު ނުހިފޭ
ނޑުގެ  ފަތުރައި، އަދި އަޅުގަ
 ޤަދަރަށާއި ޢިއްޒަތަށް އުނިކަން

ލިބޭގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި 
 މުޚަތަބުކޮށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް

" ވަގުތުން ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވުން

 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ

 މައްސަލަ

 _ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

03 CAC-17/2018 10/10/2018 

ނަލް  ން 13ޗެ "  ގެނެސްދިން އި

 8ޕްރޮގްރާމްގައި " ވޯޓު އޮޅުވާލި
 ގައި 21:21ގެ 2018އޮކްޓޫބަރު 

ކަމަށްބުނެ  ވަގު ޝަރީފު."
ނޑުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު  އަޅުގަ

އުފެދޭ  ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޝައްކު
ޞައްޙަނޫން އަދި ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު 

ނޑުގެ  މްޢުލޫމާތު ފަތުރައި، އަދި އަޅުގަ
ޤަދަރަށާއި ޢިއްޒަތަށް 

 އްޔިތުންގެއުނިކަންލިބޭގޮތަށް، ރަ

ކުރިމަތީގައި މިޚަތަބުކޮށް ދައްކާފައިވާ 
 ވާހަކަތައް ވަގުތުން

 _ ނުނިމޭ މައްސަލައެއް
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މިފަދައިން " ޓެލެކާސްޓްކޮށްފައިވުން
 ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

02 CAC-18/2018 15/10/2018 

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  މީޑިއާނެޓުން
ޗެނަލެއްކަމުގައިވާ 'އެންޑް ފްލިކްސް 
އެޗް.ޑީ' އިން ދެއްކި "ދަ ސްޓާރ 

The Star (2017) "
 2018އޮކްޓޫބަރު  14ޕްރޮގްރާމްއިން 

ނޑު   ޢީސާ ގައި 8:30ގެ ރޭގަ
 މަރްޔަމްގެފާނު އަލައިހިއްސަލާމްއާއި
 ހިމާރަކާ ބުނާ ގެންގުޅުއްވިކަމަށް

 ކޮމެޑީއެއް ހަދާފައިވާ ބެހޭގޮތުން
 ޝަކުވާކުރުމުން ،ގެނެސްދީފައިވާތީ

ނޑާލަންޖެހޭފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް  އެއީ ކަ
ފައިވަތީ ހުށަހަޅާފައިވާ ނޫންކަމަށް ބުނެ

 މައްސަލަ

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  މީޑިއާނެޓުން

ޗެނަލެއްކަމުގައިވާ 'އެންޑް 

ފްލިކްސް އެޗް.ޑީ' އިން ދެއްކި 

 The Star"ދަ ސްޓާރ 

 14ޕްރޮގްރާމްއިން " (2017)

ނޑު  2018އޮކްޓޫބަރު  ގެ ރޭގަ

 ޢީސާ ގައި 8:30

 އަލައިހިއްސަލާމްއާއި

 ގެންގުޅުއްވިކަމަށް މަރްޔަމްގެފާނު

 ބެހޭގޮތުން ހިމާރަކާ ބުނާ

 ކޮމެޑީއެއް ހަދާފައިވާ

 ،ގެނެސްދީފައިވާތީ

އެއީ  ޝަކުވާކުރުމުން

ނޑާލަންޖެހޭފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް  ކަ

 ހުށަހަޅާފައިވާ ،ނޫންކަމަށް ބުނެ

CAC-18/2018  ާމައްސަލައ

 ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

ޙަވާލާދީފައިވާ ތާރީޚްގައި އަދި 

އޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ވެސް 

މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޝަކުވާއެއް 

މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް މީޑިއާނެޓް 

ޓް ލިމިޓެޑުން ޕްރައިވެ

 އާއި ޖަވާބުދާރީވެފައިވާތީ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

ފަރާތްތަކުން ކޮންޓެންޓް 

ގަވާއިދު ނަންބަރު ރައްކާކުރުމަށް 

2012/R-20 

)ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 ،އިން ލާޒީމް ނުކުރާތީގަވާއިދު( 

މި މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލެން 

ނެތްކަމަށް ކޮމިޝަންގެ 

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

ނިންމާފައިވާ ކަމުގައި 

 މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. 

ނޮވެންބަރު  07
8102 
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09 CAC-19/2018 16/10/2018 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 30ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 
ގައި މޯލްޑިވްސް  2013ޖެނުއަރީ 

ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދޫ

ތާރީޚުން  ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު
)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ  12ފެށިގެން 

 ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައި

 16/2010ނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

މާއްދާގެ )ނ( އާއި  ވަނަ 30
ނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު އެޤާ

 R-20/2012 ނަންބަރު

ގަވާއިދު( ގެ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ)
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  19

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް

ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ
ލައިސަންސަކީ ބާތިލުވާނޭ 

ވީނަމަވެސް،  ލައިސަންސެއް ކަމުގައި
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 
 ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ލައިސަންސް

ބާތީލުނުކޮށް އެފަރާތަށް 
ރުސަތު ރީބްޜޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފު

 ދެމުންގެންދާތީ، އެކަން

 ވުމަށް އެދި، ހުށަހަޅާބައްލަވައިދެއް

 މައްސަލަ

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ، މި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް 

 ލިމިޓެޑް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި

ވީނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ 

ތަފްޞީލަށް ބަލާއިރު، މި 

ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައަކީ 

ރައްދުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިއީ 

ޝަނަށް ބެލުމުގެ ކޮމި

އިހްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ 

މައްސަލައެއް ނޫންކަމުގައި 

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި 

މެންބަރުންގެ  ބައިވެރިވި

 އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

 

22/10/2018 

81 CAC-20/2018 17/10/2018 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 30ލިމިޓެޑަށް ގުޅުން ޕަބްލިކް 
ގައި މޯލްޑިވްސް  2013ރީ ވަނަޖަ

ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދޫ

ތާރީޚުން  ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު
)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ  12ފެށިގެން 

 ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައި

 16/2010ނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ )ބްރޯޑްކާސްޓް

މާއްދާގެ )ނ( އާއި  ވަނަ 30
ނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު އެޤާ

 R-20/2012 ނަންބަރު

ގަވާއިދު( ގެ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ)

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ، މި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް 

 ލިމިޓެޑް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި

ވީނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ 

ތަފްޞީލަށް ބަލާއިރު، މި 

ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައަކީ 

ރައްދުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިއީ 

ކޮމިޝަނަށް ބެލުމުގެ 

އިހްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ 

މައްސަލައެއް ނޫންކަމުގައި 

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި 

22/10/2018 
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  19
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް

ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ
ލައިސަންސަކީ ބާތިލުވާނޭ 

ވީނަމަވެސް،  ލައިސަންސެއް ކަމުގައި
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 
 ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ލައިސަންސް

ބާތީލުނުކޮށް އެފަރާތަށް 
ރުސަތު ރީބްޜޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފު

 ދެމުންގެންދާތީ، އެކަން

 ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި، ހުށަހަޅާ

 މައްސަލަ

މެންބަރުންގެ  ބައިވެރިވި

 އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 30ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 
ގައި މޯލްޑިވްސް  2013ރީ ވަނަޖަ

ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދޫ

ތާރީޚުން  ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު
)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ  12ފެށިގެން 

 ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައި

 16/2010ނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

މާއްދާގެ )ނ( އާއި  ވަނަ 30
ނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު އެޤާ

 R-20/2012 ނަންބަރު

ގަވާއިދު( ގެ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ)
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  19

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް

ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ
ލައިސަންސަކީ ބާތިލުވާނޭ 

ވީނަމަވެސް،  ލައިސަންސެއް ކަމުގައި
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 
 ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ލައިސަންސް

ބާތީލުނުކޮށް އެފަރާތަށް 
ރުސަތު ރީބްޜޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފު

 ދެމުންގެންދާތީ، އެކަން

 ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި، ހުށަހަޅާ

 އްސަލަމަ

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ، މި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް 

 ލިމިޓެޑް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި

ވީނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ 

ތަފްޞީލަށް ބަލާއިރު، މި 

ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައަކީ 

ރައްދުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިއީ 

ކޮމިޝަނަށް ބެލުމުގެ 

ޞް ލިބިފައިވާ އިހްތިޞާ

މައްސަލައެއް ނޫންކަމުގައި 

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި 

މެންބަރުންގެ  ބައިވެރިވި

 އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

 

22/10/2018 
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 30ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 
ގައި މޯލްޑިވްސް  2013ރީ ވަނަޖަ

ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދޫ

ތާރީޚުން  ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު
)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ  12ފެށިގެން 

 ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައި

 16/2010ނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

މާއްދާގެ )ނ( އާއި  ވަނަ 30
ނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު އެޤާ

 R-20/2012 ނަންބަރު

ގަވާއިދު( ގެ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ)
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  19

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް

ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ
ލައިސަންސަކީ ބާތިލުވާނޭ 

ވީނަމަވެސް،  ލައިސަންސެއް ކަމުގައި
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 
 ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ލައިސަންސް

ބާތީލުނުކޮށް އެފަރާތަށް 
ރުސަތު ރީބްޜޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފު

 ދެމުންގެންދާތީ، އެކަން

 ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި، ހުށަހަޅާ

 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް 

 ލިމިޓެޑް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި

ވީނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ 

ތަފްޞީލަށް ބަލާއިރު، މި 

ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައަކީ 

ރައްދުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިއީ 

ކޮމިޝަނަށް ބެލުމުގެ 

އިހްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ 

އެއް ނޫންކަމުގައި މައްސަލަ

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި 

މެންބަރުންގެ  ބައިވެރިވި

 އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 30ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 
ގައި މޯލްޑިވްސް  2013ރީ ވަނަޖަ

ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދޫ

ތާރީޚުން  ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު
)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ  12ފެށިގެން 

 ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައި

 16/2010ނުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 މާއްދާގެ )ނ( އާއި ވަނަ 30
ނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު އެޤާ

 R-20/2012 ނަންބަރު

ގަވާއިދު( ގެ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ)
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  19

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް

ލިމިޓެޑަށް މޯލްޑިވްސް 

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ، މި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް 

 ލިމިޓެޑް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި

ވީނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ 

ތަފްޞީލަށް ބަލާއިރު، މި 

ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައަކީ 

ރައްދުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، މިއީ 

ކޮމިޝަނަށް ބެލުމުގެ 

އިހްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ 

ގައި މައްސަލައެއް ނޫންކަމު

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި 

މެންބަރުންގެ  ބައިވެރިވި

 އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

 

22/10/2018 
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ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ

ބާތިލުވާނޭ ލައިސަންސަކީ 
ވީނަމަވެސް،  ލައިސަންސެއް ކަމުގައި

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 
 ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ލައިސަންސް

ބާތީލުނުކޮށް އެފަރާތަށް 
ރުސަތު ރީބްޜޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފު

 ދެމުންގެންދާތީ، އެކަން

 ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި، ހުށަހަޅާ

 މައްސަލަ

85 CAC-24/2018 29/10/2018 

 ޕީޕީއެމްއިން އިންތިޒާމުކޮށް ބޭއްވި

އިން  13މުޒާހަރާ/އެއްވުން ޗެނަލް 
 22:16ގެ  2018އޮކްޓުބަރު  18)

ގެނެސްދިންއިރު،  ގައި( ވަގުތުން
އެކޮންޓެންޓުގައި މުޙައްމަދު 

ގެއްލިގެންދާފަދަ  މުސްތަފާގެ އަބުރު
ވާހަކަތައް ހިމެނޭކަމަށާއި އެހެންވެ އެ 

 މައްސަލަ އަބުރުރައްކާތެރިކުރުމާއި

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  10ޤާނޫނުގެ 
ނަލް  ބަލައި، ޖަވާބުދާރީކޮށް  13ޗެ

ށް އެދި ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަ
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ

މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ އަދި 

ބަލަން ފަށާފައިވަނީ ޤާނޫނު 

 15/2016ނަންބަރު 

)އަބުރުރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކަމުގައި 

ވީނަމަވެސް، 

 އަބުރުރައްކާތެރިކުރުމާއި

 މިނިވަންކަމުގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

 ޤާނޫނު

ގައި  2018ނޮވެންބަރު  22 

އުވާލާފައިވާތީ މި މައްސަލައަކީ، 

އަބުރުރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް 

މިހާރު ބެލޭނެ މައްސަލައެއް 

ނޑައަޅައި، މި  ނޫން ކަމަށް ކަ

މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި 

ވި މެންބަރުންގެ ބައިވެރި

އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ 

  ނިންމީއެވެ.

03/12/2018 

 

25 CAC-25/2018 05/11/2018 
 

ވަނަ  31 އޮކްޓޫބަރު 2018  
ޖެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އް އިން  ވީޓީ ރާ

 ވަނަ 2018އޮކްޓޫބަރު  31

ރާއްޖެ  ހެނދުނު ދުވަހުގެ
13/11/2018 

 



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  184 

 

ޕްރޮގްރާމް " ފަށާއިރު" ގެނެސްދީފައިވާ
ފަރާތްތަކުން އެ  ހުށަހަޅައިދިން

ޕްރޮގްރާމްގައި، ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި 
ނޑިޔާރުންގެ، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް  ފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

ނޑޭ އަދި  ނޑިޔާރުންގެ ޙުރުމަތް ކެ ފަ
މުޅި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަރާމަތާއި 

އުނިކަން ލިބޭ ފަދަ  ޤަދަރަށް
ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވާކަމަށް 

މިފަދަ  ފާހަކުރެވިފައިވާކަމާއި،
ލުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަމަ

 27ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
މާއްދާއާއި އިސްލާމީ  ވަނަ

ޝަރީޢަތުގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ 
މިނިވަންކަމާއި،  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

ވަނަ  28ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
 މާއްދާގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ

ނޫށްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާ އެއްވެސް 
 އަދި ރައްޔިތުންގެ، ގުޅުމެއް ނެތް

މެދުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ މެދު 
ތަޞައްވަރެއް އުފެއްދުމުގެ  ނުބައި

ޤަޞްދުގައި ކޮށްފައިވާ  މަޤްޞަދުގައި
ނިޒާމް ޢާންމާ ޚިލާފު 

އިތުރުން،  ޢަމަލުތަކެއްކަމަށް ވުމުގެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގައި 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ

މުސްތަޤިއްލުކަން މިނިވަންކަމާއި 
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ދުސްތޫރީ އަދި 

ނޑައެޅިގެން  ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ކަ
ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއްކަމަށް 

އިސްވެ ދެންނެވުނު  ރެވިފައިވާތީފާހަގަކު
ތާރީޚުގައި ރާއްޖެ ޓީވީއިން 

ޕްރޮގްރާމް " ފަށާއިރު" ގެނެސްދިން
ހުށަހަޅައިދިން ފަރާތްތަކުން އެ 

 ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއިޕްރޮގްރާމުގައި، 

ނޑިޔާރުންނާއި އަދި ވަކިން  ފަ
ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖެގެ ސުޕްރީމް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ކޯޓާއި
ނޑޭ އަދި  ނޑިޔާރުންގެ ޙުރުމަތް ކެ ފަ

ދާއިރާގެ ކަރާމަތާއި  މުޅި ޝަރުޢީ
ޤަދަރަށް އުނިކަން ލިބޭ ފަދަ 

ތެއްގައި ގެނެސްދީފައިވާ ގޮ
ބްރޯޑްކާސްޓް  ކޮންޓެންޓްތަކަކީ،

ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ 

ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 އިން ގެ ޗެނަލް "ރާއްޖެ ޓީވީ"

" ފަށާއިރު" ގެނެސްދީފައިވާ

ޕްރޮގްރާމްގައި ގެނެސްދިން 

ކޮންޓެންޓްގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި 

ޕްރެޒެންޓަރު ވާހަކަ ދައްކަވާފައި 

ކަމެއްގެ ވަނީ ޖުމްލަގޮތެއްގައި ދެ 

މައްޗަށްކަމާއި، އެގޮތުން 

ފުރަތަމައީ ސަދޫމްގެ 

ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ނިޒާމުން 

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކަކާ 

ބެހޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކެއް 

ކަމާއި، ދެވަނައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޝަރުޢީ ނިޒާމްއާ ބެހޭގޮތުން 

ދެއްކެވި ވާހަކަތަކެއް ކަމާއި، މި 

ޕްރޮގްރާމްގައި 

ރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ބް

ކޮންޓެންޓްތަކުގެ ތެރެއިން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމްއާ 

ބެހޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކީ، 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް 

ޕްރެކްޓިސްގެ ފުރަތަމަ ހަމައިގެ 

ދެވަނަ ހަމައިގެ (، 2(، )1)

ތިންވަނަ ހަމައިގެ (، 2(، )1)

( އަދި ފަސްވަނަ ހަމައިގެ 1)

ާއ ިޚލާފ ްށ ( 2)، (1)

ެކްއ ިހެމޭނ  ތ  ކ  ިއވާ ވާހ  ްއާކފ  ދ 

ްނ  ޮކްނެޓްނެޓްއ ޫންނކ 

ްށ  ުޙީޤޤ  ްނެގ ތ  ޮކިމޝ 

ިއވީާތ؛ ުކެރިވފ  ގ   ފާހ 
މި މައްސަލައާ ގުޅޭ 

ކޮންޓެންޓްގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި 

ޕްރެޒެންޓަރު ވާހަކަ 

ދައްކާފައިވަނީ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް 

 ޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ

މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން 

ނޑަޅައި މި ، ނެތްކަމަށް ކަ

މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ 
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ހަމައިގެ  ފުރަތަމަ ހަމައާއި، ދެވަނަ
އާއި ތިންވަނަ 2، 1ނަންބަރު 

 ވަނަ ނަންބަރާއި، ފަސްވަނ1ަހަމައިގެ 

ވަނަ ނަންބަރާ  2އަދި  1ހަމައިގެ 
 ޚިލާފު އަމަލެއްކަމަށް ބުނެ މިމައްސަލަ

ހަޅާފައިވާ ބައްލަވާ ދެއްވުން އެދި ހުށަ
 ސަލަމައް

 

ގައި ބައިވެރިވި ސާޖަލް

 އަޣުލަބިއްޔަތުން މެންބަރުންގެ

 ނިންމީއެވެ.މައްސަލަ 

 

80 CAC-26/2018 06/11/2018 
 

ކުލަބް މެޑް ފިނޮޅު ވިލާސް ރިސޯޓް 
)ކ. ގަސްފިނޮޅު( ގައި 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ދެމުންދާ ފަރާތަކީ، 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް 
ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި، 
އެފަރާތުން ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތުގައި 
ހިމަނާފައިވާ ޗެނަލްތައް ދެއްކުމުގެ 
ހުއްދަ ލިބިގެންނުވާކަމަށް ބުނެ 

 ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ

 _ ސަލައެއްނުނިމޭ މައް

27 CAC-27/2018 12/12/2018 

ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 
 މަރޮށީގައި. ށ ނާދީ ކޭބަލް ނެޓުން

 ނެތް ރައިޓްސް ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ
 މެދުވެރިކޮށް އެއަރޓެލް ޗެނަލްތަކެއް

 ބުނެ، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާކަމަށް
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ

 _ މައްސަލައެއްނުނިމޭ 

82 CAC-28/2018 13/12/2018 

ޓްރިޕަލް އޭ.ޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 
 މަރޮށީގައި. ށ ނާދީ ކޭބަލް ނެޓުން

 ނެތް ރައިޓްސް ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ
 މެދުވެރިކޮށް އެއަރޓެލް ޗެނަލްތަކެއް

 ބުނެ، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާކަމަށް
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ

މިހާރުވެސް މި ޝަކުވާއަކީ 
އެހެން ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް 
ހުށަހަޅައި، ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ 

މައްސަލައަކަށްވާތީ،އިތުރު 
މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް 

 ނުގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި
 

24/12/2018 
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# 

 

 ު ް  ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ ސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚ އް ާ  މަ ސަލައިގެ ޙުލާސ އް ް  މަ ސަލަ ނިންމި ގޮތ އް ސަލަ ނިންމި  މަ އް މަ
ރީޚް   ތާ

0 IMCAC-01/2018 11/02/2018 

އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން "
މިވަގުތުން ވަގުތަށް ޖެނެރަލް ޝިޔާމާއި 

އާއި އަނިލް މާލޭ ޖަލުގައި  ނަވާޒް
  ހައްޔަރުކޮށްދިނުން ރައްޔިތުން ނުކުމެ
 ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވީހާވެސް ބޮޑަށް

ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން 
 ކުރީގެ ރައީސް "ބައިވެރި ވާންޖެހޭ

 މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއް
އިންމިފަދައިން  ވީ ޖެ ޓީ އް  ރާ

 މައްސަލަގެނެސްފައިވާތީ މި 
ހުށަހަޅާފައިވާ  ބަލައިދިނުމަށް އެދި

 މައްސަލަ

 20/03/2018 މައްސަލަ އަނބުރާގެންގޮސްފައި

8 IMCAC-02/2018 20 /03/2018 

އްޖެ ޓީވީން ވަނަ 2018މާރިޗް  16 ރާ
 އަށ23:35ްން  23:24ދުވަހުގެ ރޭ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މުޒާހަރާގެ ލައިވް 
ޤައުމުގެ  ޖް ޕްރޮގްރާމްގައިކަވަރޭ

ނަގާލާ  އަމަންއަމާންކަން
 ޔާމީންهللا ބްދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަ

އަބުރު ގެއްލޭ ފަދަ އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ 
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް 

ކޮމިޝަނުން  ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ
 މައްސަލަ ބަލާފައިވާ

 

ވަނަ  2018މާރިޗު  16ރާއްޖެ ޓީވީން 

އަށް  23:35އިން  23:24ދުވަހުގެ ރޭ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މުޒާހަރާގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް 

ޕްރޮގްރާމުގައި ޤައުމުގެ އަމަންއަމާންކަން 

هللا ބްދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނަގާލާ 

އަބުރު ގެއްލޭ އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ  ޔާމީން

ފަދަ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް 

ކޮމިޝަނުން  ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ

 ،ގުޅިގެން ބަލާފައިވާ މި މައްސަލައާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގެ 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ރާއްޖެ  ،ގޮތުން

ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 ޖަވާބުދާރިވުމަށް ފުރުޞަތުތަކެއް

 ދީފައިވާކަމާއި؛ 

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް މިގޮތުން 

ދެވުނު ފުރުސަތުތަކުގައި ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުވާފައިވާ 

ސިޓީތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ރާއްޖެ 

ޑުން ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

އެދިފައިވާފަދައިން ޖަވާބުދާރީވެވޭފަދަ 

ގޮތަކަށް މައްސަލައިގެ ސީޣާ 

ވާކަމަށާއި، މައްސަލައަށް ސާފުކޮށްދެވިފައިނު

08/08/2018 
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ޖަވާބުދާރީވެވޭނީ މައްސަލަ ސާފުވެގެން 

 ،ތަކުރާރުކޮށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސްކަމަށް 

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާ

ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ޚިލާފުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ ބަލާފައިވާ މި 

ލައިގައި ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް )ރާއްޖެ މައްސަ

ވަނަ ދުވަހުގެ  2018މާރިޗު  16ޓީވީން 

އަށް  23:35އިން  23:24ރޭ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މުޒާހަރާގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް 

ޕްރޮގްރާމް( ގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްއެއްގެ 

ގޮތުގައި ލިޔުމަށްފަހު، އަބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

ލާފުވާ ކޮންޓެންޓް ނާ ޚިންކަމުގެ ޤާނޫމިނިވަ

ފާހަގަކޮށް، އަދި އެ ކޮންޓެންޓް 

ޚިލާފުވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް 

އަދި އް، ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ މާއްދާތަ

ޚިލާފުވާކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބު 

ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، މައްސަލައަށް 

ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން 

 ދެވިފައިވާކަމާއި؛ 

މި މައްސަލައަކީ، ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން 

' ރާއްޖެ ޓީވީ'ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޗެނަލް 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2018މާރިޗު  16ން އި

އަށް  23:35އިން  23:24

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މުޒާހަރާގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް 

ޕްރޮގްރާމް ގައި އަބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދެ މާއްދާއަކާ 

ޚިލާފު ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ 

ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މަދަނީ 

އިވާތީ އާއި، މި މައްސަލައެއް ކަމުގަ

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގެ މަރުހަލާގައި 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ކަމާގުޅޭ 

ގަވާއިދުތަކުގައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން 
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ތަޙުޤީޤުގެ އެންމެހާ އިޖުރާޢަތުތައް 

ފުރިހަމަކޮށް އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާ 

ފަދައިން މައްސަލަ ރައްދުވާ ރާއްޖެ 

ޓް ލިމިޓެޑަށް ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެ

މައްސަލައަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށް، 

ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު 

މައްސަލައާ ގުޅޭ  ދީފައިވާތީ އާއި،

ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް 

ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ރާއްޖެ  އިންކާރުކޮށްފައިނުވާތީއާއި،

ޓް ލިމިޓެޑުން މައްސަލަ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެ

ސާފުނުވާކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން 

ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ،  ގެންދިޔުމަކީ މައްސަލަ

އަޅާފާނެ ފިޔަވަޅަކުން ބަރީޢަވުމަށް  

 willful) ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް

blindness ) ުކަމުގައި ބެލުމުގެ ފުރުސަތ

 އޮތަތީ؛

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ތަޙްޤީޤުގެ 

ތައް ފުރިހަމަކޮށް ޢަތުމެހައި އިޖުރާއެން

ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތައް 

ބަލާއިރު، މި މައްސަލައަކީ، އަބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދެ މާއްދާއަކާ 

ޚިލާފުވާކަމަށް ބެލެވިގެން ކޮމިޝަނުން 

 ބަލާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމާއި، އޭގެ

 ތެރެއިން؛

، އީ މަ ތަ ރަ މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓްގެ  ފު

 8ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ތަރުތީބު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  16އަދި 

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ކޮންޓެންޓަކީ، 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާ )ޤައުމީ ސަލާމަތަށް  9

ޚިޔާލުފާޅުކުރުން( ގެ )ހ( ނުރައްކާކުރުވާނެ 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން "ޤައުމުގެ 1ގެ )

ސިޔާދަތަށް ނުވަތަ އިސްތިޤްލާލަށް ގެއްލުން 

ލިބޭނެފަދަ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން" އާ 

 ޚިލާފުވާކަމަށް ބެލެވޭ ކޮންޓެންޓެއްކަމާއި؛
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މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓްގެ 

 ،2ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ތަރުތީބު ނަންބަރު 

ވަނަ  14އަދި  11 ،10 ،4

ފެބުރުވަރީ  5ނަންބަރުގައިވާ ކޮންޓެންޓަކީ، 

)ފަނަރަ(  15ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި  2018

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އިޢުލާނުކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރާރުގެ ދަށުން ޙާލަތުގެ ޤަ

ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ހަނިކުރެވޭ މާއްދާތަކުގެ 

ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާ )އެއްވެ އުޅުމުގެ  32

މިނިވަންކަން( އިން ލިބިދޭ ޙައްޤު ބޭނުން 

ކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ހިއްވަރު 

ލިބިދޭގޮތަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަ ހިމެނޭ 

މާއި، މި ކޮންޓެންޓް ކޮންޓެންޓެއްކަ

ކުއްލި ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވަނީ 

ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

އިޢުލާނުކޮށްފައިވީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ކަމާއި، އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

ޙައްޤަކީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރާރުގެ ދަށުން ޤަ

ވަތަ ހަނިކުރެވިފައިވާ ހިފެހެއްޓިފައިވާ ނު

ޙައްޤަކަށްވާތީ، އެ ޙައްޤުގެ ބޭނުންކުރުމަށް 

ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލާ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަ 

އަބުރު ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓަކީ، 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާ  9މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

)ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާކުރުވާނެ 

( ވަނަ 1ފާޅުކުރުން( ގެ )ހ( ގެ )ޚިޔާލު

ނަންބަރުގެ ދަށުން "ޤައުމުގެ ސިޔާދަތަށް 

ނުވަތަ އިސްތިޤްލާލަށް ގެއްލުން ލިބޭނެފަދަ 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުން" އާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބެލެވޭ 

 ކޮންޓެންޓެއްކަމާއި؛ 

މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓަކީ އަބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާ  9ނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ މި

)ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާކުރުވާނެ 
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ވަނަ  (1ގެ ) ޚިޔާލުފާޅުކުރުން( ގެ )ހ(

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމުގެ 

ތެރެއިން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ 

ކޮންޓެންޓެއް ކަން ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 ؛ވާތީސާބިތުކޮށްދެވިފައިނު

މި ކޮންޓެންޓަކީ، ޤައުމީ ސަލާމަތަށް 

ނުރައްކާކުރުވާނެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ކަމަށް 

ބެލެވޭ ވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓެއް 

ފެނުނު ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ކަމަށް 

 ހިނދު؛

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ  1ހ( ގެ ވަނަ މާއްދާގެ ) 9

ނަންބަރު )ޤައުމުގެ ސިޔާދަތަށް ނުވަތަ 

އިސްތިޤުލާލަށް ގެއްލުން ލިބޭނެ ފަދަ 

 މިޚިޔާލުފާޅުކުރުން( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް އިސްވެ 

ދެންނެވުނު މާއްދާއާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް 

 ކަނޑައަޅައި؛

މިއީ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި  ،އަދި

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން  9

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޚިލާފުވާ ދެވަނަ 

އަބުރު  ،ފަހަރު ކަމަށްވާތީ

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ 

ގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ ބާބު

 14ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލުގެ 

މި  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  9އުސޫލުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން 

ރ )ހަތް 750,000ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

އިން ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( 

 ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛

އީ ވަނަ މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓްގެ  ،ދެ

 ،6ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ތަރުތީބު ނަންބަރު 
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ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  13އަދި  12 ،7

ކޮންޓެންޓަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް هللا ޢަބްދު

ނިސްބަތްކޮށް އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ނުގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫ

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 10

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ އަބުރާބެހުމުގެ 

 އެ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ،ޢަމަލެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ 

 ކޮންޓެންޓެއްކަމާއި؛

މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓަކީ އަބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

ވަނަ  10މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

( އަދި އެމާއްދާގެ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

)ބ( ގެ އިމުގެ ތެރެއިން 

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް ކަން 

ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

 ؛ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ އާއި

ގުޅޭ ކޮންޓެންޓަކީ، މައްސަލައާ 

ޔާމީން هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

އިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް ގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ކަމަށް  ކޮންޓެންޓެއް ގެއްލުން ލިބިދޭ

 ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ފެނުނުހިނދު؛

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

( އަދި 1)ހ( ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ 10

އެމާއްދާގެ )ބ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 

ކޮންޓެންޓް އިސްވެ ދެންނެވުނު މާއްދާއާ 

ޚިލާފުވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް 

 ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި؛

މިއީ އަބުރު  ،އަދި
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

ވަނަ  10ވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ މިނި
( އަދި އެމާއްދާގެ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

)ބ( އާ ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑުން ޚިލާފުވާ ތިން ވަނަ ފަހަރު 

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި  ،ކަމަށްވާތީ
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ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ 
ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ ބާބުގެ ދަށުން 

ވަނަ  14މާ ބެހޭ އުސޫލުގެ ޖޫރިމަނާކުރު
މި  ،މާއްދާގެ )ނ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  10އުސޫލުގެ 
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން 

 އެއްރ )1,250,000ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
 މިލިއަން ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް

 އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށާއި؛ރުފިޔާ( 
 ފައިސާއަށްވާ އެކުޖުމްލަޖޫރިމަނާ 
 ރ )ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ(2,000,000

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30މިއަދުން ފެށިގެން 
ތެރޭގައި މި ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށް ރާއްޖެ 
ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް 

ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި  މި މައްސަލަ ބެލި
 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

 ނިންމީއެވެ.

7 IMCAC-03/2018 25 /03/2018 

ކޮމިޝަނުން މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑަށް ފާސްކޮށްދީފައިވާ 'ހިޓްސް' 

މީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް  ،ޕެކޭޖާއި
ލިމިޓެޑުން ދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ޚިދުމަތުގައި ހިމަނާފައިވާ 'ހިޓްސް' 
ޕެކޭޖުގެ ޗެނަލްތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް 

ކޮމިޝަނުން ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، 
 މައްސަލަ ބަލާފައިވާ

ކޮމިޝަނުން މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 
ސް' ލިމިޓެޑަށް ފާސްކޮށްދީފައިވާ 'ހިޓް

މީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  ،ޕެކޭޖާއި
ދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި 
ހިމަނާފައިވާ 'ހިޓްސް' ޕެކޭޖުގެ 
ޗެނަލްތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމަށް 

ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މި ފާހަގަކުރެވޭތީ، 
މައްސަލަ ރައްދުވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

ޓް ލިމިޓެޑަށް މީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެ
މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރިވުމަށް 

 ؛ފުރުސަތުތަކެއް ދީފައިވާކަމާއި

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ތަޙްޤީޤުގެ 
އެންމެހައި އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް 
ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތައް 

، މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ ބަލާއިރު،

ގައި މުޅިރާއްޖެ  2014ނޮވެންބަރު  04
އަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް 
ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމާއި، ކޮމިޝަނުން 

މީޑިއާ ނެޓް ގައި " 2016މެއި  29
   ހިޓްސް ޕެކޭޖް" ފާސްކޮށްދީފައިވާކަމާއި،
މީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ރަސްމީ 
ވެބްސައިޓް ގައި މީޑިއާނެޓް ހިޓްސް 

   ، 2018މާރިޗު  21ގޮތުގައި ޕެކޭޖްގެ 
 2018މެއި  3، 2018އެޕްރީލް  18

ގައި  2018ޖޫން  12އަދި 
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "މީޑިއާ ނެޓް ހިޓްސް 
ޕެކޭޖް" ގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަމާއި، 

ގައި  2016މެއި  29ކޮމިޝަނުން 
ފާސްކޮށްދީފައިވާ "މީޑިއާ ނެޓް ހިޓްސް 

އާ ނެޓް ޕެކޭޖް" އާއި މި ތާރީޚުތަކުގައި މީޑި

19/06/2018 
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ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ރަސްމީ 
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "މީޑިއާ 
ނެޓް ހިޓްސް ޕެކޭޖް" ގައި ވެސް 
ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަން ކޮމިޝަންގެ 

 ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ؛
ގައި  2016މެއި  29ކޮމިޝަނުން 

މީޑިއާ ނެޓް ހިޓްސް ފާސްކޮށްދީފައިވާ "
ނޭ އަސާސީ ޕެކޭޖަށް      ޕެކޭޖް" ގައި ހިމެ

)ތިނެއް( ފަހަރެއްގެ މަތިން މީޑީއާ ނެޓް  3
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ކޮމިޝަނަށް 
އެންގުމަކާ ނުލައި އުނިއިތުރު 
ގެނެސްފައިވާކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް 
ސާބިތުވާތީ، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް  31ގަވާއިދުގެ 
ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ރިޢާޔަތްކޮށް، ރީބް

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާ  31ގަވާއިދުގެ 
މީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  8ގެ  2
ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަކާ 

ކޭޖަށް ނުލައި އަސާސީ ޕެ
ބަދަލުގެނެސްފައިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް 

ރ )ދެ ހާސް ރުފިޔާ( ގެ މަގުން، 2,000
ރ 6,000)ތިނެއް( ފަހަރަށް، ޖުމްލަ  3

އިން މީޑިއާ ނެޓް  )ހަ ހާސް ރުފިޔާ(
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛

މީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިނުވާ 

)ތޭވީސް( ޗެނަލް ހިމަނައިގެން "މީޑީއާ  23
ނެޓް ހިޓްސް ޕެކޭޖް" ގެ ޚިދުމަތް 
ދީފައިވާކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސާބިތުވާތީ، 
މީޑިއާ ނެޓް ވަނަ މާއްދާއާ  18ގަވާއިދުގެ 

ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ،ކަނޑައަޅައި

ވަނަ  2ގެ  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ނުހޯދައި 

ރ 2,000ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ ޗެނަލަކަށް 
 )ތޭވީސް( 23ން )ދެ ހާސް ރުފިޔާ( މަގު

ރ )ސާޅީސް ަހ 46,000ޖުމްލަ  ،ޗެނަލަށް
މީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ހާސް ރުފިޔާ( އިން 

ތިރީގައިވާ  ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއިލިމިޓެޑް 
ޖޫރިމަނާ  ،ލިސްޓްގައިވާ ގޮތަށް

ރ 52,000ފައިސާއަށްވާ އެކުޖުމްލަ 
މިއަދުން  ހާސް ރުފިޔާ( ދެ)ފަންސާސް 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ފެށިގެން 
ކޮމިޝަނުން ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށާއި، 
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ފާސްކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖަށް އުނިއިތުރުގެންނަމަ، 
 ކަން ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށާއި، އެ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިނުވާ 
ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ވަގުތުން 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ   ،ހުއްޓާލުމަށާއި
ޤާނޫނާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ 
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މީޑިއާ ނެޓް 

މި ، ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި 
 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

 ނިންމީއެވެ.

5 IMCAC-04/2018 23/04/2018 

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހއ. 
ޤާނޫނާ  ވަށަފަރުގައި ލައިސަންސްނެތި
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބެލެވޭތީ 
 ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހއ. 
ވަށަފަރުގައި ލައިސަންސްނެތި، ޤާނޫނާއި 

ްށ  ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާގަވާއިދާ  ކަމަ
ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ 
މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ސެޓްލިންކް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

 ތަކެއްއެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު
 ؛ދެވިފައިވާކަމާއި

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ ސެޓްލިންކް 
އި ގ2018ަމެއި  14ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

އޭޕްރީލް  23އިން އަދި ފޮނުވި ސިޓީ
ގައި ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި 2018

ހއ.  ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ
މިވަގުތު ވަށަފަރުގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތެއް 
މީޑިއާނެޓްއާއި ނަމަވެސް  ނޫންކަމަށާއި،

ގުޅިގެން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް 
އެ ކުންފުނިން ހއ.  ،ކުރިއަށް ގެންދާކަމާއި

ވަށަފަރުގައި ދެމުންދަނީ އިންޓަރނެޓްގެ 
 ޚިދުމަތްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި؛

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހއ. 
ވަށަފަރުގައި ދޭ ޚިދުމަތަކީ އިންޓަރނެޓްގެ 

ގައި 2018އޮކްޓޫބަރު   21ޚިދުމަތްކަމަށް 
އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު  ތިލަދުންމަތީ

  ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ،

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
ހއ. ވަށަފަރުގައި ދެމުންދަނީ 

ކަން ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް 
މިއީ، ، ތަޙްޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ އާއި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރީ
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ޚިދުމަތަކަށް ނުވާތީ، 

ވެފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުލިމިޓެޑުން 
 ކަމަށް ބެލޭނޭ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް

05/11/2018 
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މި މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި ކަނޑައަޅައި 
 އިއްތިފާޤުންބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 .ނިންމީއެވެ

1 IMCAC-05/2018 23/04/2018 

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހދ. 
ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ލައިސަންސްނެތި، 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބެލެވޭތީ، 
 ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހދ. 
ނެތި، ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ލައިސަންސް

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބެލެވޭތީ، 
ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައާ 
ގުޅިގެން، ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު 

 ؛ދެވިފައިވާކަމާއި

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ ސެޓްލިންކް 
ލިމިޓެޑުން ފޮނުވި ސިޓީއާއެކު، ޕްރައިވެޓް 

ހިމަނާފައިވާ މީޑީއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑްގެ ސިޓީގައި މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑުގެ "ހިޓްސް ޕެކޭޖް" ގެ ޚިދުމަތް 
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ދިނުމަށް 
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި 
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު 

ޓެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެގްރީމެން
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި 
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ ބިޒްނަސް 
ޕާރޓްނަރުންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ 

 އާއި؛

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ 

ދަނީ މީޑިއާނެޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ގުޅިގެން މީޑިއާނެޓްގެ 
ޑީކޯޑަރ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ތިލަދުންމަތީ 
ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ 

  ؛އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީ އާއި

މީޑީއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ މުޅި 
ޚިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދީފައިވާ 
މީޑިއާނެޓްގެ ހިޓްސް  ،ފަރާތެއް ކަމަށްވާތީއާ

ޕެކޭޖަކީ މުޅިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 
 ؛ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖަކަށްވާތީ

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހދ. 
ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ދެމުންދާ 

ރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކު
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 
ނެޓްވޯރކްގައި މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑްގެ "ހިޓްސް ޕެކޭޖް" ގެ ޚިދުމަތް 

ކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް  ފޯރުވައިދިނުން
އެނގެން އޮތަތީ، ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 

03/07/2018 
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ލިމިޓެޑުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ 
ބެލޭނޭ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް  ކަމަށް

ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި 
 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

0 IMCAC-06/2018 23/04/2018 

ފަލަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 
ކެންދޫގައި  ލިމިޓެޑުން ބ.

ލައިސަންސްނެތި ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ 
 ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް

ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ބެލެވޭތީ 
 މައްސަލަ

ފަލަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ބ. ކެންދޫގައި ލައިސަންސްނެތި، ޤާނޫނާއި 
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް 

މި ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ 
ލަ ރައްދުވާ މައްސަމައްސަލައާ ގުޅިގެން 

ފަލަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 
 ފުރުސަތުއެކަށީގެންވާ ޖަވާބުދާރިވުމަށް 

 ؛ދީފައިވާކަމާއި

ލިމިޓެޑަށް ފަލަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް 

 ޖުލައި 30 ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވަނީ
ގައި ކަމަށްވާތީ އާއި، މިތާރީޚުގެ  2018

ބ ކެންދޫގައި ކުރިން 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން 
ގެންގޮސްފައިވަނީ އެއަރޓެލް ޑިޝްޓީވީ 

ބޭރުގެ ޗަނަލްތައް  ބޭނުންކޮށްގެން ކަމާއި،
 ދައްކަނީ އެކިފަހަރު އެކި ޗެނަލްތައްކަމާއި،

ޗެނަލް  ސާދަ() 14މި ޚިދުމަތުގައި 
ކަމަށް މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ ހިމަނާފައިވާ

ން ލިމިޓެޑުފަލަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 
 ؛ފޮނުވި ސިޓީން އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ އާއި

ން ލިމިޓެޑުފަލަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 
އެއަރޓެލް ޑިޝްޓީވީ ގައި ބ. ކެންދޫ
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ބޭނުންކޮށްގެން

 14 އެ ޚިދުމަތުގައި ،ށާއިކަމަ ދޭޚިދުމަތް
ހިމަނާފައިވާކަމަށް  )ސާދަ( ޗެނަލެއް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ 
މައުލޫމާތު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

 ދެއްވާފައިވާތީ؛

އަދި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް 
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ފަލަސް ނެތި 

 ބ. ކެންދޫގައިލިމިޓެޑުން 
ސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރީބްރޯޑްކާ

ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް  ފައިވާކަންދީ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ސާބިތުވާތީ، 

ފަލަސް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ  22
 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން

 ،ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

08/08/2018 



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  197 

 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  5ގެ  2
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި 

ރ )ދެ ހާސް 2,000ޚިދުމަތް ދީފައިވާތީ 
 ،( ޗެނަލަށްސާދަ) 14ރުފިޔާ( މަގުން 

ހާސް ރުފިޔާ( އިން  އަށާވީސްރ )28,000
 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަލަސް

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

މޯލްޑިވްސް  ފަލަސްގައި  ބ. ކެންދޫގައި
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިނުވާ 

( ޗެނަލް އެގާރަ) 11
ދިޔަކަން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ، 
ވަނަ  18ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  ފަލަސްމާއްދާއާ 
ލިމިޓެޑުން ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ،ކަނޑައަޅައި
ވަނަ  2ގެ  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 
ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ނުހޯދައި ރީބް

ރ 2,000ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ ޗެނަލަކަށް 
( އެގާރަ) 11)ދެ ހާސް ރުފިޔާ( މަގުން 

ހާސް  ބާވީސްރ )22,000ޗެނަލަށް، 
މޯލްޑިވްސް ފަލަސް ރުފިޔާ( އިން 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛ 

ޖޫރިމަނާ  ،ތިރީގައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ގޮތަށް
ރ 50,000ސާއަށްވާ އެކުޖުމްލަ ފައި
މިއަދުން  ،ރުފިޔާ( ފަންސާސް ހާސް)

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ފެށިގެން 
ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށާއި، 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިނުވާ 
ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ވަގުތުން 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ،ހުއްޓާލުމަށާއި
ޤާނޫނާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ 

ފަލަސް އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 
 ،އެންގުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި 
 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

 ނިންމީއެވެ.

3 IMCAC-07/2018 23/04/2018 

ބަރްބަރީ ވިޝަން ބ.ކެންދޫގައި 
ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ  ލައިސަންސްނެތި

ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް 
ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ބެލެވޭތީ 

 މައްސަލަ

ބަރްބަރީ ވިޝަންގެ ފަރާތުން ބ. ކެންދޫގައި 
ނެތި، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ  ލައިސަންސް

ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބެލެވޭތީ، 
ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައާ 

ބަރްބަރީ ވިޝަން އަށް ގުޅިގެން، 
ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު 

 ؛ދެވިފައިވާކަމާއި

25/07/2018 
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ބަރްބަރީ ވިޝަން މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ 
މަނާފައިވާ ފޮނުވި ސިޓީއާއެކު، ހިއިން 

މީޑީއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސިޓީގައި 
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ "ހިޓްސް 
ޕެކޭޖް" ގެ ޚިދުމަތް  ބ. ކެންދޫގައި 

ިެޑާއި ދިނުމަށް މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓ
އެގްރީމެންޓެއްގައި ބަރްބަރީ ވިޝަންއާއެކު 

 ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވާ ސޮއިކުރެވި
ބިޒްނަސް ޕާރޓްނަރުންކަމުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި؛

ގައި ބ. ކެންދޫފަރާތުން  ބަރްބަރީ ވިޝަންގެ
ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ދަނީ 

ޑާ ގުޅިގެން މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ
މީޑިއާނެޓްގެ ޑީކޯޑަރ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް 
 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ

މައުލޫމާތު ންސިލްގެ އިދާރާއިން ކައު
  ؛ދެއްވާފައިވާތީ އާއި

ރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ މުޅި މީޑީއާނެޓް ޕް
ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދީފައިވާ 

މީޑިއާނެޓްގެ ހިޓްސް  ،އް ކަމަށްވާތީއާފަރާތެ
ށް ޕެކޭޖަކީ މުޅިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަ
 ؛ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖަކަށްވާތީ

ގައި ބ. ކެންދޫފަރާތުން  ބަރްބަރީ ވިޝަންގެ
ދެމުންދާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ 

ގެ ނެޓްވޯރކްގައި ބަރްބަރީ ވިޝަން
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ "ހިޓްސް 
ޕެކޭޖް" ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުން ކަން 
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ، 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ  ބަރްބަރީ ވިޝަން އިން
ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލޭނޭ ޖާގައެއް 
ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ބެލި 

ސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޖަލް
 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ. އިއްތިފާޤުން
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ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޅ. 
ލައިސަންސްނެތި ޤާނޫނާ  ކުރެންދޫގައި

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބެލެވޭތީ

 މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ 

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ޅ.ކުރެންދޫގައި ލައިސަންސްނެތި، ޤާނޫނާއި 
ްށ  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކަމަ
ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ 
މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ސެޓްލިންކް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

ފުރުސަތުތަކެއް އެކަށީގެންވާ 
 ؛ދެވިފައިވާކަމާއި

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ ސެޓްލިންކް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

21/11/2018 
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ޖަވާބުދާރީވެ ފޮނުވި ސިޓީތަކަށް 
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޅ. ކުރެންދޫގައި 
 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން )ކޭބަލް ޓީވީ( ގެ
، އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުދޭ ކަމަށާއި

ނަމަވެސް މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ 
ގުޅިގެން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 
ގެންދިއުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް 
ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

ކުރެންދޫގައި ދެމުންދަނީ އިންޓަރނެޓްގެ ޅ. 
 ޚިދުމަތްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި؛

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޅ. 
ކުރެންދޫގައި ދޭ ޚިދުމަތަކީ އިންޓަރނެޓްގެ 
ޚިދުމަތްކަމަށް ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ 

 ؛ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ އާއި

މިޓެޑުގެ ފަރާތުން ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލި
ޅ. ކުރެންދޫގައި ދެމުންދަނީ އިންޓަރނެޓްގެ 
ޚިދުމަތް ކަން ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް 

މިއީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ؛ އެނގެން އޮތަތީ
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކަށް ނުވާތީ
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޤާނޫނާއި 

އިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލޭނޭ ގަވާ
ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި 
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

 ނިންމީއެވެ. މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
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ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ލައިސަންސްނެތި ޤާނޫނާ  ކ.ތުލުސްދޫގައި

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބެލެވޭތީ

 ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ކ. 
ތުލުސްދޫގައި ލައިސަންސްނެތި، ޤާނޫނާއި 
ްށ  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކަމަ

ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައާ ، ބެލެވޭތީ
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ގުޅިގެން، 

ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު 
 ؛ދެވިފައިވާކަމާއި

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ ސެޓްލިންކް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުވި ސިޓީގައި 

ސެޓްލްިންކ ްޕރައިވްެޓ ލިމިޓަެޑކީ           
ކ. ތުލުސްދޫގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ދޭ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށާއި، އެ ޚިދުމަތް 
ކުންފުނިން ކ. ތުލުސްދޫގައި ދެމުންދަނީ 
އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތްކަމުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި؛

ކ. ތުލުސްދޫގައި ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 

03/07/2018 
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ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ދެމުންދަނީ 
އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ކަމަށް މާލެ އަތޮޅު 

އިދާރާއިން ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
  ؛މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީ އާއި

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
ކ. ތުލުސްދޫގައި ދެމުންދަނީ އިންޓަރނެޓްގެ 

ކަން ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ޚިދުމަތް 
މިއީ، އެނގެން އޮތަތީ އާއި، 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި 
މުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރު

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ޚިދުމަތަކަށް ނުވާތީ، 
ވެފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުލިމިޓެޑުން 

 ކަމަށް ބެލޭނޭ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް
މި މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި ކަނޑައަޅައި 

 އިއްތިފާޤުންބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 
 .ނިންމީއެވެ
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ކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ކ. އިކޮ
ލައިސަންސްނެތި ޤާނޫނާ  ތުލުސްދޫގައި

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބެލެވޭތީ

 ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ

ކޮއިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ކ. 
ޤާނޫނާއި ތުލުސްދޫގައި ލައިސަންސްނެތި، 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ 

  މައްސަލައާ ގުޅިގެން،

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ތަޙުޤީޤުގެ 
އެންމެހާ އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް 
ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް 
ބަލާއިރު، މި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ 
ނަމަކީ ކޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްކަމަށާއި، 

ކ. ތުލުސްދޫގައި ދެމުންދަނީ އެފަރާތުން 
ށް މާލެ އަތޮޅު އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ކަމަ

ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނާއި 
މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

       ؛މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީ އާއި

ކޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ކ. 
ތުލުސްދޫގައި ދެމުންދަނީ އިންޓަރނެޓްގެ 

ވުމާއިއެކު، މިއީ،  ޚިދުމަތް ކަމަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ޚިދުމަތަކަށް ނުވާތީ، އަދި މި މައްސަލައަކީ 
ކޮމިޝަންގެ އިޙްތިޞާޞުން ބޭރު 
މައްސަލައެއް ކަމުގައި ވާތީ، މިއީ، 
ކޮމިޝަނަށް ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ނޫން 

ންގެ ޖަލްސާގައި ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ކޮމިޝަ
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

 .ނިންމީއެވެ
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 ކުދިމާގެ / އއ. ،އަޙްމަދު ޝަމްހޫޒު
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 ބަގީޗާގެ ޅ. ހިންނަވަރު ގުޅިގެން އއ.

ފެރިދޫގައި ލައިސަންސްނެތި ޤާނޫނާ 
ޚިލާފަށް ޤަވާއިދާ 

ބެލެވޭތީ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް
 ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ

ޅ.  /މުޙައްމަދު )ބަގީޗާގެ އަޙްމަދު އާއި
 ހިންނަވަރު( ގުޅިގެން އއ. ފެރިދޫގައި
ލައިސަންސްނެތި، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ 

ބެލެވޭތީ،  ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް
އާ ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ

ޖަވާބުދާރީވުމަށް  މި ދެ ފަރާތަށްގުޅިގެން، 
 ؛ފުރުސަތު ދެވިފައިވާކަމާއިއެކަށީގެންވާ 

 އަޙްމަދުޖަވާބުދާރީވެ  މައްސަލައަށް
ފޮނުވި  މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޝަމްޙޫޒު އާއި

އާއެކު، ހިމަނާފައިވާ މީޑީއާނެޓް ސިޓީ
ލިމިޓެޑްގެ ސިޓީގައި މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ "ހިޓްސް ޕެކޭޖް" ގެ 
ޚިދުމަތް އއ. ފެރިދޫގައި ދިނުމަށް 

 ޝަމްޙޫޒު އާއި މީޑިއާނެޓާއި އަޙްމަދު
މުޙައްމަދުއާއެކު ލައިސަންސް  އަޙްމަދު

އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާކަމާއި، 
އްމަދު މުޙަ އަޙްމަދު ޝަމްޙޫޒު އާއި އަޙްމަދު

އަދި މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ 
ބިޒްނަސް ޕާރޓްނަރުންކަމުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި؛

 އަޙްމަދު ޝަމްޙޫޒު އާއި އަޙްމަދު
ކޭބަލް  ގުޅިގެން އއ. ފެރިދޫގައި، މުޙައްމަދު

ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ދަނީ 
މީޑިއާނެޓާއި ގުޅިގެން މީޑިއާނެޓްގެ ޑީކޯޑަރ 
ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ފެރިދޫ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު 

 ؛ދެއްވާފައިވާތީއާއި

ރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ މުޅި މީޑީއާނެޓް ޕް
މަތް ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދު

ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދީފައިވާ 
މީޑިއާނެޓްގެ ހިޓްސް  ،އް ކަމަށްވާތީއާފަރާތެ

ޕެކޭޖަކީ މުޅިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 
 ؛ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖަކަށްވާތީ

މުޙައްމަދު  އަޙްމަދު ޝަމްޙޫޒު އާއި އަޙްމަދު
ދެމުންދާ  ގުޅިގެން އއ. ފެރިދޫގައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ 
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ "ހިޓްސް 
ޕެކޭޖް" ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުން ކަން 
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ، 

މުޙައްމަދު  އަޙްމަދު ޝަމްޙޫޒު އާއި އަޙްމަދު
ވެފައިވާ ކަމަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު

މި ކަނޑައަޅައި  ކަމަށްބެލޭނޭ ޖާގައެއް ނެތް
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

މައްސަލަ  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
 .ނިންމީއެވެ
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ގައި ޑޫސޯސަން ކްލަބުން އއ. ތޮއް
ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ  ލައިސަންސްނެތި

ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް 
ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ބެލެވޭތީ 

 މައްސަލަ

ތޮއްޑޫގައި  ސަން ކުލަބް އިން އއ.ސޯ
ލައިސަންސް ނެތި، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ 
ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބެލެވޭތީ، 
ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މި މައްސަލައާ 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ސޯސަން ގުޅިގެން 
ކްލަބަށް ޖަވާބުދާރިވުމަށް އެކަށީގެންވާ 

 ؛ދީފައިވާކަމާއި ސަތުފުރު

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް 
ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސޯސަން 
ކްލަބުން ޖަވާބުދާރީވެފައިނުވާތީ އާއި، 
ޖަވާބުދާރީވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތަކަށް 

 ؛ލިޔުމުން އެދިފައިނުވާތީ

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ތަޙްޤީޤުގެ 
ފުރިހަމަކޮށް އެންމެހައި އިޖުރާޢުތައް 

ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތައް 
ބަލާއިރު،   ސޯސަން ކްލަބުގެ ފަރާތުން 
އއ.ތޮއްޑޫގައި ކޭބަލްޓީވީގެ ޚިދުމަތް 
ދިނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި، މި 

)ފަންސަވީސް( ޗެނަލް  25ޚިދުމަތުގައި 
ޚިދުމަތްދެނީ ޑިޝްޓީވީ  ،ހިމަނާފައިވާކަމާއި

ރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް އަ
އިން މަޢުލޫމާތު ދާރާތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އި

 ؛ދީފައިވާތީ

އަދި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް 
ނެތި ސޯސަން ކްލަބުން އއ. ތޮއްޑޫގައި 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ކަން 
ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ، 

މުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުސޯސަން ކްލަބުން 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ  22ޤާނޫނުގެ 

 ،ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  5ގެ  2
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި 

ރ )ދެ ހާސް 2,000ޚިދުމަތް ދީފައިވާތީ 
)ފަންސަވީސް(  25ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ )ފަންސާސް 50,000ޖުމްލަ  ،ޗެނަލަށް
ހާސް ރުފިޔާ( އިން ސޯސަން ކްލަބް 

  ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

 އއ. ތޮއްޑޫގައި ސޯސަން ކްލަބުގެ
ފަރާތުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ޗެނަލް  )ފަންސަވީސް( 25ލިބިފައިނުވާ 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދިޔަކަން 

ތީ، ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާ
 18ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

26/06/2018 
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ވަނަ މާއްދާއާ ސޯސަން ކްލަބް 
 ،ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
ވަނަ ނަންބަރުގައި  2ގެ  2

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ނުހޯދައި 

ރ 2,000ނަލަކަށް ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ ޗެ
 25)ދެ ހާސް ރުފިޔާ( މަގުން 

ޖުމްލަ  ،)ފަންސަވީސް( ޗެނަލަށް
ރ )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( 50,000

 ؛އިން ސޯސަން ކްލަބް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

ޖޫރިމަނާ ފައިސާއަށްވާ އެކުޖުމްލަ 
 ،ރ )އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ(100,000

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30 މިއަދުން ފެށިގެން
ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށާއި، ތެރޭގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި 
 ،ދޭ ޚިދުމަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިނުވާ 
ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ވަގުތުން 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ،ހުއްޓާލުމަށާއި
ޤާނޫނާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ 

ތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ސޯސަން ކްލަބަށް އެއްގޮ
މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ ، އެންގުމަށް

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 
 ނިންމީއެވެ. އިއްތިފާގުން

07 IMCAC-13/2018 23/04/2018 

ބްރައިޓް ކްލަބް އއ. ތޮއްޑޫގައި 
ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ  ލައިސަންސްނެތި

ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް 
ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ބެލެވޭތީ 

 މައްސަލަ

ބްރައިޓް ކުލަބުން އއ. ތޮއްޑޫގައި 
ލައިސަންސްނެތި، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ 
ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބެލެވޭތީ، 
ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މި މައްސަލައާ 

އްދުވާ ބްރައިޓް މައްސަލަ ރަގުޅިގެން 
ކްލަބަށް ޖަވާބުދާރިވުމަށް އެކަށީގެންވާ 

 ދީފައިވާކަމާއި؛ ފުރުސަތު

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް 
ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބްރައިޓް 
ކްލަބުން ޖަވާބުދާރީވެފައިނުވާތީ އާއި، 
ޖަވާބުދާރީވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތަކަށް 

 ލިޔުމުން އެދިފައިނުވާތީ؛

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ތަޙްޤީޤުގެ 
އެންމެހައި އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް 
ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތައް 
ބަލާއިރު، ބްރައިޓް ކްލަބުގެ ފަރާތުން 
އއ.ތޮއްޑޫގައި ކޭބަލްޓީވީ 
)ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން( ގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 
ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި، މި ޚިދުމަތުގައި 

)އަށާވީސް( ޗެނަލް ހިމަނާފައިވާކަމާއި،  28

26/06/2018 
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ޚިދުމަތްދެނީ ޑިޝްޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް 
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ؛

އަދި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް 
ނެތި ބްރައިޓް ކްލަބުން އއ. ތޮއްޑޫގައި 

ޚިދުމަތް ދޭ ކަން  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ، 

ވަނަ  22ޤާނޫނުގެ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ބްރައިޓް ކްލަބުން މާއްދާގެ )ހ( އާ 

 ،ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  5ގެ  2
ލައިސަންސް ނެތި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ރ )ދެ ހާސް 2,000ޚިދުމަތް ދީފައިވާތީ 
 ،)އަށާވީސް( ޗެނަލަށް 28ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ )ފަންސާސް ހަ ހާސް 56,000ޖުމްލަ 
ރުފިޔާ( އިން ބްރައިޓް ކްލަބް 

  ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

 އއ. ތޮއްޑޫގައި ބްރައިޓް ކްލަބުގެ
ފަރާތުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ޗެނަލް )އަށާވީސް(  28ލިބިފައިނުވާ 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދިޔަކަން 
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ، 

 18ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 
ވަނަ މާއްދާއާ ބްރައިޓް ކްލަބް 
 ،ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކު
ވަނަ ނަންބަރުގައި  2ގެ  2

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ނުހޯދައި 

ރ 2,000ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ ޗެނަލަކަށް 
)އަށާވީސް(  28)ދެ ހާސް ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ )ފަންސާސް 56,000ޖުމްލަ  ،ޗެނަލަށް
ކްލަބް  ހަ ހާސް ރުފިޔާ( އިން ބްރައިޓް

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

ޖޫރިމަނާ ފައިސާއަށްވާ އެކުޖުމްލަ 
ރ )އެއް ލައްކަ ބާރަ ހާސް 112,000

)ތިރީސް(  30މިއަދުން ފެށިގެން  ،ރުފިޔާ(
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށާއި، 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި 
 ،ދޭ ޚިދުމަތް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިނުވާ 
ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ވަގުތުން 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ،ހުއްޓާލުމަށާއި
ޤާނޫނާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ 
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބްރައިޓް ކްލަބަށް 
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މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ  ،އެންގުމަށް
މެންބަރުންގެ  ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
 އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

05 IMCAC-14/2018 23/04/2018 

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ލައިސަންސްނެތި ޤާނޫނާ  މ.ދިއްގަރުގައި

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބެލެވޭތީ

 ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ

 މ.ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ލައިސަންސްނެތި ޤާނޫނާއި  ،ދިއްގަރުގައި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް 
ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ 
މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ސެޓްލިންކް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

 ؛ވާކަމާއިދީފައިފުރުސަތު އެކަށީގެންވާ 

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ ސެޓްލިންކް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުވި ސިޓީއާއެކު، 
ހިމަނާފައިވާ މީޑީއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑްގެ ސިޓީގައި މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑުގެ "ހިޓްސް ޕެކޭޖް" ގެ ޚިދުމަތް 

ދިއްގަރުގައި ދިނުމަށް މީޑިއާނެޓް  މ.
ޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ސެ

ލިމިޓެޑާއެކު އެގްރީމެންޓެއްގައި 
ސޮއިކުރެވިފައިވާކަމާއި، ސެޓްލިންކް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑަކީ ބިޒްނަސް ޕާރޓްނަރުންކަމުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި؛

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
ބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް މ. ދިއްގަރުގައި ކޭ

ފޯރުކޮށްދެމުން ދަނީ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 
ޑާ ގުޅިގެން މީޑިއާނެޓްގެ ޑީކޯޑަރ ލިމިޓެ

ތޮޅު ދިއްގަރު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް މުލަކަ
ން މައުލޫމާތު ގެ އިދާރާއިކައުންސިލް

  ؛ދެއްވާފައިވާތީ އާއި

މީޑީއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ މުޅި 
ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯ

ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދީފައިވާ 
މީޑިއާނެޓްގެ ހިޓްސް  ،ކަމަށްވާތީއާ ފަރާތެއް

ޕެކޭޖަކީ މުޅިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 
 ؛ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖަކަށްވާތީ

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މ. 
ދެމުންދާ  ގަރުގައިދިއް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ 
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ "ހިޓްސް 
ޕެކޭޖް" ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުން ކަން 
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ، 
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޤާނޫނާއި 
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނެ 

ތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި ޖާގައެއް ނެ
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

03/07/2018 
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މައްސަލަ  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
 ނިންމީއެވެ.

 

01 IMCAC-15/2018 23/04/2018 

 ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ގދ.

ފަރެސްމާތޮޑާގައި ލައިސަންސްނެތި 
 ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބެލެވޭތީ 
 ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ގދ. 
ފަރެސްމާތޮޑާގައި ލައިސަންސްނެތި، 
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބެލެވޭތީ، 

އާ ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ސެޓްލިންކް ގުޅިގެން، 

 ؛ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުސަތު ދެވިފައިވާކަމާއި

 ސެޓްލިންކްޖަވާބުދާރީވެ  މައްސަލައަށް
 2018މެއި  14ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
އާއެކު، ހިމަނާފައިވާ ގައި ފޮނުވި ސިޓީ

މީޑީއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ސިޓީގައި 
 މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ "ހިޓްސް
ޕެކޭޖް" ގެ ޚިދުމަތް ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި 
ދިނުމަށް މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި 
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު 
އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާކަމާއި، 
ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި 
މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ ބިޒްނަސް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ޕާރޓްނަރުންކަމުގައި
 އާއި؛

ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 
ފަރެސްމާތޮޑާގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް 
ފޯރުކޮށްދެމުން ދަނީ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓޑާ ގުޅިގެން މީޑިއާނެޓްގެ ޑީކޯޑަރ 
ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ހުވަދުއަތޮޅު 

ލުން ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސި
  ؛މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާތީ އާއި

ރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ މުޅި މީޑީއާނެޓް ޕް
ރާއްޖެއަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދީފައިވާ 

މީޑިއާނެޓްގެ ހިޓްސް  ،އްކަމަށްވާތީއާފަރާތެ
ޕެކޭޖަކީ މުޅިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 
 ؛ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖަކަށްވާތީ

 ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ގދ.
ފަރެސްމާތޮޑާގައި ދެމުންދާ 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ 

ޓް ލިމިޓެޑުގެ ޕްރައިވެ ސެޓްލިންކް
ޓް ޕްރައިވެޓް ނެޓްވޯރކްގައި މީޑިއާނެ

ލިމިޓެޑްގެ "ހިޓްސް ޕެކޭޖް" ގެ ޚިދުމަތް 
ފޯރުވައިދިނުން ކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް 
އެނގެން އޮތަތީ، ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް 

ވެފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުލިމިޓެޑުން 

05/06/2018 
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 ކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް
މި މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި ކަނޑައަޅައި 

ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 
 .މައްސަލަ ނިންމީއެވެ

00 IMCAC-16/2018 23/04/2018 

 އައިލަންޑް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން

ސ. މަރަދޫގައި ލައިސަންސްނެތި 
 ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް ބެލެވޭތީ 
 ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ

އައިލެންޑް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސ. 

މަރަދޫގައި ލައިސަންސްނެތި، ޤާނޫނާއި 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަމަށް 

ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މި 

ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން، ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ 

މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް މި ކޮމިޝަނުން 

ކުރެވެމުންދާއިރު، ކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޙައްޤުތައް 

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން 

މައްސަލަ ރައްދުވާ  ،ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން

ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  އައިލެންޑް

 ގައި؛ފުރުސަތުދިން ރިވުމަށް ޖަވާބުދާ

އައިލެންޑް ޓީވީ  މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

 ،ފޮނުވި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު

އައިލެންޑް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ފަރާތުން ސ. މަރަދޫގައި މީޑިއާނެޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ގުޅިގެން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން )ކޭބަލް ޓީވީ( ގެ 

 ؛ޚިދުމަތް ދޭކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި

އައިލެންޑް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ފަރާތުން ސ. މަރަދޫގައި ދެމުންދާ 

ޚިދުމަތަކީ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ 

ގުޅިގެން  ދެމުންދާ ޚިދުމަތެއްކަމަށް، މަރަދޫ 

 މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ އާއި؛އަވަށު އޮފީހުން 

އައިލެންޑް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ 

އައްޑޫ ސިޓީއަށް މީޑިއާނެޓްގެ ކޭބަލްޓީވީ 

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މީޑިއާނެޓާއި އެކީ 

އެ މި  ،އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށް

ބިޒްނަސް  މުންދާޙިދުމަތް ދެ

07/01/2019 



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  208 

 

ޕާރޓްނަރެއްކަމުގައި މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް 

 ސިޓީއިން އެނގެން އޮތަތީ؛ ލިމިޓެޑުގެ

އައިލެންޑް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ފަރާތުން ސ. މަރަދޫގައި ދެމުންދާ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ 

މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ކޭބަލް 

ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުން ކަން 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ، 

ވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އައިލެންޑް ޓީ

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް 

ބެލޭނޭ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި 

މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ 

 ނިންމީއެވެ.

03 IMCAC-17/2018 09/05/2018 

ަރު ދިރާގު ޓީވީގެ  ލް ނަންބ  108ޗެނަ
އައި.ޕީ.އެލް  އިން އިންޑިއާގައި ކުރިއަށްދާ

މެޗުތައް ދައްކަމުންދާ ކަމަށާއި އެ 
ޗެނަލެއް  މެޗުތައް ދައްކަނީ ކޮން

މެދުވެރިކޮށް ކަން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި 
 އެއީ ދިރާގުޓީވީ އިން އަމިއްލަ

ޗެނަލަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަނީ ކަމަށް 
ބަލާފައިވާ ބެލެވޭތީ ކޮމިޝަނުން 
 މައްސަލަ

އިން  108ދިރާގު ޓީވީގެ ޗެނަލް ނަންބަރު 
އިންޑިއާގައި ކުރިއަށްދާ އައި.ޕީ.އެލް 

އެ މެޗުތައް  ،މެޗުތައް ދައްކަމުންދާ ކަމަށާއި
ދައްކަނީ ކޮން ޗެނަލެއް މެދުވެރިކޮށް ކަން 

އެއީ ދިރާގުޓީވީ  ،އެނގެން ނެތްކަމަށާއި
އިން އަމިއްލަ ޗެނަލަކުން 

ކުރަނީ ކަމަށް ބެލެވޭތީ، ބްރޯޑްކާސްޓް
ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މި މައްސަލައާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ، ގުޅިގެން
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގެ 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ގޮތުން
ވާބުދާރިވުމަށް ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް ޖަ
 ދީފައިވާކަމާއި؛ އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތުތަކެއް

މިގޮތުން މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް 
ދެވުނު ފުރުސަތުތަކުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ފޮނުވާފައިވާ 
ސިޓީތަކަށް ނަޒަރުކުރާއިރު؛ ޔަޕް ޓީވީ 

ޔަޕްޓީވީ ޗެނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވަނީ 
ޔޫ.އެސް.އޭ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން 

އޭޕްރީލް  7ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު 
ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  2018
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ،ދަށުން

ހުއްދަލިބިގެންކަމުގައި ބަޔާންކޮށް، ޔަޕްޓީވީ 
ޔޫ.އެސް.އޭ އިން ދީފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް 

"ޔަޕް ވާކަމާއި، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައި
ޓީވީ ޔޫ.އެސް.އޭ" ގެ ފީޑް ރިސީވް ކުރިއިރު 
ދިމާވީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން 
ޗެނަލްގެ ލޯގޯ ފީޑްގައި ނުހުންނާތީ، ޗެނަލް 
ފާހަގަކުރުމަށް ޗެނަލަށް ވަކި ގޮޅިއެއް 

22/10/2018 
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( ޚާއްސަކޮށް 108)ޗެނަލް ނަންބަރު 
ޔަޕްޓީވީ ޔޫ.އެސް.އޭގެ ހުއްދައާއެކު، 

ގެ ލޯގޯ ލުމަށްފަހު އެ ޗެނަލް ޔަޕްޓީވީ
ދޫކުރަމުން ދިޔައީ އެ ޗެނަލަށް އެއްވެސް 
ބަދަލެއް ނުގެނެސް، ކޮންޓެންޓް ރިސީވްވާ 

ގެ  2018އެޕްރީލް  27ގޮތަށްކަމަށާއި، 
ޔަޕް ފަހުން ލޯގޯގެ މައްސަލަ ޙައްލުވެ، 

ޓީވީ އިން ވަނީ ލޯގޯ ހިމަނައިގެން ފީޑް 
 ފޮނުވާފައިކަމަށާއި؛
ޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގު

ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަށް ފެށިފަހުން 
މިއަދާ ހަމައަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް 
ވިއްކަމުން ދަނީ ހަމައެކަނި އިންޓްރޯ ޕްކޭޖް 

 95ކަމަށާއި، ޚިދުމަތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ 
)ނުވަދިހަ ފަހެއް( ޗެނަލްކަމަށް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ؛
ތީން ތަޙްޤީޤުގެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަ

އެންމެހައި އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް 
ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތައް 

ޕަބްލިކް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުންބަލާއިރު، 
ގައި  2013ޖަނަވަރީ  30ލިމިޓެޑަކީ، 

މުޅިރާއްޖެ އަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ލައިސަންސް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ޖަނަވަރީ  20މިޝަނުން ފަރާތެއްކަމާއި، ކޮ
)ދިހައެއް( ޗެނަލްގެ  10ގައި  2015

 27މައްޗަށް ހިމެނޭ "ބޭސިކް ޕެކޭޖް" އަދި 
ގައި "އިންޓްރޯ" ޕެކޭޖް  2017އެޕްރީލް 

ގެ  2018މެއި  9ފާސްކޮށްދީފައިވާކަމާއި، 
ނިޔަލަށް އުނި/އިތުރުކުރުން ހިމެނޭނެހެން 
"އިންޓްރޯ" ޕެކޭޖްގައި ހިމެނުމަށް 

 84ސްކޮށްދީފައިވަނީ ކޮމިޝަނުން ފާ
 ؛)އަށްޑިހަ ހަތަރެއް( ޗެނަލް ކަމާއި

ގެ ނިޔަލަށް  2018މެއި  9ކޮމިޝަނުން 
ފާސްކޮށްދީފައިވާ "އިންޓްރޯ ޕެކޭޖް" އާއި 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި 
ހިމަނާފައިވާ "އިންޓްރޯ ޕެކޭޖް" ގައި ވެސް 
ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަން ކޮމިޝަންގެ 

 ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ؛
ގެ ނިޔަލަށް  2018މެއި  9ކޮމިޝަނުން 

އިންޓްރޯ ޕެކޭޖް" އަށް ފާސްކޮށްދީފައިވާ "
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން 
ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަކާ ނުލައި އުނި/އިތުރު 

ޤީޤަށް ގެނެސްފައިވާކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙު
ސާބިތުވާތީ، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް  31ގަވާއިދުގެ 
ރިޢާޔަތްކޮށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާ  31ގަވާއިދުގެ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 
ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 

ވަނަ  44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ކޮމިޝަނުން  ،މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން

ފާސްކޮށްދީފައިވާ ޕެކޭޖަކަށް އުނި/އިތުރެއް 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ،ގެންނަނަމަ

ވަނަ މާއްދާ )ޗެނަލް  31ގަވާއިދުގެ 
ޕެކޭޖު( އާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް 

 ނަސޭޙަތްތެރިވުމަށާއި؛

ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ދި
ދެމުންދާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ޚިދުމަތުގައި ހިމެނޭ "އިންޓްރޯ" ޕެކޭޖުގައި 

 27އިން  2018އެޕްރީލް  7ހިމަނައިގެން 
އިގެ ނިޔަލަށް ދައްކާފައިވާ  2018މެއި 

"ޔަޕް ޓީވީ" ގެ ޚިދުމަތް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
މުންދާ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ދެ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި 
 7ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

ގައި ފަށާފައިވަނީ ލޯގޯއެއް  2018އެޕްރީލް 
ނެތިކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް 
ލިމިޓެޑުގެ އަމިއްލަ އިޢުތިރާފުން 
ސާބިތުވާތީ އާއި، އޭގެ އަސްލަށް ބަލާއިރު، 

ނަލަކަށްވުރެ ބޮޑަށް "ޔަޕް ޓީވީ" އަކީ ޗެ
"ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީ" އެއްގެ ގޮތުގައި 
ބެލެވޭ ޚިދުމަތެއްކަމުގައިވާތީ އާއި، "ޔަޕް 
ޓީވީ" ގެ ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން 
ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ދެމުންދާ 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި 
ހިމަނާފައިވަނީ، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި  42ގަވާއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޗެނަލް" ގެ މާނައިގައި 
ހިމެނޭ ފަދަ ކޮންޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި 
ނޫންކަން ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް 
ސާބިތުވާތީ، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ  31ގަވާއިދުގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

ޅައި، ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަ
ވަނަ  44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ދެމުންދާ 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި ހިމަނާ 
ޗެނަލްތަކަކީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި  42ގަވާއިދުގެ 
ވަކި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ސްޓޭޝަނެއްގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަންގެ 
ދަށުން ފޮނުވޭ ޗެނަލެއްކަން 
ކަށަވަރުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން 
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 ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް ނަސޭޙަތްތެރިވުމަށާއި؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ 
ފަރާތުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ލް )ސާދަ( ޗެނަ 14ލިބިފައިނުވާ 
ހިމަނައިގެން "އިންޓްރޯ ޕެކޭޖް" ގެ 
ޚިދުމަތް ދީފައިވާކަން ކޮމިޝަނުގެ 
ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ، 

 18ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 
ވަނަ މާއްދާއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން 
ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ،ކަނޑައަޅައި
ވަނަ  2ގެ  2ވަލު ގަވާއިދުގެ ޖަދު

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ނުހޯދައި 

ރ 2,000ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ ޗެނަލަކަށް 
)ސާދަ(  14)ދެ ހާސް ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ )އަށާވީސް 28,000ޖުމްލަ  ،ޗެނަލަށް
ހާސް ރުފިޔާ( އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން 

 ؛ޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއިޕަބްލިކް ލިމިޓެ
ޖޫރިމަނާ ފައިސާއަށްވާ އެކުޖުމްލަ 

ރ )އަށާވީސް ހާސް ރުފިޔާ( 28,000
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30ފެށިގެން  މިއަދުން

ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށާއި، 
ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖަށް 
އުނިއިތުރުގެންނަމަ، އެ ކަން ކޮމިޝަނަށް 

ުޤ  އެންގުމަށާއި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައް
ލިބިފައިނުވާ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ވަގުތުން 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ   ،ހުއްޓާލުމަށާއި
ޤާނޫނާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ 
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މި ، ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
ގެ ޖަލްސާގައި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަން

ން ޤުބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ
 ނިންމީއެވެ.

02 IMCAC-18/2018 24/09/2018 

ޅ.އަތޮޅު ކޮމަންޑޫ އައިލެންޑް 
 ރިސޯޓުގައި ދެމުންދާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި 
ކޮމިޝަނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން 

ދިރާގު ޓީވީ( އަށް ) ޕލކ
 ފާސްކޮށްދީފައިވާފާސްކޮށްދީފައިވާ 

 ޗެނަލްތަކެއް ޕެކޭޖުތައް ފިޔަވައި، އެހެން
ދެމުންދާކަމަށް  ޓެސްޓް ފީޑްގެ ގޮތުގައި

ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ ބެލެވޭތީ، 
 މައްސަލަ

 ރިސޯޓުގައި އައިލެންޑް ކޮމަންޑޫ އަތޮޅު .ޅ
 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދެމުންދާ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮމިޝަނުން ޚިދުމަތުގައި
 އަށް( ޓީވީ ދިރާގު) ޕލކ ގުޅުން

ޕެކޭޖުތައް ފިޔަވައި،  ފާސްކޮށްދީފައިވާ
 ގޮތުގައި ފީޑްގެ ޓެސްޓް ޗެނަލްތަކެއް އެހެން

ކޮމިޝަނުން ބެލެވޭތީ،  ދެމުންދާކަމަށް
، ބަލާފައިވާ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގެ 
މައްސަލަ ރައްދުވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ގޮތުން

ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރިވުމަށް 
 ދީފައިވާކަމާއި؛ ފުރުޞަތުއެކަށީގެންވާ 

03/12/2018 
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ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ތަޙްޤީޤުގެ 
އެންމެހައި އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް 
ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތައް 

ޕަބްލިކް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުންބަލާއިރު، 
ގައި  2013ޖަނަވަރީ  30ލިމިޓެޑަކީ، 

މުޅިރާއްޖެ އަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
 ލައިސަންސް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ

ޖަނަވަރީ  20ފަރާތެއްކަމާއި، ކޮމިޝަނުން 
)ދިހައެއް( ޗެނަލްގެ  10ގައި  2015

 27، މައްޗަށް ހިމެނޭ "ބޭސިކް ޕެކޭޖް"
 ގައި "އިންޓްރޯ" ޕެކޭޖް 2017އެޕްރީލް 
ގައި  2018ނޮވެންބަރު  21އަދި 

 "ހޮސްޕިޓަލިޓީ ޕެކޭޖް"
ޑިސެންބަރު  2 ފާސްކޮށްދީފައިވާކަމާއި،

ގެ ނިޔަލަށް އުނި/އިތުރުކުރުން  2018
ހިމެނޭނެހެން "އިންޓްރޯ" ޕެކޭޖްގައި 

)ނުވަދިހަ ހައެއް( ޗެނަލް  96ހިމެނުމަށް  
ޕެކޭޖްގައި  "ހޮސްޕިޓަލިޓީ ޕެކޭޖް"އަދި 

 ޗެނަލް )ފަންސާސް ފަހެއް( 55ހިމެނުމަށް 
 ކަމާއި؛ވާކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްދީފައި

ި އައިލެންޑް  އަތޮޅު ކޮމަންޑޫ ޅ.  ،ރިސޯޓުގައ
 40ޓެސްޓް ސިގްނަލްގެ ގޮތުގައި 

)ސާޅީސް( ޗެނަލް ހިމަނައިގެން 
ތް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަ

ދެމުންދާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން 
ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން މައްސަލައަށް 
ޖަވާބުދާރީވެ ފޮނުވި ސިޓީގައި 

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި
މިޓެޑްގެ ލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް

ފަރާތުން ޅ. އަތޮޅު ކޮމަންޑޫ އައިލެންޑް 
ޓެސްޓް ސިގްނަލްގެ ގޮތުގައި  ،ރިސޯޓުގައި

)ސާޅީސް( ޗެނަލްގެ  40 ދިޔަދެމުން
ތެރޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ޗެނަލް  )ފަހެއް( 5ލިބިފައިނުވާ 
ހިމަނައިގެން ޚިދުމަތް ދީފައިވާކަން 

  ،ވާތީކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތު
ވަނަ  18ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

މާއްދާއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް 
 ،ލިމިޓެޑް ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
ވަނަ ނަންބަރުގައި  2ގެ  2

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 
ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ނުހޯދައި 

ރ 2,000 ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ ޗެނަލަކަށް
 ފަހެއް() 5)ދެ ހާސް ރުފިޔާ( މަގުން 

ހާސް ދިހަ ރ )10,000ޖުމްލަ  ،ޗެނަލަށް
ވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ރުފިޔާ( އިން ދި

 ؛ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި
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ޖޫރިމަނާ  ،ތިރީގައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ގޮތަށް
ދިހަ ރ )10,000ފައިސާއަށްވާ އެކުޖުމްލަ 

 ފެށިގެން  ހާސް ރުފިޔާ( މިއަދުން
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30

ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށާއި، 
ލިބިފައިނުވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ވަގުތުން 
މިއީ،  ،ހުއްޓާލުމަށާއި

ވަނަ  18ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 
މާއްދާއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް 
ލިމިޓެޑް ޚިލާފްވެފައިވާ ދެވަނަ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފަހަރުކަމަށްވާތީ، 
 ޤާނޫނާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް ތަކުރާރުކޮށް 

މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަންގެ  ،އެންގުމަށް
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 އިއްތިފާޤުން ނިންމީއެވެ.

09 IMCAC-19/2018 02/12/2018 

 ބޭއްވި އިންތިޒާމުކޮށް ޕީޕީއެމްއިން
 އިން 13 ޗެނަލް އެއްވުން/މުޒާހަރާ

 ވަގުތުން ގައި 2018 އޮކްޓޫބަރު 18 
 އެކޮންޓެންޓުގައި ގެނެސްދިންއިރު،

 އަބުރު މުސްތަފާގެ މުޙައްމަދު
 ހިމެނޭކަމަށް ވާހަކަތައް ގެއްލިގެންދާފަދަ

 ބަލަމުންދާ ކޮމިޝަނުން ބެލެވޭތީ،
 މައްސަލަ

 ނުނިމޭ މައްސަލައެއް

_ 

20 
 

IMCAC-25/2018 
29/08/2018 

ރިއާސީ އިންތިޚާބާ  އަހަރުގެވަނަ  2018
ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 

އައިލެންޑް  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ވީ" ލިމިޓެޑްގެ ޓީ ޗެނެލްއިން ވަގުތު  "ވީ
 އިންތިޚާބީ" ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 
 ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް

ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު 
 އާ އެއްގޮތްވާ" އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު

ގޮތުގެމަތިން އިއުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް 
 ބަލާފައިވާބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން 

 މައްސަލަ

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ  2018
އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ގުޅިގެން، އެ 

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އައިލެންޑް 
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑްގެ "ވީ ޓީވީ" ޗެނަލް އިން ވަގުތު 

އިންތިޚާބީ " ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 
 ،ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި

" އާ ރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލުއިދާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިއުލާނުކޮށްފައި 
ނުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، 
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ 
ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް 

މައްސަލަ ރައްދުވާ  ،ގޮތުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ
އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ 

 4އެ އުސޫލުގެ  ،ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ކޮމިޝަނަށް ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 

)ސާޅީސް  48ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވުމަށް 
ގަޑިއިރުގެ ފުރުޞަތެއް  އަށެއް(

 ދެވިފައިވާކަމާއި؛

ކޮމްޕެނީ އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 
 މައްސަލައަށް ންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

03/09/2018 
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 ބަޔާނަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުދާރީވެ
 އިންތިޚާބީ" ،ނަޒަރުކުރާއިރު
 ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ

 އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އިދާރީ
 ގޮތުގެ ދޭ ވަގުތު މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ
 މި ،އިއުލާނުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި މައުލޫމާތު
 އިޓްގައިވެބްސަ ވީނިއުސް މައުލޫމާތު

 ވީގެ.ޓީ.ވީ ،ކަމަށާއި އިޢުކުރެވިފައިވާޝާ
 ލިބެން މައުލޫމާތު އެ ރިސެޕްޝަނުން

 ތީ އާއި؛މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާހުންނާނެކަ

އޮގަސްޓު  20ވީނިއުސް ވެބްސައިޓްގައި 
އިންތިޚާބަށް ތާޢިދު  ގައި "ރިޔާސީ 2018

ހޯދުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ސިޔާސީ 
ޕާޓީތަކަށް އެއާރޓައިމް ވިއްކުމުގައި 
ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު" 
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަމާއި މި އުސޫލުގެ ދަށުން 

 20އެއާރޓައިމް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 
ސެޕްޓެންބަރު  21އިން  2018އޮގަސްޓު 
ގެ ނިޔަލަށް  12:00ގެ މެންދަމު  2018

 ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ؛

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ތަޙްޤީޤުގެ 
ތައް ފުރިހަމަކޮށް ޢަތުއެންމެހައި އިޖުރާ

ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތައް 
ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  2018ބަލާއިރު، 

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި 
ލެންޑް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އައި

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑްގެ "ވީ ޓީވީ" ޗެނަލް އިން ވަގުތު 

އިންތިޚާބީ " ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 

 ،ޔާންކުރުމާއިޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަ
އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ 
ކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން 

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އޮތަތީ، 
އިންތިޚާބީ "ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 
 ،ޔާންކުރުމާއިތައް ބަޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަ

އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ 
ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް 
ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ބެލި 
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 .މައްސަލަ ނިންމީއެވެ ންއިއްތިފާޤު

21 
 

IMCAC-26/2018 
29/08/2018 

އަހަރުގެ ރިއާސީ ވަނަ  2018
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި 

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އައިލެންޑް  ވާދަކުރާ

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ  2018
އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ގުޅިގެން، އެ 

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އައިލެންޑް 
03/09/2018 
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ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 
މް" ލިމިޓެޑްގެ .އެ ފް .އެ  "99 ވީ

ޗެނެލްއިން ވަގުތު ދިނުމަށް 
އިންތިޚާބީ " ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 
ހަމަތައް  ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ

ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު 
އެއްގޮތްވާ  އާ" އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު

ގޮތުގެމަތިން އިއުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް 
 ބަލާފައިވާ ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން
 މައްސަލަ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 
" ޗެނަލް 99ލިމިޓެޑްގެ "ވީ އެފް އެމް 

 އިން ވަގުތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް "

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 
އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،އިހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާ
" އާ އެއްގޮތްވާ އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު

ގޮތުގެމަތިން އިއުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް 
ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، 
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ 
ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް 

މައްސަލަ ރައްދުވާ  ،ކުރުމުގެ ގޮތުންކަށަވަރު
އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ 

ވަނަ  4ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެ އުސޫލުގެ 
ކޮމިޝަނަށް ގެ ދަށުން މާއްދާގެ )ރ( 

)ސާޅީސް  48ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވުމަށް 
ގަޑިއިރުގެ ފުރުޞަތެއް  އަށެއް(

 ؛ދެވިފައިވާކަމާއި

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އައިލެންޑް 
 މައްސަލައަށް ންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

 ބަޔާނަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުދާރީވެ
 އިންތިޚާބީ" ،ނަޒަރުކުރާއިރު
 ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ

 އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އިދާރީ
 ގޮތުގެ ދޭ ވަގުތު މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ
 މި ،އިއުލާނުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި މައުލޫމާތު
 ގައި އިޓްވެބްސަ ވީނިއުސް މައުލޫމާތު

އައިލެންޑް  ،ކަމަށާއި އިޢުކުރެވިފައިވާޝާ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

 މައުލޫމާތު އެ ރިސެޕްޝަނުން ގެލިމިޓެޑު
ތީ ބަޔާންކޮށްފައިވާމަށް ހުންނާނެކަ ލިބެން
 އާއި؛

އޮގަސްޓު  20ވީނިއުސް ވެބްސައިޓްގައި 
ގައި "ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތާޢިދު  2018

ހޯދުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ސިޔާސީ 
ޕާޓީތަކަށް އެއާރޓައިމް ވިއްކުމުގައި 
ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު" 

މި އުސޫލުގެ  ،ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަމާއި
 ދަށުން އެއާރޓައިމް ވިއްކުމަށް

 2018އޮގަސްޓު  20ހަމަޖެހިފައިވަނީ 
ގެ  2018ސެޕްޓެންބަރު  21އިން 

ގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައި  12:00މެންދަމު 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ؛

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ތަޙްޤީޤުގެ 
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ތައް ފުރިހަމަކޮށް ޢަތުއެންމެހައި އިޖުރާ
ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތައް 

އަހަރުގެ ރިޔާސީ ވަނަ  2018ބަލާއިރު، 
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި 
ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އައިލެންޑް 
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

" ޗެނަލް 99ލިމިޓެޑްގެ "ވީ އެފް އެމް 
 އިން ވަގުތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް "
ތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގު

އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ޔާންކުރުމާއިހަމަތައް ބަ
އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތްވާ 
ގޮތުގެމަތިން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ކަން 
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ، 
އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ 

އިންތިޚާބީ "ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބް

 ،ޔާންކުރުމާއިޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަ
އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ 
ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް 
ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ބެލި 
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 .މައްސަލަ ނިންމީއެވެ އިއްތިފާޤުން
22 

 
IMCAC-27/2018 

29/08/2018 

ވަނަ އަހަރުގެ ރިއާސީ  8102
އެ އިންތިޚާބުގައި  އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން،

ޕަބްލިކް   ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
ް " ސަރވިސް މީޑިއާގެ .ވީ.އެމ ޗެނެލް  "ޓީ

ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  އިން ވަގުތު
އިންތިޚާބީ " ގޮތުގެ މައުލޫމާތު

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް 

ފިޔަވަޅު  ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ
އާ އެއްގޮތްވާ " އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު

 ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ އާއި 
އިއުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، 

 ބަލާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ  2018
ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް 
މީޑިއާގެ "ޓީ.ވީ.އެމް" ޗެނަލް އިން ވަގުތު 
 ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު

އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް "
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 

އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި
" އާ އެއްގޮތްވާ އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު

ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް 
ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ އާއި އިއުލާނުކޮށްފައި 
ނުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، 
މާބެހޭ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަ

ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް 
ރައްދުވާ މައްސަލަ  ،ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އަށް އެ 
ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  4އުސޫލުގެ 

 48ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވުމަށް 
ގަޑިއިރުގެ ފުރުޞަތެއް  )ސާޅީސް އަށެއް(

 އި؛ދެވިފައިވާކަމާ

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އިން 
 ބަޔާނަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުދާރީވެ މައްސަލައަށް

 އިންތިޚާބީ" ،ނަޒަރުކުރާއިރު
 ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް

03/09/2018 
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 ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ
 އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އިދާރީ

 ގޮތުގެ ދޭ ވަގުތު މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ
 ،އިއުލާނުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި މައުލޫމާތު

 48ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިޢުލާނުކުރިތާ 
ގަޑިއިރު ތެރޭގައިވަނީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ 
މަންދޫބުން ގެނެސް އެމީހުންގެ ހާޟިރުގައި 
ގުރުއަތު ނަގައި ގަޑި އެލޮކޭޓްކޮށް، ޓޭބަލް 
އެމީހުންނާ ހަވާލުކޮށް ސޮއި ވަނީ 

ފައިކަމަށާއި، ޕީ.އެސް.އެމްގެ ހޯދާ
ވެބްސައިޓްގައި މި މައުލޫމާތު ޝާއިޢުކޮށް، 
ޚަބަރު މެދުވެރިކޮށް ޓީވީއިން މި މައުލޫމާތު 
ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށާއި، މި 

ގައި  2018އޮގަސްޓު  30މައުލޫމާތު 
ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަށާއި، މި 
 މައުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުޞޫލުގެ

( ގައި ބަޔާންކުރާ 2ދެވަނަ މާއްދާގެ )ބ( )
ވަގުތު ޚާއްސަކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނާ 
ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ 

 އާއި؛

 19 ގައިޕީ.އެސް.އެމްގެ ވެބްސައިޓް
ޕަބްލިކް ސަރވިސް ގައި " 2018އޮގަސްޓު 

ގެ  2018މީޑީއާއިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 
ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ޕާރޓީތަކަށް އެއަރޓައިމް 

މި  ،" ޝާއިޢުކޮށްދިނުމުގެ އުޞޫލު
އުސޫލުގެ ދަށުން އެއާރޓައިމް ވިއްކުމަށް 

 2018އޮގަސްޓު  19ހަމަޖެހިފައިވަނީ 
ގެ  2018ސެޕްޓެންބަރު  22އިން 

ގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައި  2:00މެންދުރުފަހު 
އަދި، މި މައުލޫމާތު  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

ރވިސް މީޑިއާގެ ހިމެނޭނެހެން ޕަބްލިކް ސަ
 PSM-SS/427/2018/15ނަންބަރު 

 2 ،( ސިޓ2018ީއޮގަސްޓު  30)
ގައި ކޮމިޝަނަށް  2018ސެޕްޓެންބަރު 
 ފޮނުވާފައިވާތީ؛

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ތަޙްޤީޤުގެ 
ތައް ފުރިހަމަކޮށް ޢަތުއެންމެހައި އިޖުރާ

ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތައް 
ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  2018ބަލާއިރު، 

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި 
ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕަބްލިކް 

ޗެނަލް  .ވީ.އެމް"ސަރވިސް މީޑިއާގެ "ޓީ
 އިން ވަގުތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ "
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 

އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ޔާންކުރުމާއިހަމަތައް ބަ
އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތްވާ 
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ގޮތުގެމަތިން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ކަން 
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން 

 ކަމަށާއި؛އޮތް
ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  2018ނަމަވެސް، 

އެ އިންތިޚާބުގައި  ،ބާ ގުޅިގެންއިންތިޚާ
ޕަބްލިކް  ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް

ސަރވިސް މީޑިއާގެ "ޓީ.ވީ.އެމް" ޗެނަލުން 
ވަގުތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ 

"އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  މައުލޫމާތު
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 

އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި
އާ އެއްގޮތްވާ އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" 

ކޮމިޝަނަށް  ގޮތުގެމަތިން
ހުށަހަޅައިފައިނުވާކަން ކޮމިޝަނުގެ 

 ؛ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"

 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ
 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް

 މާއްދާގެ ވަނަ 2 ގެ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ
ޕަބްލިކް ވަނަ ނަންބަރާ  1ގެ  (ބ)

ކަމަށް  ވެފައިވާޚިލާފުސަރވިސް މީޑިއާ 
، ނަމަވެސް  ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާ

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް
ޚިލާފުވާ ފުރަތަމަ އާ  "އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ

 އިންތިޚާބީ"ފަހަރު އެޅޭނެކަމަށް، 
 ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ

 5 ގެ "އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އިދާރީ
ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާ )ފިޔަވަޅު އެޅުން( ގެ 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅަކީ، 
އެކަމެއް ރަގަޅުކުރަން އެންގުން 

ވަނަ އަހަރުގެ  2018ކަމަށްވެފައި، 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް 
މީޑިއާގެ "ޓީ.ވީ.އެމް" ޗެނަލް އިން ވަގުތު 

 2ނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދި
ގައި ކޮމިޝަނަށް  2018ސެޕްޓެންބަރު 

ފޮނުވާފައިވާކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް 
މި މައްސަލަ އިތުރަށް  އެނގެން އޮތަތީ،

 ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް،
މި މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

މައްސަލަ  ންމެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު
 .ނިންމީއެވެ

23 IMCAC-28/2018 29/08/2018 

 ވަނަ އަހަރުގެ ރިއާސީ 8102

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި 
 ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕަބްލިކް

.އެސް.އެމް " ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޕީ

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ  2018
ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް 
މީޑިއާގެ "ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް" ޗެނަލް 

03/09/2018 



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  219 

 

ސް އު  ޗެނެލް އިން ވަގުތު ދިނުމަށް "ނި

 މައުލޫމާތުހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ 

 އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް"

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 
ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، 

އާ " ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު އިދާރީ
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ އާއި 
އިއުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، 

 ލާފައިވާ މައްސަލަކޮމިޝަނުން ބަ

އިން ވަގުތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ 
އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް " މައުލޫމާތު

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 
އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި
" އާ އެއްގޮތްވާ އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު

ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް 
ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ އާއި އިއުލާނުކޮށްފައި 
ނުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ 

އްޖޭގެ ދިވެހިރާމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، 
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ 
ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް 

ރައްދުވާ މައްސަލަ  ،ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން
 ،ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އަށް

"އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ 
ކޮމިޝަނަށް ގެ ދަށުން  ބެލުމުގެ އިޖުރާއަތު"

)ސާޅީސް  48ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ހާޒިރުވެ
ގަޑިއިރުގެ ފުރުޞަތެއް  އަށެއް(

 ދެވިފައިވާކަމާއި؛

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އިން 
 ބަޔާނަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުދާރީވެ މައްސަލައަށް

 އިންތިޚާބީ" ،ނަޒަރުކުރާއިރު
 ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ

 އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އިދާރީ
 ގޮތުގެ ދޭ ވަގުތު މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ
 ،އިއުލާނުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި މައުލޫމާތު

 48ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިޢުލާނުކުރިތާ 
ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 

ގުރުއަތު ގެނެސް އެމީހުންގެ ހާޟިރުގައި 
ނަގައި ގަޑި އެލޮކޭޓްކޮށް، ޓޭބަލް އެމީހުންނާ 
ހަވާލުކޮށް ސޮއި ވަނީ ހޯދާފައިކަމަށާއި، 
ޕީ.އެސް.އެމްގެ ވެބްސައިޓްގައި މި 
މައުލޫމާތު ޝާއިޢުކޮށް، ޚަބަރު މެދުވެރިކޮށް 
ޓީވީއިން މި މައުލޫމާތު 
ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށާއި، މި 

 ގައި 2018އޮގަސްޓު  30މައުލޫމާތު 
ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަށާއި، މި 
މައުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުޞޫލުގެ 

( ގައި ބަޔާންކުރާ 2ދެވަނަ މާއްދާގެ )ބ( )
ވަގުތު ޚާއްސަކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނާ 
ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ 

 އާއި؛

 19 ގައިޕީ.އެސް.އެމްގެ ވެބްސައިޓު
ޕަބްލިކް ސަރވިސް ގައި " 2018އޮގަސްޓު 

ގެ  2018މީޑީއާއިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 
ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ޕާރޓީތަކަށް އެއަރޓައިމް 

މި ، " ޝާއިޢުކޮށްދިނުމުގެ އުޞޫލު
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ސޫލުގެ ދަށުން އެއާރޓައިމް ވިއްކުމަށް އު
 2018އޮގަސްޓު  19ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

ގެ  2018ސެޕްޓެންބަރު  22އިން 
ގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައި  2:00މެންދުރުފަހު 

މި މައުލޫމާތު  އަދި،، ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ހިމެނޭނެހެން 
   PSM-SS/427/2018/15ނަންބަރު 

 2 ،( ސިޓ2018ީއޮގަސްޓު  30)
ގައި ކޮމިޝަނަށް  2018ސެޕްޓެންބަރު 
 ފޮނުވާފައިވާތީ؛

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ތަޙްޤީޤުގެ 
ތައް ފުރިހަމަކޮށް ޢަތުއެންމެހައި އިޖުރާ

ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތައް 
ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  2018ބަލާއިރު، 

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި 
ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕަބްލިކް 
ސަރވިސް މީޑިއާގެ "ޕީ.އެސް.އެމް 
ނިއުސް" އިން ވަގުތު ދިނުމަށް 

އިންތިޚާބީ " ވާ ގޮތްހަމަޖެހިފައި
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 

 ،ޔާންކުރުމާއިޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަ
އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ 
ކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން 

 އޮތްކަމަށާއި؛
ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  2018ނަމަވެސް، 

އެ އިންތިޚާބުގައި  ،އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން
ޕަބްލިކް  ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް

ސަރވިސް މީޑިއާގެ "ޕީ.އެސް.އެމް 
ވަގުތު ދިނުމަށް ނިއުސް" ޗެނަލުން 

"އިންތިޚާބީ  ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 
 ،ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި
އާ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" 

ކޮމިޝަނަށް  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
ހުށަހަޅައިފައިނުވާކަން ކޮމިޝަނުގެ 

 ؛ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"

 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ
 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް

 މާއްދާގެ ވަނަ 2 ގެ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ
ޕަބްލިކް ވަނަ ނަންބަރާ  1ގެ  (ބ)

ކަމަށް  ވެފައިވާޚިލާފުސަރވިސް މީޑިއާ 
، ނަމަވެސް  ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާ

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް
ޚިލާފުވާ ފުރަތަމަ އާ  "އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ
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 އިންތިޚާބީ"ފަހަރު އެޅޭނެކަމަށް، 
 ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ

 5 ގެ "އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އިދާރީ
ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާ )ފިޔަވަޅު އެޅުން( ގެ 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅަކީ، 
އެކަމެއް ރަގަޅުކުރަން އެންގުން 

ވަނަ އަހަރުގެ  2018ކަމަށްވެފައި، 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 

ކް ސަރވިސް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕަބްލި
މީޑިއާގެ "ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް" ޗެނަލް 
އިން ވަގުތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ 

ގައި  2018ސެޕްޓެންބަރު  2މައުލޫމާތު 
ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ކޮމިޝަނުގެ 

މި މައްސަލަ  ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ،
އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ޖާގައެއް 

މި މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި  ނެތްކަމަށް،
 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން

 މައްސަލަ ނިންމީއެވެ

24 IMCAC-29/2018 29/08/2018 

ރިއާސީ  ވަނަ އަހަރުގެ 8102
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި 

ޕަބްލިކް  ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
ސް "     ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޔެ

ވީ  ޗެނެލް އިން ވަގުތު ދިނުމަށް "ޓީ

 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު

 އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް"

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 
ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، 

އާ " ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު އިދާރީ
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް

 ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ އާއި
އިއުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، 

 ބަލާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން

 އިންތިޚާބާ ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނ8102ަ
 ވާދަކުރާ އިންތިޚާބުގައި އެ ގުޅިގެން،

 ސަރވިސް ޕަބްލިކް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ވަގުތު އިން ޗެނަލް" ޔެސް" މީޑިއާގެ
 މައުލޫމާތު ގޮތުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ންތިޚާބީއި"
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ބަޔާންކުރުމާއި، މަތައްހަ
 އެއްގޮތްވާ އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ

 ކޮމިޝަނަށް ގޮތުގެމަތިން
 އިއުލާނުކޮށްފައި އާއި ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ

 ބަލާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ބެލެވޭތީ، ނުވާކަމަށް
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅިގެން، މައްސަލައާ މި

 ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
 ޙައްޤުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގައި

 ރައްދުވާ މައްސަލަ ގޮތުން، ކަށަވަރުކުރުމުގެ
 އެ އަށް، މީޑިއާ ސަރވިސް ޕަބްލިކް
 ދަށުން ގެ( ރ) މާއްދާގެ ވަނަ 5 އުސޫލުގެ

 52 ޖަވާބުދާރީވުމަށް ހާޒިރުވެ ކޮމިޝަނަށް
 ފުރުޞަތެއް ގަޑިއިރުގެ( އަށެއް ސާޅީސް)

 އި؛ދެވިފައިވާކަމާ
 އިން މީޑިއާ ސަރވިސް ޕަބްލިކް

 ބަޔާނަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުދާރީވެ މައްސަލައަށް
 އިންތިޚާބީ" ނަޒަރުކުރާއިރު،
 ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 އި،ބަޔާންކުރުމާ ހަމަތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ

 އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އިދާރީ
 ގޮތުގެ ދޭ ވަގުތު މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ
 ކަމަށާއި، އިއުލާނުކޮށްފައިވާނެ މައުލޫމާތު

 52 އިޢުލާނުކުރިތާ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓުންގެ
 މަންދޫބުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރޭގައި ގަޑިއިރު
 ގުރުއަތު ހާޟިރުގައި އެމީހުންގެ ގެނެސް
 އެމީހުންނާ ޓޭބަލް އެލޮކޭޓްކޮށް، ގަޑި ނަގައި

 ހޯދާފައިކަމަށާއި، ވަނީ ސޮއި ހަވާލުކޮށް

03/09/2018 
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 މި ވެބްސައިޓްގައި އެމްގެ.އެސް.ޕީ
 މެދުވެރިކޮށް ޚަބަރު ޝާއިޢުކޮށް، މައުލޫމާތު
 މައުލޫމާތު މި ޓީވީއިން

 މި ކަމަށާއި، ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެ
 ގައި 8102 އޮގަސްޓު 71 މައުލޫމާތު

 މި ކަމަށާއި، ފޮނުވާފައިވާނެ ކޮމިޝަނަށް
 އުޞޫލުގެ ހިމެނޭ ތެރޭގައި މައުލޫމާތުގެ

 ބަޔާންކުރާ ގައި( 8( )ބ) ގެމާއްދާ ދެވަނަ
 ކޮމިޝަނާ ރިޕޯޓު ގޮތުގެ ޚާއްސަކުރި ވަގުތު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ
 އާއި؛
 09 ވެބްސައިޓުގައި އެމްގެ.އެސް.ޕީ

 ސަރވިސް  ކްޕަބްލި" ގައި 8102 އޮގަސްޓު
 ގެ 8102 އިންތިޚާބު ރިޔާސީ މީޑީއާއިން

 އެއަރޓައިމް ޕާރޓީތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި
 މި ޝާއިޢުކޮށް،" އުޞޫލު ދިނުމުގެ
 ވިއްކުމަށް އެއާރޓައިމް ދަށުން އުސޫލުގެ

 8102 އޮގަސްޓު 09 ހަމަޖެހިފައިވަނީ
 ގެ 8102 ސެޕްޓެންބަރު 88 ންއި

 ކަމުގައި ނިޔަލަށް ގެ 8011 މެންދުރުފަހު
 މައުލޫމާތު މި އަދި، ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،

 މީޑިއާގެ ސަރވިސް ޕަބްލިކް ހިމެނޭނެހެން
    PSM-SS/427/2018/15 ނަންބަރު

 8 ސިޓީ،( 8102 އޮގަސްޓު 30)
 ކޮމިޝަނަށް ގައި 8102 ސެޕްޓެންބަރު
 ފޮނުވާފައިވާތީ؛

 ތަޙްޤީޤުގެ މަތީން ހަމަތަކުގެ ޤާނޫނީ
 ފުރިހަމަކޮށް އިޖުރާޢަތުތައް އެންމެހައި

 މަޢުލޫމާތައް ލިބިފައިވާ ކޮމިޝަނަށް
 ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 8102 ބަލާއިރު،
 އިންތިޚާބުގައި އެ ގުޅިގެން، އިންތިޚާބާ
 ޕަބްލިކް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވާދަކުރާ

 އިން ޗެނަލް" ޔެސް" މީޑިއާގެ ސަރވިސް
 ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް ވަގުތު

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް
 އެއްގޮތްވާ އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ

 ކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
 އެނގެން އެނގެން ތަޙުޤީޤަށް ކޮމިޝަނުގެ

 ތްކަމަށާއި؛އޮ
 ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 8102 ނަމަވެސް،
 އިންތިޚާބުގައި އެ ގުޅިގެން، އިންތިޚާބާ
 ޕަބްލިކް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވާދަކުރާ

 ޗެނަލުން" ޔެސް" މީޑިއާގެ ސަރވިސް
 ގޮތުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް ވަގުތު

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ" މައުލޫމާތު
 މުގެޚާއްޞަކުރު ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް
 އެއްގޮތްވާ އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ

 ކޮމިޝަނަށް ގޮތުގެމަތިން
 ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހަޅައިފައިނުވާކަން

 އޮތަތީ؛ އެނގެން ތަޙުޤީޤަށް
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"

 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ
 ވަޅުފިޔަ އިދާރީ ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް
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 މާއްދާގެ ވަނަ 8 ގެ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ
 ޕަބްލިކް ނަންބަރާ ވަނަ 0 ގެ( ބ)

 ކަމަށް ޚިލާފުވެފައިވާ މީޑިއާ ސަރވިސް
 ،ނަމަވެސް  ސާބިތުވާ ތަޙުޤީޤަށް ކޮމިޝަނުގެ

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް
 ފުރަތަމަ ޚިލާފުވާ އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ

 އިންތިޚާބީ" އެޅޭނެކަމަށް، ފަހަރު
 ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ

 1 ގެ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އިދާރީ
 ވަނަ 0 ގެ( އެޅުން ފިޔަވަޅު) މާއްދާ ވަނަ

 ފިޔަވަޅަކީ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި
 އެންގުން ރަގަޅުކުރަން އެކަމެއް

 އަހަރުގެ ވަނަ 8102 ކަމަށްވެފައި،
 ވާދަކުރާ އިންތިޚާބުގައި ރިޔާސީ

 ސަރވިސް ޕަބްލިކް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ވަގުތު އިން ޗެނަލް" ޔެސް" މީޑިއާގެ
 8 މައުލޫމާތު ގޮތުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް
 ކޮމިޝަނަށް ގައި 8102 ންބަރުސެޕްޓެ

 ތަޙުޤީޤަށް ކޮމިޝަނުގެ ފޮނުވާފައިވާކަން
 އިތުރަށް މައްސަލަ މި އޮތަތީ، އެނގެން
 ނެތްކަމަށް، ޖާގައެއް ގެންދެވޭނެ ކުރިއަށް

 ބައިވެރިވި ޖަލްސާގައި ބެލި މައްސަލަ މި
 މައްސަލަ އިއްތިފާޤުން މެންބަރުންގެ
 .ނިންމީއެވެ

25 IMCAC-30/2018 29/08/2018 

ރިއާސީ  ވަނަ އަހަރުގެ 8102
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި 

ޕަބްލިކް  ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
ގެ " ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޖޭ އް ރާ ހި ވެ ދި

ޑު ދިނުމަށް  ޗެނެލް އިން ވަގުތު "އަ
 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު

 އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް"

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 
ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، 

އާ " ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު އިދާރީ
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ އާއި 
އިއުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، 

 ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ

 އިންތިޚާބާ ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 2018
 ވާދަކުރާ އިންތިޚާބުގައި އެ ގުޅިގެން،

 ސަރވިސް ޕަބްލިކް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ޖޫނިއަރދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމް.ވީ.ޓީ" މީޑިއާގެ

 ދިނުމަށް ވަގުތު އިން ޗެނަލް" އަޑު
 އިންތިޚާބީ" މައުލޫމާތު ގޮތުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ

 ވަގުތު ޓަރުންގެބްރޯޑްކާސް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް އްޞަކުރުމުގެޚާ

 އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އިދާރީ
 ކޮމިޝަނަށް ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ

 އިއުލާނުކޮށްފައި އާއި ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ
 ބަލާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ބެލެވޭތީ، ނުވާކަމަށް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅިގެން، މައްސަލައާ މި
 ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި މްހޫރިއްޔާގެޖު

 ޙައްޤުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގައި
 ރައްދުވާ މައްސަލަ ،ގޮތުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ

 އެ އަށް މީޑިއާ ސަރވިސް ޕަބްލިކް
 ދަށުން ގެ( ރ) މާއްދާގެ ވަނަ 5 އުސޫލުގެ

 52 ޖަވާބުދާރީވުމަށް ހާޒިރުވެ ކޮމިޝަނަށް
 ފުރުޞަތެއް އިރުގެގަޑި( އަށެއް ސާޅީސް)

 ދެވިފައިވާކަމާއި؛
 އިން މީޑިއާ ސަރވިސް ޕަބްލިކް

 ބަޔާނަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުދާރީވެ މައްސަލައަށް
 އިންތިޚާބީ" ނަޒަރުކުރާއިރު،
 ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ

 އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އިދާރީ
 ގޮތުގެ ދޭ ވަގުތު މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ
 ކަމަށާއި، އިއުލާނުކޮށްފައިވާނެ މައުލޫމާތު

03/09/2018 
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 52 އިޢުލާނުކުރިތާ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓުންގެ
 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރޭގައިވަނީ ގަޑިއިރު

 ހާޟިރުގައި އެމީހުންގެ ގެނެސް މަންދޫބުން
 ޓޭބަލް އެލޮކޭޓްކޮށް، ގަޑި ނަގައި ގުރުއަތު

 ވަނީ ސޮއި ހަވާލުކޮށް އެމީހުންނާ
 އެމްގެ.އެސް.ޕީ އި،ހޯދާފައިކަމަށާ
 ޝާއިޢުކޮށް، މައުލޫމާތު މި ވެބްސައިޓްގައި

 މައުލޫމާތު މި ޓީވީއިން މެދުވެރިކޮށް ޚަބަރު
 މި ކަމަށާއި، ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެ

 ގައި 8102 އޮގަސްޓު 71 މައުލޫމާތު
 މި ކަމަށާއި، ފޮނުވާފައިވާނެ ކޮމިޝަނަށް
 އުޞޫލުގެ ހިމެނޭ ތެރޭގައި މައުލޫމާތުގެ

 ބަޔާންކުރާ ގައި( 8( )ބ) އްދާގެމާ ދެވަނަ
 ކޮމިޝަނާ ރިޕޯޓު ގޮތުގެ ޚާއްސަކުރި ވަގުތު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ
 އާއި؛
 09 ވެބްސައިޓުގައި އެމްގެ.އެސް.ޕީ

 ސަރވިސް  ޕަބްލިކް" ގައި 8102 އޮގަސްޓު
 ގެ 8102 އިންތިޚާބު ރިޔާސީ މީޑީއާއިން

 އެއަރޓައިމް ޕާރޓީތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި
 މި ޝާއިޢުކޮށް،" އުޞޫލު ދިނުމުގެ
 ވިއްކުމަށް އެއާރޓައިމް ދަށުން އުސޫލުގެ

 8102 އޮގަސްޓު 09 ހަމަޖެހިފައިވަނީ
 ގެ 8102 ސެޕްޓެންބަރު 88 ންއި

 ކަމުގައި ނިޔަލަށް ގެ 8011 މެންދުރުފަހު
 މައުލޫމާތު މި އަދި، ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،

 މީޑިއާގެ ސަރވިސް ޕަބްލިކް ހިމެނޭނެހެން
 PSM-SS/427/2018/15 (30 ނަންބަރު

 ސެޕްޓެންބަރު 8 ސިޓީ،( 8102 އޮގަސްޓު
 ފޮނުވާފައިވާތީ؛ ކޮމިޝަނަށް ގައި 8102
 ތަޙްޤީޤުގެ މަތީން ހަމަތަކުގެ ޤާނޫނީ

 ފުރިހަމަކޮށް އިޖުރާޢަތުތައް އެންމެހައި
 މަޢުލޫމާތައް ލިބިފައިވާ ކޮމިޝަނަށް
 ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 8102 ބަލާއިރު،
 އިންތިޚާބުގައި އެ ގުޅިގެން، އިންތިޚާބާ
 ޕަބްލިކް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވާދަކުރާ

 އެމް.ވީ.ޓީ" މީޑިއާގެ ސަރވިސް
 އިން ޗެނަލް" އަޑު ޖޫނިއަރދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް ވަގުތު
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"

 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ
 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް

 އެއްގޮތްވާ އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ
 ކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
 އެނގެން ތަޙުޤީޤަށް ކޮމިޝަނުގެ
 އޮތްކަމަށާއި؛
 ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 8102 ނަމަވެސް،
 އިންތިޚާބުގައި އެ ގުޅިގެން، އިންތިޚާބާ
 ޕަބްލިކް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވާދަކުރާ

 އެމް.ވީ.ޓީ" މީޑިއާގެ ސަރވިސް
 ވަގުތު އިން" އަޑު ޖޫނިއަރދިވެހިރާއްޖޭގެ

 މައުލޫމާތު ގޮތުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"

 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ
 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް

 އެއްގޮތްވާ އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ
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 ކޮމިޝަނަށް ގޮތުގެމަތިން
 ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހަޅައިފައިނުވާކަން

 އޮތަތީ؛ އެނގެން ތަޙުޤީޤަށް
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"

 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ
 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް

 މާއްދާގެ ވަނަ 8 ގެ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ
 ޕަބްލިކް ނަންބަރާ ވަނަ 0 ގެ( ބ)

 ކަމަށް ޚިލާފުވެފައިވާ މީޑިއާ ސަރވިސް
 ،ނަމަވެސް  ސާބިތުވާ ތަޙުޤީޤަށް ކޮމިޝަނުގެ

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް
 ފުރަތަމަ ޚިލާފުވާ އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ

 އިންތިޚާބީ" އެޅޭނެކަމަށް، ފަހަރު
 ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ

 1 ގެ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އިދާރީ
 ވަނަ 0 ގެ( އެޅުން ފިޔަވަޅު) މާއްދާ ވަނަ

 ފިޔަވަޅަކީ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި
 އެންގުން ރަގަޅުކުރަން އެކަމެއް

 އަހަރުގެ ވަނަ 8102 ކަމަށްވެފައި،
 ވާދަކުރާ އިންތިޚާބުގައި ރިޔާސީ

 ސަރވިސް ޕަބްލިކް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ޖޫނިއަރދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމް.ވީ.ޓީ" މީޑިއާގެ

 ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް ވަގުތު އިން" އަޑު
 8102 ސެޕްޓެންބަރު 8 މާތުމައުލޫ ގޮތުގެ
 ފޮނުވާފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ގައި

 މި އޮތަތީ، އެނގެން ތަޙުޤީޤަށް ކޮމިޝަނުގެ
 ގެންދެވޭނެ ކުރިއަށް އިތުރަށް މައްސަލަ
 ބެލި މައްސަލަ މި ކަމަށް،ނެތް ޖާގައެއް

 މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ޖަލްސާގައި
 .ނިންމީއެވެ މައްސަލަ އިއްތިފާޤުން

26 IMCAC-31/2018 29/08/2018 

ރިއާސީ  ވަނަ އަހަރުގެ 8102
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި 

ޕަބްލިކް  ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
މް" ސަރވިސް މީޑިއާގެ އެ ހި އެފް. ވެ  "ދި

ދިނުމަށް  ޗެނެލް އިން ވަގުތު
 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު

 އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް"

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 
ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، 

އާ " ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު އިދާރީ
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ އާއި 
ބެލެވޭތީ،  އިއުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް

 ބަލާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން

ސީ އިންތިޚާބާ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާ 8102
ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް 
މީޑިއާގެ "ދިވެހި އެފް.އެމް" ޗެނަލް އިން 
ވަގުތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ 

އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މައުލޫމާތު "
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 

އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ބަޔާންކުރުމާއިހަމަތައް 
" އާ އެއްގޮތްވާ އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު

ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް 
ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ އާއި އިއުލާނުކޮށްފައި 
ނުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، 
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ 

ނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް ޤާ
މައްސަލަ ރައްދުވާ  ،ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ 
ވަނަ  5ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެ އުސޫލުގެ 

ކޮމިޝަނަށް މާއްދާގެ )ރ( ގެ  ދަށުން 
)ސާޅީސް  52ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

ޞަތެއް ގަޑިއިރުގެ ފުރު އަށެއް(
 ދެވިފައިވާކަމާއި؛

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އިން 

03/09/2018 
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 ބަޔާނަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުދާރީވެ މައްސަލައަށް
 އިންތިޚާބީ" ،ނަޒަރުކުރާއިރު
 ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ

 އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އިދާރީ
 ގޮތުގެ ދޭ ވަގުތު މަތިން ގޮތުގެ ވާއެއްގޮތް

ނީ، ޕަބްލިކް ވައިއުލާނުކޮށްފައިނު މައުލޫމާތު
ސަރވިސް މީޑިއާގެ "ދިވެހި އެފް.އެމް" 

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ" ޗެނަލް އަކީ،
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް
 މާއްދާގެ ވަނަ 2 ގެ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ

 ޗެނަލެއް ފަދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ބ)
ކަމުގައި ނުވާތީކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ 

 އާއި؛ 

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް
ު "ގައި " އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ " ބްރޯޑްކާސްޓަރ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  މާނަކޮށްފައިވަނީ
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދަށުން ގެޤާނޫނު

 ރާއްޖޭގެ ޚަބަރާއި ،ލިބިގެން ލައިސަންސް
 ންކަމާބެހޭކަ ހިނގާ މަސްރަޙުގައި ސިޔާސީ

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޕްރޮގްރާމު މަޢުލޫމާތާއި
 ޗެނަލްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ކަމުގައިވާތީ؛

ތަޙްޤީޤުގެ މަތިން މަތަކުގެ ޤާނޫނީ ހަ
ތައް ފުރިހަމަކޮށް ޢަތުއެންމެހައި އިޖުރާ

ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތައް 
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ  ބަލާއިރު،

"ދިވެހި އެފް.އެމް" ޗެނަލް އަކީ، 
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"

 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ
 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ " އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ
"ބްރޯޑްކާސްޓަރު" ގެ މާނައިގެ ތަރަހައިގެ 

މިއީ، ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ނުވާތީ، 
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"

 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ
 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް

ބެލޭނެ  ގެ ދަށުން"އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ
މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި 
ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

 .ނިންމީއެވެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
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ރިއާސީ  ވަނަ އަހަރުގެ 8102
 އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި

ރާއްޖެ   ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ

ވީ" ޖެ ޓީ އް ޗެނެލުން ވަގުތު  "ރާ
އިންތިޚާބީ " ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ 
ހަމަތައް  ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ

ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު 
އެއްގޮތްވާ  އާ "އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު

ގޮތުގެމަތިން އިއުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް 
ބަލާފައިވާ  ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން
 މައްސަލަ

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ  2018
ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ "ރާއްޖެ ޓީވީ" ޗެނަލް 

 ގުތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްއިން ވަ
އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް "

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 
އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި
" އާ އެއްގޮތްވާ އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު

ގޮތުގެމަތިން އިއުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް 
ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މި 

03/09/2018 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، 
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ 
ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް 

މައްސަލަ ރައްދުވާ  ،ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން
އްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެ ރާ

ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  4އުސޫލުގެ 
 48ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

ގަޑިއިރުގެ ފުރުޞަތެއް  )ސާޅީސް އަށެއް(
 ދެވިފައިވާކަމާއި؛

 ންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން
 ބަޔާނަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުދާރީވެ މައްސަލައަށް

 އިންތިޚާބީ" ،ނަޒަރުކުރާއިރު
 ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ

 އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އިދާރީ
 ގޮތުގެ ދޭ ވަގުތު މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ
 މި ،އިއުލާނުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި މައުލޫމާތު
 އިޓްގައިވެބްސަ ރާއްޖެ އެމް.ވީ މައުލޫމާތު

ރާއްޖެ  ،ކަމަށާއި އިޢުކުރެވިފައިވާޝާ
 ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ

 ލިބެން މައުލޫމާތު އެ ރިސެޕްޝަނުން
 ތީ އާއި؛މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާހުންނާނެކަ

 20ރާއްޖެ އެމް.ވީ ވެބްސައިޓްގައި 
ގައި "ރިޔާސީ  2018އޮގަސްޓު 

ގެނެސްދިނުމުގެ  އިންތިޚާބުގެ ކޮންޓެންޓް
މި  ،އުސޫލު" ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަމާއި

އުސޫލުގެ ދަށުން އެއާރޓައިމް ވިއްކުމަށް 
 2018އޮގަސްޓު  20ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

ގެ  2018ސެޕްޓެންބަރު  22އިން 
 ނިޔަލަށް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ؛

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ  2018
ވާދަކުރާ ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި 

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ "ރާއްޖެ ޓީވީ" ގެ 
ޗެނަލް އިން ވަގުތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް " ގޮތް
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 

އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ޔާންކުރުމާއިހަމަތައް ބަ
އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތްވާ 
ގޮތުގެމަތިން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ކަން 
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ، 
ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް "
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 

އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،އިޔާންކުރުމާހަމަތައް ބަ
ޚިލާފުވެފައިވާ އާ އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" 
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ކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް 
ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި 
 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުނ

 ނިންމީއެވެ.މައްސަލަ 

28 IMCAC-33/2018 29/08/2018 

ވަނަ އަހަރުގެ ރިއާސީ  8102
އެ އިންތިޚާބުގައި  އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން،

ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕިކްޗަރ 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ލޭންޑް އެފް.އެމް

ވީ" ޗެނެލް އިން ވަގުތު  "ސަން ޓީ
 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް

 އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް"

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 
ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، ޚާއްޞަކުރުމުގެ 

އާ " ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު އިދާރީ
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ އާއި 
އިއުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، 

 ބަލާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން

 އިންތިޚާބާ ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 2018
 ވާދަކުރާ އިންތިޚާބުގައި އެ ގުޅިގެން،

 އެފްއެމް ލޭންޑް ޕިކްޗަރ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 އެމް.ވީ.ޓީ" ލިމިޓެޑްގެ ޕްރައިވެޓް

 ވަގުތު އިން ޗެނަލް" ޓީވީ ޖޫނިއަރސަން
 މައުލޫމާތު ގޮތުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް
 އެއްގޮތްވާ އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ

 ކޮމިޝަނަށް ގޮތުގެމަތިން
 އިއުލާނުކޮށްފައި އާއި ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ

 ބަލާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ބެލެވޭތީ، ނުވާކަމަށް
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅިގެން، މައްސަލައާ މި

 ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
 ޙައްޤުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގައި

 ރައްދުވާ މައްސަލަ ގޮތުން، ކަށަވަރުކުރުމުގެ
 ޕްރައިވެޓް އެފްއެމް ލޭންޑް ޕިކްޗަރ
 ވަނަ 5 އުސޫލުގެ އެ އަށް ލިމިޓެޑް
 ކޮމިޝަނަށް ދަށުން ގެ( ރ) މާއްދާގެ
 ސާޅީސް) 52 ވުމަށްޖަވާބުދާރީ ހާޒިރުވެ
 ފުރުޞަތެއް ގަޑިއިރުގެ( އަށެއް

 ދެވިފައިވާކަމާއި؛
 ޕްރައިވެޓް އެފްއެމް ލޭންޑް ޕިކްޗަރ
 ޖަވާބުދާރީވެ މައްސަލައަށް އިން ލިމިޓެޑް
 ނަޒަރުކުރާއިރު، ބަޔާނަށް ދީފައިވާ

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް
 ގެގޮތު އެއްގޮތްވާ އާ "އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ

 މައުލޫމާތު ގޮތުގެ ދޭ ވަގުތު މަތިން
 އިންތިޚާބީ" ކަމަށާއި، އިއުލާނުކޮށްފައިވާނެ

 ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ

 އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އިދާރީ
 8 ގޮތް ދޭ ވަގުތު މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ

 ކޮމިޝަނަށް ގައި 8102 ސެޕްޓެންބަރު
 އާއި؛ ހުށަހަޅާފައިވާތީ

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް
 ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ

 ލޭންޑް ޕިކްޗަރ ގޮތް ދޭ ވަގުތު މަތިން
 ސަން" ލިމިޓެޑްގެ ޕްރައިވެޓް އެފްއެމް

 ށްފައިއިއުލާނުކޮ އާއްމުކޮށް އިން" ޓީވީ
 70  އަދި 8102 އޮގަސްޓު 71 ވަނީ

 ވާތީ؛ ކަމުގައި ގައި 8102 އޮގަސްޓު
 ތަޙްޤީޤުގެ މަތީން ހަމަތަކުގެ ޤާނޫނީ

 ފުރިހަމަކޮށް އިޖުރާޢަތުތައް އެންމެހައި
 މަޢުލޫމާތައް ލިބިފައިވާ ކޮމިޝަނަށް

 ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 8102 ރު،ބަލާއި

03/09/2018 
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 އިންތިޚާބުގައި އެ ގުޅިގެން، އިންތިޚާބާ
 ލޭންޑް ޕިކްޗަރ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވާދަކުރާ
 ސަން" ލިމިޓެޑްގެ ޕްރައިވެޓް އެފްއެމް

 ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް ވަގުތު އިން" ޓީވީ
          އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ މައުލޫމާތު ގޮތުގެ
 70  އަދި 8102 އޮގަސްޓު 71

 ކޮމިޝަނުގެ ކަން ގައި 8102 އޮގަސްޓު
 އޮތަތީ؛ އެނގެން ތަޙުޤީޤަށް

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް
 މާއްދާގެ ވަނަ 8 ގެ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ

 ލޭންޑް ޕިކްޗަރ ނަންބަރާ ވަނަ 0 ގެ( ށ)
 ޚިލާފުވެފައިވާ ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް އެފްއެމް
 ސާބިތުވާ ށްތަޙުޤީޤަ ކޮމިޝަނުގެ ކަމަށް

  ނަމަވެސް؛
 ރިޔާސީ އަހަރުގެ ވަނަ 8102 އަދި،

 އިންތިޚާބުގައި އެ ގުޅިގެން، އިންތިޚާބާ
 ލޭންޑް ޕިކްޗަރ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވާދަކުރާ
 ސަން" ލިމިޓެޑްގެ ޕްރައިވެޓް އެފްއެމް

 ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް ވަގުތު އިން" ޓީވީ
 އިންތިޚާބީ" މައުލޫމާތު ގޮތުގެ

 ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ

 އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އިދާރީ
 ގޮތް ދޭ ވަގުތު މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ

 8 ހުށަހަޅައިފައިވަނީ ކޮމިޝަނަށް
 ކަން  ގައި 8102 ސެޕްޓެންބަރު
 އޮތަތީ؛ އެނގެން ތަޙުޤީޤަށް ކޮމިޝަނުގެ

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް
 މާއްދާގެ ވަނަ 8 ގެ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ

 ލޭންޑް ޕިކްޗަރ ނަންބަރާ ވަނަ 0 ގެ( ބ)
 ލިމިޓެޑުން ޕްރައިވެޓް އެފްއެމް

 ޤަށްތަޙުޤީ ކޮމިޝަނުގެ ކަމަށް ޚިލާފުވެފައިވާ
 ނަމަވެސް؛ ސާބިތުވާ

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ބަޔާންކުރުމާއި، ހަމަތައް
 ފުރަތަމަ ޚިލާފުވާ އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ

 އިންތިޚާބީ" އެޅޭނެކަމަށް، ފަހަރު
 ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ކުރުމާއި،ބަޔާން ހަމަތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ

 1 ގެ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އިދާރީ
 ވަނަ 0 ގެ( އެޅުން ފިޔަވަޅު) މާއްދާ ވަނަ

 ފިޔަވަޅަކީ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި
 އެންގުން ރަގަޅުކުރަން އެކަމެއް

 އަހަރުގެ ވަނަ 8102 ކަމަށްވެފައި،
 ވާދަކުރާ އިންތިޚާބުގައި ރިޔާސީ

 އެފްއެމް ޑްލޭން ޕިކްޗަރ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 އިން" ޓީވީ ސަން" ލިމިޓެޑްގެ ޕްރައިވެޓް

 ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް ވަގުތު
 8102 އޮގަސްޓު 71 އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ

 މަށްކަ ގައި 8102 އޮގަސްޓު 70 އަދި
 ސެޕްޓެންބަރު 8 މައުލޫމާތު އެ ވުމާއި،



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  230 

 

 ފޮނުވާފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް ގައި 8102
 މި އޮތަތީ، އެނގެން ތަޙުޤީޤަށް ކޮމިޝަނުގެ
 ގެންދެވޭނެ ކުރިއަށް އިތުރަށް މައްސަލަ
 ބެލި މައްސަލަ މި ނެތްކަމަށް، ޖާގައެއް

 މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ޖަލްސާގައި
 .ނިންމީއެވެ މައްސަލަ އިއްތިފާޤުން

29 IMCAC-34/2018 29/08/2018 

ވަނަ އަހަރުގެ ރިއާސީ  8102
އެ އިންތިޚާބުގައި  އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން،

ކޮކޯނާ   ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ

ވީ" ގު ޓީ ޗެނެލް އިން ވަގުތު  "ސަން
 އިންތިޚާބީ" ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ 
 ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް

ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު 
 އާ އެއްގޮތްވާ" އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު

ގޮތުގެމަތިން އިއުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް 
 ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ

 މައްސަލަ

ޚާބާ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތި 2018
ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ "ސަންގު ޓީވީ" 
ޗެނަލް އިން ވަގުތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް " ގޮތް
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 

އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ބަޔާންކުރުމާއިހަމަތައް 
" އާ އެއްގޮތްވާ އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު

ގޮތުގެމަތިން އިއުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް 
ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، 
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ 

ތައް ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤު
މައްސަލަ ރައްދުވާ  ،ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން

ރައިވެޓް ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕް
ވަނަ މާއްދާގެ  4އެ އުސޫލުގެ ލިމިޓެޑަށް 

ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ )ރ( 
)ސާޅީސް އަށެއް(  48ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

 ގަޑިއިރުގެ ފުރުޞަތެއް ދެވިފައިވާކަމާއި؛

ޕްރައިވެޓް ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ލިމިޓެޑުން މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ 
 ،ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ނަޒަރުކުރާއިރު

"އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 

އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި
އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

މައުލޫމާތު  މަތިން ވަގުތު ދޭ ގޮތުގެ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިޢުލާނުކުރި 

( ގެ 2018އޮގަސްޓު  18ދުވަސް )
 ގެ ޚަބަރުގެ ކުރިން 16:00

ބަޔާންކޮށްފައިވީ  އިއުލާނުކޮށްފައިވާނެކަމަށް
 ނަމަވެސް؛ 

 15:15ދުވަހުގެ  2018އޮގަސްޓު  18
ގެ ނިޔަލަށް "ސަންގު ޓީވީ"  16:00އިން 

އިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓްގެ 
"އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ،ތެރޭގައި

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 
އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި

އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތްވާ 
ީސ  2018ގޮތުގެމަތިން  ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާ

އިންތިޚާބުގެ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވަގުތު 

03/09/2018 



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  231 

 

ދިނުމާއި ބެހޭ އުސޫލު އާންމުކޮށް 
އިއުލާނުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް 
ކޮންޓެއްޓެއް ގެނެސްދީފައިނުވާ ކަން 
ކޮމިޝަނުގެ މޮނިޓަރިންގ އަށް 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އާއި؛

ށް "އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަ
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 

އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި
އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

ކޮކޯނާ މަތިން ވަގުތު ދޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

އިއުލާނުކުރިކަން، "ސަންގު ޓީވީ" އިން 
ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް 

 ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ؛ލިމިޓެޑަށް 
ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ތަޙްޤީޤުގެ 
އެންމެހައި އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް 
ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތައް 

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  2018 ،ބަލާއިރު
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި 
ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކޮކޯނާ 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 
"ސަންގު ޓީވީ" ޗެނަލުން ވަގުތު ދިނުމަށް 

"އިންތިޚާބީ  ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 
 ،ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި

އާ ޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެ
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
އިއުލާނުކޮށްފައިނުވާކަން ކޮމިޝަނުގެ 

 ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ؛
"އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 

އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި
ވަނަ މާއްދާގެ  2އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" ގެ 

ކޮކޯނާ  ވަނަ ނަންބަރާ 1)ށ( ގެ 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް 

 ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި؛
އަދި، މިއީ، "އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 

ވަޅު އިދާރީ ފިޔަ ،ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި
ކޮކޯނާ އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ޚިލާފުވި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމުގައިވާތީ، 
"އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 

އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި
ވަނަ މާއްދާ  5 އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" ގެ
ވަނަ ނަންބަރުގެ  1)ފިޔަވަޅު އެޅުން( ގެ 
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ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  2018ދަށުން 
އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 
ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑްގެ "ސަންގު ޓީވީ" އިން ވަގުތު 
ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު، 

ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  2018 ސެޕްޓެންބަރު 5
"އިންތިޚާބީ ގެ ކުރިން  13:30

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 
 ،ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި

އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އާންމުކޮށް އަންގާ 

 6އެ ކޮންޓެންޓް  ،އިއުލާނުކުރުމަށާއި
ވާ ބުރާސްފަތި  2018ންބަރު ސެޕްޓެ

ގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަށް  14:00ދުވަހުގެ 
ފޮނުވުމަށް ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް، މި 
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ 

 .ނިންމީއެވެ

30 IMCAC-35/2018 29/08/2018 

ރިއާސީ  ވަނަ އަހަރުގެ 8102
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި 

މީޑިއާ ރިންގް  ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
ލް " ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  "31ޗެނަ

ދިނުމަށް  ޗެނެލް އިން ވަގުތު
 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު

 އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް"

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 
ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، 

އާ " ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު އިދާރީ
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ އާއި 
އިއުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، 

 މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ  2018
އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ  ގުޅިގެން، އެ

 ޕްރައިވެޓް ރިންގް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މީޑިއާ
" ޗެނަލް އިން 13ލިމިޓެޑްގެ "ޗެނަލް 

ވަގުތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ 
އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް " މައުލޫމާތު

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 
އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި
" އާ އެއްގޮތްވާ އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު

ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް 
ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ އާއި އިއުލާނުކޮށްފައި 
ނުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ،  ކޮމިޝަނުން 
ބަލާފައިވާ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގެ 

 ރިންގް މީޑިއާރައްދުވާ މައްސަލަ  ،ގޮތުން
 4ލިމިޓެޑަށް، އެ އުސޫލުގެ  ޕްރައިވެޓް

ކޮމިޝަނަށް ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ
)ސާޅީސް  48ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

ގަޑިއިރުގެ ފުރުޞަތެއް ދެވިފައިވީ  އަށެއް(
 ނަމަވެސް؛

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ކޮމިޝަނަށް 
 ހާޒިރުވުމަށް ދެވިފައިވާ ފުރުޞަތުގައި

ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް ރިންގް މީޑިއާ
 އިންތިޚާބީ"ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ، 

 ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ

 4 ގެ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އިދާރީ
 ގައި ވާ ގޮތުގެމަތިން، (ރ) މާއްދާގެ ވަނަ

03/09/2018 
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 ފުރުޞަތުގައި ދެވުނު ޖަވާބުދާރީވުމަށް
 ޕްރައިވެޓް ރިންގް މީޑިއާ ރައްދުވާ މައްސަލަ
 ކޮމިޝަނަށް ފަރާތުން ލިމިޓެޑުގެ

 ފުރުޞަތު އެ ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ،
 ؛ބަލައި ދޫކޮށްލީކަމަށް

ތަޙްޤީޤުގެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން 
އެންމެހައި އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް 
ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތައް 

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  2018 ،ބަލާއިރު
އެ އިންތިޚާބުގައި  ،އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން

 ރިންގް މީޑިއާ ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
" އިން 13ލިމިޓެޑްގެ "ޗެނަލް  ޕްރައިވެޓް

ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތު ދިނުމަށް 
"އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  މައުލޫމާތު

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 
އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި

އާ އެއްގޮތްވާ އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" 
ކޮމިޝަނަށް  ގޮތުގެމަތިން

ހުށަހަޅައިފައިނުވާކަން ކޮމިޝަނުގެ 
 ؛ތަތީތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮ

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް
 މާއްދާގެ ވަނަ 2 ގެ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ

 ރިންގް މީޑިއާވަނަ ނަންބަރާ  1ގެ  (ބ)
ކަމަށް  ވެފައިވާޚިލާފުލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް 
 ކަނޑައަޅައި؛

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ  2018
ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 

 ޕްރައިވެޓް ރިންގް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މީޑިއާ
" އިން ވަގުތު 13ލިމިޓެޑްގެ "ޗެނަލް 

 ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު
ތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިން"

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 
އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި
އާ އެއްގޮތްވާ " އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު

އިއުލާނުކޮށްފައިވާކަން  ގޮތުގެމަތިން
 ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން ނެތަތީ؛

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް
 މާއްދާގެ ވަނަ 2 ގެ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ

 ރިންގް މީޑިއާވަނަ ނަންބަރާ  1ގެ  (ށ)
ކަމަށް  ވެފައިވާޚިލާފުލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް 
 ކަނޑައަޅައި؛
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"އަދި، މިއީ، 

 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ
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 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް
 ރިންގް މީޑިއާއާ  "އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ
ލިމިޓެޑުން ޚިލާފުވި ފުރަތަމަ  ޕްރައިވެޓް

 އިންތިޚާބީ"ފަހަރުކަމުގައިވާތީ، 
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް

 ،ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި
 5 އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" ގެ

ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާ )ފިޔަވަޅު އެޅުން( ގެ 
ވަނަ އަހަރުގެ  2018ނަންބަރުގެ ދަށުން 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް

" އިން ވަގުތު 13ލިމިޓެޑްގެ "ޗެނަލް 
ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު، 

ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  2018ސެޕްޓެންބަރު  5
"އިންތިޚާބީ  ގެ ކުރިން 13:30

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 
 ،ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި

ޞޫލު" އާ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އު
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އާންމުކޮށް އަންގާ 

ހަމަ މިމުއްދަތުގެ  އިއުލާނުކުރުމަށާއި،
ތެރޭގައި އެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް 

 ށާއި، އިއުލާނުކުރިކަން އަންގައިދޭހުށަހެޅުމަ
ވާ  2018ސެޕްޓެންބަރު  6ކޮންޓެންޓް 

ގެ ކުރިން  14:00ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 
މީޑިއާ ރިންގް މަށް ހުށަހެޅުކޮމިޝަނަށް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް، މި 
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

އްސަލަ ން މަމެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު
 .ނިންމީއެވެ

31 IMCAC-36/2018 29/08/2018 

ވަނަ އަހަރުގެ ރިއާސީ  8102
އެ އިންތިޚާބުގައި  އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން،

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މީޑިއާ ވާދަކުރާ 
 ލިމިޓެޑްގެ ފައުންޑޭޝަން ޕްރައިވެޓް

ވީ" .ވީ ޓީ މް ޗެނެލް އިން ވަގުތު  "އެ
 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް

 އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް"

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 
ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، 

އާ " އުޞޫލު ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އިދާރީ
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ އާއި 
އިއުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، 

 ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ  2018
ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 

 ފައުންޑޭޝަން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މީޑިއާ
ލިމިޓެޑްގެ "އެމް.ވީ ޓީވީ" އިން  ޕްރައިވެޓް

ވަގުތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ 
އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް " މައުލޫމާތު

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 
އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި
" އާ އެއްގޮތްވާ އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު

ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް 
ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ އާއި އިއުލާނުކޮށްފައި 
ނުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، 
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ 
ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް 

ރައްދުވާ މައްސަލަ  ،ކުރުމުގެ ގޮތުންކަށަވަރު
ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް ފައުންޑޭޝަން މީޑިއާ

ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  4އެ އުސޫލުގެ 
ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ދަށުން 

 )ސާޅީސް އަށެއް( 48ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

03/09/2018 
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 ގަޑިއިރުގެ ފުރުޞަތެއް ދެވިފައިވާކަމާއި؛

 ލިމިޓެޑުން ޕްރައިވެޓް ފައުންޑޭޝަންމީޑިއާ 
 ދީފައިވާ މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ

 އިންތިޚާބީ" ،ނަޒަރުކުރާއިރު މައުލޫމާތަށް
 ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް ޚާއްޞަކުރުމުގެ

 އާ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ ފިޔަވަޅު އިދާރީ
 ގޮތުގެ ދޭ ވަގުތު މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ
 މި ،ކަމަށާއި އިއުލާނުކޮށްފައިވާނެ މައުލޫމާތު

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާނީ އިއުލާނު 
 ތެރެއިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިންތިޚާބީ

 އަބްދުލް ޔާމީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 އިލެކްޝަން ،ކެންޑިޑެސީ ޤައްޔޫމްގެ

 ގައި 2018 އޮގަސްޓު 10   ކޮމިޝަނުން
ފެށިގެން ގުތުން ވަ ބަލައިގެންކަން އެންގި

އް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި )ސާޅީސް އަށެ 48
 ކަމަށާއި،    އެ އިއުލާނުކުރި ވަގުތުތަކަކީ

 ،14:30ދުވަހުގެ  2018 އޮގަސްޓު 10
 ކަމުގައި 22:30 އަދި 20:30 ،16:30

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި
ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ތަޙްޤީޤުގެ 

ތައް ފުރިހަމަކޮށް ޢަތުއެންމެހައި އިޖުރާ
ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތައް 

 ،ބަލާއިރު
ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ 2018

ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 
 ފައުންޑޭޝަން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މީޑިއާ

"އެމް.ވީ ޓީވީ" އިން  ލިމިޓެޑަށް ޕްރައިވެޓް
ވަގުތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ 

ހުށަހަޅައިފައިވަނީ     ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު
ގައި ކަން  2018އޮގަސްޓު  29

 ؛ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"

 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ
 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް

 މާއްދާގެ ވަނަ 2 ގެ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ
 މީޑިއާވަނަ ނަންބަރާ  1ގެ  (ބ)

 ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ފައުންޑޭޝަން
ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް  ވެފައިވާޚިލާފު

 ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި؛
ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  2018އަދި، 

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި 
 ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މީޑިއާ

 ލިމިޓެޑަށް ޕްރައިވެޓް ފައުންޑޭޝަން
"އެމް.ވީ ޓީވީ" އިން ވަގުތު ދިނުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ     
 ގައި ކަމަށް މީޑިއާ 2018އޮގަސްޓު  10

ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް ފައުންޑޭޝަން



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  236 

 

އިންތިޚާބުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި 
ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ސިޔާސީ 

ގޮތް  ތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވަގުތުދޭޕާޓީ
 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބައިވެރިވާ އިންތިޚާބުގައި

 ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް ނަންތައް
އޮގަސްޓު  18ވަގުތު ) ކުރި އިޢުލާން
 48 ގިނަވެގެން ( އިން ފެށިގެނ2018ް

 ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ( އަށެއް ސާޅީސް)
އިއުލާނުކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނުގެ 

 ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން ނެތަތީ؛
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"

 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ
 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް

 މާއްދާގެ ވަނަ 2 ގެ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ
 މީޑިއާވަނަ ނަންބަރާ  1ގެ  (ށ)

ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް ފައުންޑޭޝަން
ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ވެފައިވާ ޚިލާފު

 ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި؛
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"އަދި، މިއީ، 

 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ
 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް

 މީޑިއާއާ  "އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ
ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް ފައުންޑޭޝަން
 ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމުގައިވާތީ،ޚިލާފުވި 

"އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 

އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި
ވަނަ މާއްދާ  5 އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" ގެ
ވަނަ ނަންބަރުގެ  1)ފިޔަވަޅު އެޅުން( ގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  2018ދަށުން 
ބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާ
ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް ފައުންޑޭޝަން މީޑިއާ

އިން ވަގުތު ދިނުމަށް "އެމް.ވީ ޓީވީ" 
 9ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު، 

ދުވަހުގެ އާދީއްތަ ވާ  2018ސެޕްޓެންބަރު 
"އިންތިޚާބީ ގެ ކުރިން  13:30

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު
 ،ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި

އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ 
ންމުކޮށް އަންގާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އާ

އިއުލާނުކުރުމަށާއި، ހަމަ މިމުއްދަތުގެ 
ތެރޭގައި އެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް 

 ށާއި، އިއުލާނުކުރިކަން އަންގައިދޭހުށަހެޅުމަ
ވާ  2018ސެޕްޓެންބަރު  10ކޮންޓެންޓް 

ގެ ކުރިން  14:00ދުވަހުގެ  ހޯމަ
 މީޑިއާހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނަށް 

ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިވެޓް ފައުންޑޭޝަން
މި މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި އެންގުމަށް، 

ން ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު
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 .އްސަލަ ނިންމީއެވެމަ

32 IMCAC-37/2018 29/08/2018 

ވަނަ އަހަރުގެ ރިއާސީ  8102
އެ އިންތިޚާބުގައި  އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން،

ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފާރއަވޭ 
 79" ިެލިމިޓެޑްގ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް
އޯ ޑި ވަން ރޭ ޗެނެލް އިން ވަގުތު  "މިނި

 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް

 އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް"

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 
ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، 

އާ " ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު އިދާރީ
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ އާއި 
އިއުލާނުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، 

 ބަލާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން

ސީ އިންތިޚާބާ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާ 2018
ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފާރއަވޭ ހޮލިޑޭސް

ލިމިޓެޑްގެ "ނައިންޓީ ސެވަން  ޕްރައިވެޓް
މިނިވަން" ޗެނަލް އިން ވަގުތު ދިނުމަށް 

އިންތިޚާބީ " ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 
 ،ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި

" އާ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް 
ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ އާއި އިއުލާނުކޮށްފައި 
ނުވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، 
ނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫ

ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް 
ރައްދުވާ މައްސަލަ  ،ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން

ލިމިޓެޑަށް އެ  ޕްރައިވެޓް ފާރއަވޭ ހޮލިޑޭސް
ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  4އުސޫލުގެ 

ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ ދަށުން 
 )ސާޅީސް އަށެއް( 48ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

 ގަޑިއިރުގެ ފުރުޞަތެއް ދެވިފައިވާކަމާއި؛
ފާރއަވޭ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ ދީފައިވާ ބަޔާނަށް 

"އިންތިޚާބީ  ،ނަޒަރުކުރާއިރު
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 
 ،ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި

އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަގުތު ދޭ ގޮތުގެ 
 ،މައުލޫމާތު އިއުލާނުކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިނުވާނެ ކަމަށް 
ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓް ފާރއަވޭ ހޮލިޑޭސް
 އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ؛

ތަޙްޤީޤުގެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން 
ތައް ފުރިހަމަކޮށް ޢަތުއެންމެހައި އިޖުރާ

ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތައް 
ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ  2018ބަލާއިރު، 

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި 
ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފާރއަވޭ 

ލިމިޓެޑްގެ "ނައިންޓީ  ޕްރައިވެޓް ހޮލިޑޭސް
ޗެނަލް އިން ވަގުތު ސެވަން މިނިވަން" 

 ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު
އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް "

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 
އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި
އާ އެއްގޮތްވާ " އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު

ކޮމިޝަނަށް  ގޮތުގެމަތިން
ޝަނުގެ ހުށަހަޅައިފައިނުވާކަން ކޮމި

 ؛ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ

03/09/2018 
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 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް
 މާއްދާގެ ވަނަ 2 ގެ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ

ފާރއަވޭ ވަނަ ނަންބަރާ  1ގެ  (ބ)
 ވެފައިވާޚިލާފުލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް ހޮލިޑޭސް

ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާ 
 ކަމަށް ކަނޑައަޅައި؛

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ  2018
ގުޅިގެން، އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފާރއަވޭ ހޮލިޑޭސް

ލިމިޓެޑްގެ "ނައިންޓީ ސެވަން  ޕްރައިވެޓް
މިނިވަން" ޗެނަލް އިން ވަގުތު ދިނުމަށް 

 ޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތުހަމަ
އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް "

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ 
އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ،ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި
އާ އެއްގޮތްވާ " އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު

އިއުލާނުކޮށްފައިނުވާކަން  ގޮތުގެމަތިން
 ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް އެނގެން އޮތަތީ؛

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް
 މާއްދާގެ ވަނަ 2 ގެ" އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ

ފާރއަވޭ ވަނަ ނަންބަރާ  1ގެ  (ށ)
ވެފައިވާ ޚިލާފުލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް ހޮލިޑޭސް

ސާބިތުވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް 
 ކަމަށް ކަނޑައަޅައި؛

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިޚާބީ"އަދި، މިއީ، 
 ޚާއްޞަކުރުމުގެ ވަގުތު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

 ފިޔަވަޅު އިދާރީ ،ބަޔާންކުރުމާއި ހަމަތައް
 ފާރއަވޭ ހޮލިޑޭސްއާ  "އުޞޫލު އެޅުމާބެހޭ
ލިމިޓެޑުން ޚިލާފުވި ފުރަތަމަ  ޕްރައިވެޓް

"އިންތިޚާބީ  ފަހަރުކަމުގައިވާތީ،
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 
 ،ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި
 5 އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" ގެ

ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާ )ފިޔަވަޅު އެޅުން( ގެ 
ވަނަ އަހަރުގެ  2018ނަންބަރުގެ ދަށުން 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 
ށް ފާރއަވޭ ހޮލިޑޭސް ކެންޑިޑޭޓުންނަ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ "ނައިންޓީ ސެވަން 
މިނިވަން" ޗެނަލް އިން ވަގުތު ދިނުމަށް 

 9ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު، 
ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ  2018ސެޕްޓެންބަރު 

"އިންތިޚާބީ ގެ ކުރިން  13:30
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު 

 ،ގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއިޚާއްޞަކުރުމު
އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ 
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ންމުކޮށް އަންގާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އާ
އިއުލާނުކުރުމަށާއި، ހަމަ މިމުއްދަތުގެ 
ތެރޭގައި އެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް 

 ށާއި، އިއުލާނުކުރިކަން އަންގައިދޭހުށަހެޅުމަ
ވާ  2018ސެޕްޓެންބަރު  10ކޮންޓެންޓް 

ގެ ކުރިން  14:00ދުވަހުގެ  ހޯމަ
 ފާރއަވޭ ހޮލިޑޭސްހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނަށް 

މި ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް،  ޕްރައިވެޓް
މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

އްސަލަ ން މަމެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު
 .ނިންމީއެވެ
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# 
ރު  ބަ ރީ ނަން ޓް ސް ޖި  ރަ

ޅި  ހެ ށަ ލަ ހު ސަ އް މަ
ޚް ރީ ސާ ތާ ލާ ގެ ޙު އި ލަ ސަ އް ތް މަ މި ގޮ ލަ ނިން ސަ އް  މަ

ލަ  ސަ އް މަ
ޚް ރީ މި ތާ  ނިން

1 CAC-19/2017 12/09/2017 

އިން ރާއްޖޭގެ އެކި  އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް
ރައިޓްސް ނެތް ޗެނަލްތައް  ރިސޯޓުތަކުގައި

 ފޯރުކޮށްދެމުން ދާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ

 މައްސަލަ

އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

. ސިނަމަން ދޮންވެލި 1)އެގާރަ( ރިސޯޓް ) 11

. ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ 2 ،މޯލްޑިވްސް

އިދޫ މޯލްޑިވްސް ބައި . އެއްލ3ަ ،މޯލްޑިވްސް

. އަންނަތަރަ ރިސޯޓް އެންޑް 4 ،ސިނަމަން

. މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް 5 ،ސްޕާރ

. 7، . ކްލަބް މެޑް ކަނި މޯލްޑިވްސ6ް ،ސްޕާ

. ދަ 8 ،އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާރ މޯލްޑިވްސް

. ސަން އެކުވާ 9 ،ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި

ޑިވްސް . އަނަންތަރަ ވެލި މޯލ10ް ،ވިލުރީފް

. ނަލަދޫ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް 11 ،ރިސޯޓް

މޯލްޑިވްސް( ގައި ރައިޓްސް ނެތް ޗެނަލްތައް 

ސެޕްޓެންބަރު  12ފޯރުކޮށްދެމުން ދާކަމަށް ބުނެ 

 ؛ގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2017

 11ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާގައިވާ 

ްޓ ) 4)އެގާރަ( ރިސޯޓުގެ ތެރެއިން  ހަތަރެއް( ރިސޯ

 މެއި 14. ކްލަބް މެޑް ކަނި މޯލްޑިވްސް )1)

. 2 ،ގައި ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ( 2015

 22އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް )

ގައި ލައިސަންސް  2016ނޮވެންބަރު 

 22. ދަ ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި )3 ،ދޫކޮށްފައިވާ(

ގައި ލައިސަންސް  2016ނޮވެންބަރު 

 22. ސަން އެކުވާ ވިލުރީފް )4 ،ދޫކޮށްފައިވާ(

ގައި ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ(  2016ނޮވެންބަރު 

ްނ  އަކީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ލައިސަ

ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކެއްކަމާއި، މައްސަލައިގެ 

ތަޙުޤީޤުގެ މަރުހަލާގެ ތެރޭގައި މީރު އައިލެންޑް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ގައި

  ލައިސަންސަށް އެދި އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް

ޖަނަވަރީ  04ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުށަހެޅުމުން  

ގައި އެ ފަރާތަށް ލައިސަންސް  2018

 ދޫކޮށްފައިވާކަމާއި؛       

19/06/2018 
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އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ތަކެއް ފުރުސަތު ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް

 ؛ދީފައިވާކަމާއި، މިގޮތުން

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 

. 1)ހަތެއް( ރިސޯޓް ) 7ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 

. ސިނަމަން 2،ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް 

. އެއްލައިދޫ މޯލްޑިވްސް 3 ،ހަކުރާ ހުރާ މޯލްޑިވްސް

. އަންނަތަރަ ރިސޯޓް އެންޑް 4 ،ބައި ސިނަމަން

. މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް 5،ސްޕާރ 

 ،. އަނަންތަރަ ވެލި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓ6ް ،ސްޕާ

. ނަލަދޫ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް( ގައި 7

ޓެސްޓް ސިގްނަލް ދެމުންދާކަމަށް އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

)ހަތަރެއް(  4އަނެއް  ،ފުވެފައިވާތީ އާއިއިޢުތިރާ

. 2 ،. ކްލަބް މެޑް ކަނި މޯލްޑިވްސ1ްރިސޯޓް )

. ދަ 3 ،އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާރ މޯލްޑިވްސް

. ސަން އެކުވާ 4 ،ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި

ވިލުރީފް( އަކީ ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ލައިސަންސްގެ ދަށުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

މުންދާ ރިސޯޓްތަކެއް ކަމާއި، މި ޚިދުމަތްދެ

ރިސޯޓުތަކުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޗެނަލް 

އެކްސް ޕަވަރ ރައިޓްސް ޑޮކިއުމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ލައިޓް ވޭވް 

 2017އެޕްރީލް  16އިންޓަރނޭޝަނަލްއާ ދެމެދު 

ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ "ޗެނަލް ލައިސަންސް 

މަންޓް" ހުށަހަޅައިފައިވާކަމާއި، މި އެގްރީ

)ސައްބީސް(  26އެގްރީމެންޓުގައިވާ ގޮތުން، 

ޗެނަލް ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބިފައިވާކަމާއި، 

އަދި އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލައިސަންސަށް އެދޭ 

)ސަތާރަ( ޗެނަލެއް  17ކު، އިތުރު ފޯމާއެ

ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮތްކަމުގެ ލިޔުން ކޮމިޝަނަށް 

 ހުށަހަޅައިފައި ވީނަމަވެސް؛

ށް  ޑަ ޓެ މި ޓް ލި ވެ ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައި ކްސް  އެ

ގެ  މު ރު ކު ޓް ސް ކާ ރީބްރޯޑް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ 
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ދާ  މުން ތް ދެ މަ ދު ށުން ޚި ގެ ދަ ސް ސަން އި ލަ

އި ރެ ގެ ތެ ކު ތަ ޓު ސޯ ؛ ރި  ން

ސް  .1 ވް ޑި ލް ޑް ކަނި މޯ ބް މެ ލަ  ކް

ކްލަބް މެޑް ކަނި މޯލްޑިވްސްގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

ފަރާތަކީ އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަމާއި، އެކްސް 

ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

)ފަހެއް(  5ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

ދާ  ޗެނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން

ކަމަށް، ކްލަބް މެޑް ކަނި 

މޯލްޑިވްސް އިން މައުލޫމާތު 

  ؛ދީފައިވާތީ އާއި

ކްލަބް މެޑް ކަނި މޯލްޑިވްސްގައި 

އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

)ދޭއް( ޗެނަލް  2ލިބިފައިނުވާ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާ ކަމަށް 

ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް 

އެކްސް ޕަވަރ  ސާބިތުވެފައިވާތީ،

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ  18

 ،ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  2ގެ  2ޖަދުވަލު 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ 

ރ )ދެ ހާސް 2,000ޗެނަލަކަށް 

 ،)ދޭއް( ޗެނަލަށް 2ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ )ހަތަރު ހާސް 4,000ޖުމްލަ 

ސް ޕަވަރ ރުފިޔާ( އިން އެކް

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
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 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

ސް  .2 ވް ޑި ލް ޕާ މޯ ޑް ސް ބީޗް އެން ވެލި  ޅު  އޮ

އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާރ 

ވަނަ  2017މޯލްޑިވްސްގައި 

އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު )މައްސަލަ 

ގައި މަހުހުށަހެޅުނު ތާރީޚް( 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

އެކްސްޕަވަރ  ދިން ފަރާތަކީ

 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަމާއި، އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

 35ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

)ތިރީސް ފަހެއް( ޗެނަލް 

، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދިޔަކަމުގައި

އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާރ 

މޯލްޑިވްސް އިން މައުލޫމާތު 

 ؛ދީފައިވާތީ އާއި

ންޑް ސްޕާރ އޮޅުވެލި ބީޗް އެ

މޯލްޑިވްސްގައި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ފަރާތުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 

 )ނަވާރަ( 19ޙައްޤު ލިބިފައިނުވާ 

ޗެނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ދިޔަކަން 

ސާބިތުވާތީ، އެކްސް ޕަވަރ 

 މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ  18

 ،ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  2ގެ  2ޖަދުވަލު 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ 

ރ )ދެ ހާސް 2,000ޗެނަލަކަށް 

 )ނަވާރަ( 19ރުފިޔާ( މަގުން 
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ރ 38,000ޖުމްލަ  ،ޗެނަލަށް

ހާސް ރުފިޔާ( އިން  ތިރީސް އަށް)

އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

ސް .3 ވް ޑި ލް ށި މޯ ފު ރު މް އި ޔާ  ދަ ސަން ސި

ދަ ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި 

ވަނަ  2017މޯލްޑިވްސްގައި 

)މައްސަލަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު 

ގައި މަހުހުށަހެޅުނު ތާރީޚް( 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ދިން ފަރާތަކީ އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ކަމާއި، އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

 40ތުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާ

)ސާޅީސް( ޗެނަލް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދިޔަކަމުގައި 

ދަ ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި 

މޯލްޑިވްސް އިން މައުލޫމާތު 

 ؛ދީފައިވާތީ އާއި

ދަ ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި 

މޯލްޑިވްސްގައި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ފަރާތުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ 

 )އެކާވީސް( 21ޙައްޤު ލިބިފައިނުވާ 

ޗެނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ދިޔަކަން 

ސާބިތުވާތީ، އެކްސް ޕަވަރ 

ޓް ލިމިޓެޑުން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ  18

 ،ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  2ގެ  2ޖަދުވަލު 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 
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ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ 

ރ )ދެ ހާސް 2,000ލަކަށް ޗެނަ

 )އެކާވީސް( 21ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ 42,000ޖުމްލަ  ،ޗެނަލަށް

ހާސް ރުފިޔާ( އިން  ދެ)ސާޅީސް 

އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

ސް .4 ވް ޑި ލް ފް މޯ ރީ ލު ވާ ވި ކު  ސަން އެ

ދަ ސަން އެކުވާ ވިލުރީފް 

ވަނަ  2017މޯލްޑިވްސްގައި 

)މައްސަލަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު 

ގައި މަހުހުށަހެޅުނު ތާރީޚް( 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ދިން ފަރާތަކީ އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ކަމާއި، އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

 27ތުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާ

)ހަތާވީސް( ޗެނަލް 

 ، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދިޔަކަމުގައި

ދަ ސަން އެކުވާ ވިލުރީފް 

މޯލްޑިވްސް އިން މައުލޫމާތު 

 ؛ދީފައިވާތީ އާއި

ދަ ސަން އެކުވާ ވިލުރީފް 

މޯލްޑިވްސްގައި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ފަރާތުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

)އަށާރަ(  18ޙައްޤު ލިބިފައިނުވާ 

ޗެނަލެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ދިޔަކަން 

ސާބިތުވާތީ، އެކްސް ޕަވަރ 

ޓް ލިމިޓެޑުން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ  18
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ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ،ކަނޑައަޅައި

ވަނަ  2ގެ  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ 

ރ )ދެ ހާސް 2,000ޗެނަލަކަށް 

)އަށާރަ(  18ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ 36,000ޖުމްލަ  ،ޗެނަލަށް

)ތިރީސް ހަ ހާސް ރުފިޔާ( އިން 

އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

ތި  އް ނެ ސެ ސަން އި ގެ ލަ މު ރު ކު ޓް ސް ކާ ޑް ރޯ ބް ރީ

؛  އިން ރެ ގެ ތެ ކު ތަ ޓު ސޯ ދާ ރި މުން ތް ދެ މަ ދު  ޚި

މަން  .5 ސްސިނަ ވް ޑި ލް ލި މޯ ވެ  ދޮން

ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް 

އަކީ، އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް 

ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ރަށަކަށްނުވާތީ އާއި، ސިނަމަން 

ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް ގައި ޓެސްޓް 

ސިގްނަލް ދެމުން ދާކަމަށް އެކްސް 

ރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ޕަވަ

 ؛ލިމިޓެޑުން އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ އާއި

ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް ގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

ފަރާތަކީ އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަމާއި، 

ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް ގައި 

އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

 33ވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޕްރައި

)ތިރީސް ތިނެއް( ޗެނަލް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައި، 

ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް އިން 
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 ؛މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ

އަދި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލައިސަންސް ނެތި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ޑިވްސް ގައި ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ 

ކަން ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް 

އެކްސް ޕަވަރ ސާބިތުވާތީ، 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

 22ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ 

 ،ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ  5ގެ  2ޖަދުވަލު 

ދަށުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލައިސަންސް ނެތި ޚިދުމަތް 

ރ )ދެ ހާސް 2,000ދީފައިވާތީ 

)ތިރީސް  33ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ 66,000 ،ތިނެއް( ޗެނަލަށް

)ފަސްދޮޅަސް ހަ ހާސް ރުފިޔާ( 

 އިން އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް ގައި 

އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

)ބާވިސް( ޗެނަލް  22ލިބިފައިނުވާ 

ދިޔަކަން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 

ސާބިތުވާތީ، ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް 

އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ  18

 ،ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  2ގެ  2ޖަދުވަލު 



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  248 

 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

ގެ ޙައްޤު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު

ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ 

ރ )ދެ ހާސް 2,000ޗެނަލަކަށް 

)ބާވިސް(  22ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ )ސާޅީސް 44,000 ،ޗެނަލަށް

ހަތަރު ހާސް ރުފިޔާ( އިން އެކްސް 

ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

  ،ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

ސިނަމަން ދޮންވެލި މޯލްޑިވްސް ގައި 

މޯލްޑިވްސް އެކްސް ޕަވަރ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ރ 110,000ޖުމްލަ ދީފައިވާތީ 

)އެއް ލައްކަ ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ( 

އިން އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

 

ރާ  .6 ރާ ހު ކު މަން ހަ ސްސިނަ ވް ޑި ލް  މޯ

ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ މޯލްޑިވްސް 

އަކީ، އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ްސ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަން

ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ރަށަކަށްނުވާތީ އާއި، ސިނަމަން 

ހަކުރާ ހުރާ މޯލްޑިވްސްގައި ޓެސްޓް 

ސިގްނަލް ދެމުން ދާކަމަށް އެކްސް 

ލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ޕަވަރ މޯ

ލިމިޓެޑުން އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ 

 ؛އާއި

ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ 

މޯލްޑިވްސްގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

ފަރާތަކީ އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 
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ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަމާއި، 

ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ މޯލްޑިވްސް 

ގައި އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

 33ވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޕްރައި

)ތިރީސް ތިނެއް( ޗެނަލެއް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ދާކަމުގައި، 

ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ މޯލްޑިވްސް 

 ؛އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާތީ

އަދި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލައިސަންސް ނެތި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ހުރާ މޯލްޑިވްސް ސިނަމަން ހަކުރާ 

ގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޚިދުމަތް ދޭ ކަން ކޮމިޝަންގެ 

ސާބިތުވާތީ، ތަޙުޤީޤަށް 

 22ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ 

 ،ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ  5ގެ  2ޖަދުވަލު 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ދަށުން

ލައިސަންސް ނެތި ޚިދުމަތް 

ރ )ދެ ހާސް 2,000ދީފައިވާތީ 

)ތިރީސް  33ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ 66,000 ،ތިނެއް( ޗެނަލަށް

)ފަސްދޮޅަސް ހަ ހާސް ރުފިޔާ( 

އިން އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ މޯލްޑިވްސް 

ގައި އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

)ބާވިސް( ޗެނަލް  22ލިބިފައިނުވާ 

ދިޔަކަން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ، 
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އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

މިޓެޑުން ޕްރައިވެޓް ލި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ  18

 ،ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  2ގެ  2ޖަދުވަލު 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ 

ރ )ދެ ހާސް 2,000 ޗެނަލަކަށް

)ބާވިސް(  22ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ )ސާޅިސް 44,000 ،ޗެނަލަށް

ހަތަރު ހާސް ރުފިޔާ( އިން އެކްސް 

ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

  ،ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ މޯލްޑިވްސް 

ގައި އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

ނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޤާނޫ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ރ 110,000ޖުމްލަ ދީފައިވާތީ 

)އެއް ލައްކަ ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ( 

އިން އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

ން .7 މަ އި ސިނަ ސް ބަ ވް ޑި ލް ދޫ މޯ އި ލަ އް  އެ

އެއްލައިދޫ މޯލްޑިވްސް ބައި 

އަކީ، އެކްސް ޕަވަރ ސިނަމަން 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ްސ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަން

ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ރަށަކަށްނުވާތީ އާއި، އެއްލައިދޫ 

މޯލްޑިވްސް ބައި ސިނަމަންގައި 

ޓެސްޓް ސިގްނަލް ދެމުން ދާކަމަށް 

އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 
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ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

 ؛ފުވެފައިވާތީ އާއިއިޢުތިރާ

އެއްލައިދޫ މޯލްޑިވްސް ބައި 

ސިނަމަންގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

ފަރާތަކީ އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަމާއި، 

އެއްލައިދޫ މޯލްޑިވްސް ބައި 

ސިނަމަންގައި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

)ތިރީސް ތިނެއް(  33ފަރާތުން 

ޗެނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 

ދާކަމުގައި، އެއްލައިދޫ މޯލްޑިވްސް 

ބައި ސިނަމަންއިން މައުލޫމާތު 

 ؛ދީފައިވާތީ

އަދި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލައިސަންސް ނެތި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

އެއްލައިދޫ މޯލްޑިވްސް ބައި 

ސިނަމަން ގައި 

ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ރީބް

ކަން ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް 

އެކްސް ޕަވަރ ސާބިތުވާތީ، 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

 22ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ 

 ،ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ  5ގެ  2ޖަދުވަލު 

ދަށުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލައިސަންސް ނެތި ޚިދުމަތް 

ރ )ދެ ހާސް 2,000ދީފައިވާތީ 

)ތިރީސް  33ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ 66,000 ،ތިނެއް( ޗެނަލަށް

)ފަސްދޮޅަސް ހަ ހާސް ރުފިޔާ( 

އިން އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 
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ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

އެއްލައިދޫ މޯލްޑިވްސް ބައި 

ސިނަމަން ގައި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފަރާތުން 

)ބާވިސް(  22ޙައްޤު ލިބިފައިނުވާ 

ޗެނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ދިޔަކަން 

ސާބިތުވާތީ، އެކްސް ޕަވަރ 

ޓް ލިމިޓެޑުން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ  18

 ،ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  2ގެ  2ޖަދުވަލު 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ 

ރ )ދެ ހާސް 2,000ކަށް ޗެނަލަ

)ބާވިސް(  22ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ )ސާޅިސް 44,000 ،ޗެނަލަށް

ހަތަރު ހާސް ރުފިޔާ( އިން އެކްސް 

ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި، 

އެއްލައިދޫ މޯލްޑިވްސް ބައި 

ސިނަމަން ގައި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ތުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފަރާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ރ 110,000ޖުމްލަ ދީފައިވާތީ 

)އެއް ލައްކަ ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ( 

އިން އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި
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ޕާ .8 ޑް ސް ޓް އެން ސޯ ރަ ރި ތަ  އަންނަ

އަނަންތަރަ ރިސޯޓް އެންޑް 

އެކްސް ޕަވަރ  ސްޕާއަކީ،

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ްސ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަން

ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ރަށަކަށްނުވާތީ އާއި، އަނަންތަރަ 

ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި ޓެސްޓް 

ސިގްނަލް ދެމުން ދާކަމަށް އެކްސް 

ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ތީ ލިމިޓެޑުން އިޢުތިރާފުވެފައިވާ

 ؛އާއި

އަނަންތަރަ ރިސޯޓް އެންޑް 

ސްޕާގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކީ އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

އަނަންތަރަ ރިސޯޓް އެންޑް ، ކަމާއި

ސްޕާގައި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

)ސާޅީސް ނުވައެއް(  49ފަރާތުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން  ޗެނަލެއް

ދާކަމުގައި އަނަންތަރަ ރިސޯޓް 

އެންޑް ސްޕާ އިން މައުލޫމާތު 

 ؛ދީފައިވާތީ

އަދި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލައިސަންސް ނެތި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

އަނަންތަރަ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ 

ގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ން ކޮމިޝަންގެ ޚިދުމަތް ދޭ ކަ

އެކްސް ސާބިތުވާތީ، ތަޙުޤީޤަށް 

ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  22ޤާނޫނުގެ 

އާ ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް 
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 ،ކަނޑައަޅައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ  5ގެ  2ޖަދުވަލު 

ދަށުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލައިސަންސް ނެތި ޚިދުމަތް 

ރ )ދެ ހާސް 2,000ދީފައިވާތީ 

)ސާޅީސް  49ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ 98,000 ،ނުވައެއް( ޗެނަލަށް

)ނުވަދިހަ އަށް ހާސް ރުފިޔާ( އިން 

ސް އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

އަނަންތަރަ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ 

ގައި އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

 )ތިރީސް އެކެއް( 31ލިބިފައިނުވާ 

ޗެނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 

 ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށްދިޔަކަން 

ސާބިތުވާތީ، އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ  18

 ،ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  2ގެ  2ޖަދުވަލު 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

ގެ ޙައްޤު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު

ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ 

ރ )ދެ ހާސް 2,000ޗެނަލަކަށް 

)ތިރީސް  31ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ 62,000 ،ޗެނަލަށް އެކެއް(

)ފަސްދޮޅަސް ދެ ހާސް ރުފިޔާ( 

އިން އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

  ،ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި
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އަނަންތަރަ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ 

ސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ގައި އެކް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ރ 160,000ޖުމްލަ ދީފައިވާތީ 

)އެއް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހާސް 

ރުފިޔާ( އިން އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛

ރު  .9 ޕާމީ ޑް ސް ޓް އެން ސޯ ޑް ރި ލެން އި  އަ

އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ްސ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަން

 4ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވަނީ    

ގައި ކަމަށްވާތީ  2018ޖަނަވަރީ 

އާއި، މިތާރީޚުގެ ކުރިން މީރު 

އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި 

ދިޔަ  ޓެސްޓް ސިގްނަލް ދެމުން

ކަމަށް އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މައްސަލައަށް 

 4       ،ޖަވާބުދާރީވެ

ގައި ފޮނުވި  2017އޮކްޓޫބަރު 

 ؛ސިޓީން އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ އާއި

މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް 

ސްޕާގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކީ އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ކަމާއި، މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް 

އެންޑް ސްޕާގައި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

)ތިރީސް ނުވައެއް(  39ފަރާތުން 

ޗެނަލެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 

ދާކަން، މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް 

އެންޑް ސްޕާ އިން މައުލޫމާތު 
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 ؛ދީފައިވާތީ

އަދި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލައިސަންސް ނެތި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް 

ސްޕާ ގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޚިދުމަތް ދޭ ކަން ކޮމިޝަންގެ 

އެކްސް ސާބިތުވާތީ، ތަޙުޤީޤަށް 

ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލިމިޓެޑުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  22ޤާނޫނުގެ 

އާ ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ،ކަނޑައަޅައި

ވަނަ  5ގެ  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ނަންބަރުގެ ދަށުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް 

ރ 2,000ނެތި ޚިދުމަތް ދީފައިވާތީ 

 39)ދެ ހާސް ރުފިޔާ( މަގުން 

 ،ތިރީސް ނުވައެއް( ޗެނަލަށް)

ރ )ހަތްދިހަ އަށް ހާސް 78,000

ރުފިޔާ( އިން އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް 

ސްޕާ ގައި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފަރާތުން 

)ނަވާރަ(  19ޙައްޤު ލިބިފައިނުވާ 

ޗެނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ދިޔަކަން 

ސާބިތުވާތީ، އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ  18

 ،އިކަމަށް ކަނޑައަޅަ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 
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ވަނަ  2ގެ  2ޖަދުވަލު 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ 

ރ )ދެ ހާސް 2,000ޗެނަލަކަށް 

)ނަވާރަ(  19ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ )ތިރީސް 38,000ޗެނަލަށް، 

އެކްސް  އަށް ހާސް ރުފިޔާ( އިން

ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

 ؛ ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް 

ސްޕާ ގައި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ފަރާތުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ރ 116,000ޖުމްލަ ދީފައިވާތީ 

އްކަ ސޯޅަ ހާސް ރުފިޔާ( )އެއް ލަ

އިން އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛

ޓް .10 ސޯ ސް ރި ވް ޑި ލް ލި މޯ ރަ ވެ ތަ  އަނަން

އަނަންތަރަ ވެލި މޯލްޑިވްސް 

ރިސޯޓަކީ، އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ްސ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަން

ދޫކޮށްފައިވާ ރަށަކަށް ކޮމިޝަނުން 

ނުވާތީ އާއި، އަނަންތަރަ ވެލި 

މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްގައި ޓެސްޓް 

ސިގްނަލް ދެމުން ދާކަމަށް އެކްސް 

ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑުން އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ 

 ؛އާއި

އަނަންތަރަ ވެލި މޯލްޑިވްސް 

ރިސޯޓްގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ކީ އެކްސް ޕަވަރ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަ
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މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ކަމާއި، އަނަންތަރަ ރިސޯޓް އެންޑް 

ސްޕާގައި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

)ސާޅީސް ނުވައެއް(  49ފަރާތުން 

ޗެނަލެއް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 

ދާކަމުގައި، އަނަންތަރަ ވެލި 

މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން މައުލޫމާތު 

 ؛ދީފައިވާތީ

އަދި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލައިސަންސް ނެތި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

އަނަންތަރަ ވެލި މޯލްޑިވްސް 

ރިސޯޓްގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޚިދުމަތް ދޭ ކަން ކޮމިޝަންގެ 

އެކްސް ސާބިތުވާތީ، ތަޙުޤީޤަށް 

ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ޑުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލިމިޓެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  22ޤާނޫނުގެ 

އާ ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް 

 ،ކަނޑައަޅައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ  5ގެ  2ޖަދުވަލު 

ދަށުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލައިސަންސް ނެތި ޚިދުމަތް 

ރ )ދެ ހާސް 2,000ދީފައިވާތީ 

)ސާޅީސް  49 ރުފިޔާ( މަގުން

ރ 98,000 ،ނުވައެއް( ޗެނަލަށް

)ނުވަދިހަ އަށް ހާސް ރުފިޔާ( އިން 

އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

އަނަންތަރަ ވެލި މޯލްޑިވްސް 

ރިސޯޓްގައި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފަރާތުން 
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)ތިރީސް  31ޤު ލިބިފައިނުވާ ޙައް

ޗެނަލް  އެކެއް(

ދާކަން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ، 

އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ  18

 ،ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  2ގެ  2ޖަދުވަލު 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ 

ރ )ދެ ހާސް 2,000ޗެނަލަކަށް 

)ތިރީސް  31ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ 62,000 ،ޗެނަލަށް އެކެއް(

( )ފަސްދޮޅަސް ދެ ހާސް ރުފިޔާ

އިން އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

  ،ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

އަނަންތަރަ ވެލި މޯލްޑިވްސް 

ރިސޯޓް ގައި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ފަރާތުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ރ 160,000ޖުމްލަ ދީފައިވާތީ 

އް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހާސް )އެ

ރުފިޔާ( އިން އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛

ސް .11 ވް ޑި ލް ޑް މޯ ޕްރައިވެޓް އައިލެން ލަދޫ   ނަ

ނަލަދޫ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް 

މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓަކީ، އެކްސް 

ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 
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ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލިމިޓެޑަށް 

ލައިސަންސް ކޮމިޝަނުން 

ދޫކޮށްފައިވާ ރަށަކަށްނުވާތީ އާއި، 

ނަލަދޫ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް 

މޯލްޑިވްސްގައި ޓެސްޓް ސިގްނަލް 

ދެމުން ދާކަމަށް އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

 އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ އާއި؛

 ނަލަދޫ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް

މޯލްޑިވްސް ގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ 

ފަރާތަކީ އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަމާއި، ނަލަދޫ 

ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް 

ގައި އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

 49ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

)ސާޅީސް ނުވައެއް( ޗެނަލެއް 

ކުރަމުން ދާކަމުގައި، ރީބްރޯޑްކާސްޓް

ނަލަދޫ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް 

މޯލްޑިވްސްއިން މައުލޫމާތު 

 ؛ދީފައިވާތީ

އަދި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލައިސަންސް ނެތި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ނަލަދޫ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް 

މޯލްޑިވްސް ގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ދީފައިވާކަން ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް 

އެކްސް ޕަވަރ ސާބިތުވާތީ، 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

 22ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ 

 ،ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ  5ގެ  2ޖަދުވަލު 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދަށުން ރީ
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ލައިސަންސް ނެތި ޚިދުމަތް 

ރ )ދެ ހާސް 2,000ދީފައިވާތީ 

)ސާޅީސް  49ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ 98,000 ،ނުވައެއް( ޗެނަލަށް

)ނުވަދިހަ އަށް ހާސް ރުފިޔާ( އިން 

އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

ނަލަދޫ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް 

މޯލްޑިވްސް ގައި އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފަރާތުން 

)ތިރީސް  31ޙައްޤު ލިބިފައިނުވާ 

ޗެނަލް  އެކެއް(

ދާކަން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާތީ، 

 އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ  18

 ،ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  2ގެ  2ޖަދުވަލު 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

މެ ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ ކޮން

ރ )ދެ ހާސް 2,000ޗެނަލަކަށް 

)ތިރީސް  31ރުފިޔާ( މަގުން 

ރ 62,000 ،ޗެނަލަށް އެކެއް(

)ފަސްދޮޅަސް ދެ ހާސް ރުފިޔާ( 

އިން އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

  ،ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

ނަލަދޫ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް 

މޯލްޑިވްސް ގައި އެކްސް ޕަވަރ 

ވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މޯލްޑިވްސް ޕްރައި
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ފަރާތުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ރ 160,000ޖުމްލަ ދީފައިވާތީ 

)އެއް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހާސް 

ރުފިޔާ( އިން އެކްސް ޕަވަރ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި؛

ޖޫރިމަނާ  ،ތިރީގައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ގޮތަށް

ރ )އެއް 1,046,000ފައިސާއަށްވާ އެކުޖުމްލަ 

މިއަދުން  ،ހާސް ރުފިޔާ( ސާޅީސް ހަމިލިއަން 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ފެށިގެން 

ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށާއި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ލައިސަންސް ނެތި ދޭ ޚިދުމަތް ވަގުތުން 

 ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ،ހުއްޓާލުމަށާއި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ ދަށުން 

ޚިދުމަތްދޭ ސަރަހައްދުތަކުގައިވެސް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިނުވާ 

ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް 

އެކްސް ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޢަމަލުކުރުމަށް 

މި މައްސަލަ ބެލި ، ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް

ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

 

 

2 CAC-21/2017 14/09/2017 

 ބ. ހިތާދޫ އައިލެންޑް ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް

 30ކުރަމުންދާ ލިމިޓެޑް އިން ރީބްރޯޑްކާސްޓް 
ރައިޓްސް އެއް  ޗެނަލް އަކީ އެއްވެސް ޗެނަލް

 ނެތި ދޫކުރާ ޗެނަލް ތަކެއްކަމަށް ބުނެ

ބ. ހިތާދޫ އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް 

)ތިރީސް(  30ލިމިޓެޑުން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ 

އެއްވެސް ޗެނަލް ރައިޓްސް އެއް ނެތި  އަކީ ޗެނަލް

ސެޕްޓެންބަރު  14ދޫކުރާ ޗެނަލް ތަކެއްކަމަށް ބުނެ 

ގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން،  2017

ކޮމިޝަނުން އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް 

ގައި ދޫކޮށްފައިވާ  2017މާރިޗު  15ލިމިޓެޑަށް 

ން ބ. ލައިސަންސްގެ ދަށުރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ހިތާދޫގައި ދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި 

31/01/2018 
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ހިމެނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖަކީ ޓީ.ވީ.އެމް، 

ރާއްޖެ ޓީވީ، މުއްނާރު، މަޖިލިސް، ޔެސް ޓީވީ، 

ވީ.ޓީ.ވީ އަދި ސަންގު ޓީވީ ، 13ޗެނަލް 

، ކަން ފާހަގަކޮށް"ބޭސިކް ޕެކޭޖް" ހިމެނޭގޮތަށް 

އިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރަ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި ހިމަނާފައިވާ 

ޕެކޭޖް  ،ޗެނެލް ޕެކޭޖްތަކާއި، ފެކޭޖްތަކަށް ނަގާ އަގު

ތަކުގައި ހިމެނޭ ޗެނެލްތަކުގެ ލިސްޓް އަދި ޑިކޯޑަރު 

މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްދޭނަމަ ޑިކޯޑަރު ވިއްކަން ފެށި 

ދެމުންދާ ތާރީޚާއި އަގު އަދި ބ. ހިތާދޫގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި ހިމަނާފައިވާ 

ިއ  ޗެނަލްތަކުގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފަ

އޮތްކަމުގެ ލިޔުން ހިމެނޭނެހެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

                        ނަންބަރު  ކޮމިޝަންގެ

427-LCM/PRIV/2017/337 (25 

އިލެންޑް ސިޓީން އަ( 2017ސެޕްޓެންބަރު 

ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފުރުސަތު 

 އިވާކަމާއި، މިގޮތުން؛ދީފަ

                 ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 

 427-LCM/PRIV/2017/337 (25 

ސިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވެ  (2017ސެޕްޓެންބަރު 

 5އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ޓީގައި ގައި ފޮނުވި ސި 2017އޮކްޓޫބަރު 

އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 

)ތިރީސް( ޗެނަލް  30ބ. ހިތާދޫގައި  ފަރާތުން

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުން ދާކަމަށްބުނެ ކޮމިޝަނަށް 

ވާ ޝަކުވާއަކީ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތެއް ފައިއިޅަހުށަހަ

ނޫން ކަމަށާއި، އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް 

ޕީ.އެސް.އެމް އާއެކު ޓީވީ ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 

ޗެނަލް ތަކެއް ދޫކުރުމަށް ފަހުމުނާމާއެއްގައި 

ކަމާއި، މި ޗެނަލްތައް ދޫކުރުމަށް  ސޮއިކޮށްފައިވާ

ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިހާރު އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް 

ސިގްނަލްތަކެއް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޓެސްޓް

 ؛ދޫކުރަން ފަށާފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި

އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވި 

-427ކޮމިޝަންގެނަންބަރު 
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LCM/PRIV/2017/374 (17  ުއޮކްޓޫބަރ

ޕީ.އެސް.އެމް އާއެކު ޓީވީ  ( ސިޓީގައި،2017

ޗެނަލްތަކެއް ދޫކުރުމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަހުމުނާމާގެ 

ޓެސްޓް ސިގްނަލް ގެ ގޮތުގައި ކޮޕީ އަދި 

ގެ  2017އޮކްޓޫބަރު  25ލްތައް ދޫކުރަމުންދާ ޗެނަ

ކުރިން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް 

 ؛އެދިފައިވާކަމާއި

-427ކޮމިޝަންގެނަންބަރު 

LCM/PRIV/2017/374 (17  ުއޮކްޓޫބަރ

( ސިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވެ އައިލެންޑް 2017

 24ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުވި 

"... އައިލެންޑް  ،ސިޓީގައި 2017އޮކްޓޫބަރު 

ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޓެސްޓް ސިގްނަލް 

ގޮތުގައި ދޫކުރަމުން ގެންދާ ޗެނަލްތަކުގެ ލިސްޓް 

ޓީވީ، ރާއްޖެ ޓީވީ، ވީ.، )ޓީވީއެމް، ޔެސް ޓީވީ

ސަންގު ޓީވީ، މުންނާރު ، 13ސަން ޓީވީ، ޗެނަލް 

ޓީވީ، ސައުދީ ޤުރުއާން، ޑިސްކަވަރީ، ކާޓޫން 

ޕީސް ޓީވީ  ،1ސްޓަރ ސްޕޯޓްސް  ،ނެޓްވޯރކް

 ؛އަދި އޭ ޓީ އެން( ފޮނުވާފައިވާކަމާއި

-427ކޮމިޝަންގެނަންބަރު 

LCM/PRIV/2017/374 (17  ުއޮކްޓޫބަރ

( ސިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވެ އައިލެންޑް 2017

 27ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުވި 

ސިޓީއާއެކު ޕީ.އެސް.އެމް އާއެކު  2017އޮކްޓޫބަރު 

ފައިވާ ފަހުމުނާމާގެ ކޮޕީ ސޮއިކޮށް

 ؛ހުށަހަޅައިފައިވާކަމާއި

އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވި 

-427ކޮމިޝަންގެނަންބަރު 

LCM/PRIV/2017/387 (1  ުނޮވެންބަރ

ޕީ.އެސް.އެމްގެ ޗެނަލްތައް އިން ( ސިޓ2017ީ

އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ކޭބަލް 

ނެޓްވޯރކްގައި ދެއްކުމަށް ޕީ.އެސް.އެމް އިން 

ދޫކޮށްފައިވާ ޗެނަލް ރައިޓްސް ލިޔުން ނުވަތަ 

ެގ  2017ނޮވެންބަރު  15އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް 

ކުރިން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް 
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 ؛އެދިފައިވާކަމާއި

-427ކޮމިޝަންގެނަންބަރު 

LCM/PRIV/2017/387 (1  ުނޮވެންބަރ

ޙަވާލާދީ، އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް  ( ސިޓީއ2017ާ

-lނަންބަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުވި 

N/2017/008 (15  ު2017ނޮވެންބަރ )

ޖަވާބުދިނުމަށް އިތުރު މުއްދަތަކަށް ސިޓީން 

-427ކޮމިޝަންގެނަންބަރު  ،އެދިފައިވާތީ

LCM/PRIV/2017/400 (21  ުނޮވެންބަރ

ވެޓް އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައި ( ސިޓީނ2017ް

ޖަވާބުދާރީވުމަށް ލިމިޓެޑުން އެދިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ގެ  2017ޑިސެންބަރު  04 ،ދީފައިވާ މުއްދަތު

 ؛ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްދީފައިވާކަމާއި

-427ކޮމިޝަންގެނަންބަރު 

LCM/PRIV/2017/400 (21  ުނޮވެންބަރ

( ސިޓީއާ ޙަވާލާދީ، އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް 2017

-lނަންބަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުވި 

N/2017/114 (4  ު2017ޑިސެންބަރ )

އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ސިޓީގައި، 

ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ބ. ހިތާދޫގައި ދޫކުރަމުންގެންދާ 

ޓީވީ، ޔެސް  ޓީ.ވީ.އެމް، މުންނާރުޗެނަލްތަކަކީ 

މި  ،ޓީވީ، ރާއްޖެ ޓީވީ އަދި ވީޓީވީ ކަމާއި

ޗެނަލްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން އެއްވެސް ޗެނަލެއް 

ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މިހާރު  އައިލެންޑް

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން ނުދާކަމުގައި 

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި

-427ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 

LCM/322/2017/2 (12  ު2017ނޮވެންބަރ )

 ސިޓީ އާއި  ނަންބަރު 

427-LCM/322/2017/3 (25  ުނޮވެންބަރ

މާޅޮސްމަޑުލު (  ސިޓީއާ ޙަވާލާދީ 2017

ފޮނުވި ނަންބަރު ލުންދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސި

322-CS/427/2017/2 (16 ީ2017 ޖަނަވަރ )

ބ. ހިތާދޫ އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް  ،ސިޓީ ގައި

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މިހާރު ދޫކުރާ ޗެނަލްތަކަކީ 
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ބޭސިކް ޕެކޭޖް )ލޯކަލް ޗެނަލްސް( ކަމާއި، 

އިން ފެށިގެން އަގުނުނަގާ  2017ނޮވެންބަރު 

ރ )އެއް 130ކަމާއި، ކުރިން ނަގާ އަގަކީ މަހަކު 

ސަތޭކަ ތިރީސް ރުފިޔާ( ކަން ބަޔާންކޮށް 

ޗެނަލް ތަކަކީ )ޓީވީއެމް، ރާއްޖެޓީވީ،  ހިމަނާފައިވާ

ޓީވީ، މުންނާރު ޓީވީ، ޔޭސް ޓީވީ އަދި ޗެނަލް  ވީ.

 ( ކަމަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވީ ނަމަވެސް؛13

ބ. ހިތާދޫގައި އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

 އިޓެސްޓް ސިގްނަލްގެ ގޮތުގަ ޚިދުމަތުގައި

)ހައެއް(  6ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ނެތް 

ޗެނަލެއް ހިމަނާފައިވާކަމަށް އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ، 

އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޤާނޫނު 

)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  16/2010ނަންބަރު 

ގެ )ށ( އަދި ގަވާއިދު ވަނަ މާއްދާ 25ޤާނޫނު( ގެ 

)ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  R-20/2012ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ  18ގަވާއިދު( ގެ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ،ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ވަނަ ނަންބަރުގައި  2ގެ  2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ދައި ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ ޗެނަލަކަށް ޙައްޤު ނުހޯ

)ހައެއް(  6ރ )ދެ ހާސް ރުފިޔާ( މަގުން 2,000

ރ )ބާރަ ހާސް ރުފިޔާ( 12,000ޗެނަލަށް ޖުމުލަ 

އިން އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

ކޮމިޝަނުން އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް 

ދޫކޮށްފައިވާ  2017މާރިޗް  15ލިމިޓެޑަށް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ ދަށުން 

ފާސްކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖަކީ )ޓީވީއެމް، ރާއްޖެޓީވީ، 

ސަންގު  ،ޓީވީ، މުންނާރު ޓީވީ، ޔޭސް ޓީވީވީ.

)އަށެއް(  8( 13ޓީވީ، މަޖިލިސް އަދި ޗެނަލް 

ޗެނަލް ހިމެނޭ "ބޭސިކް ޕެކޭޖް" ކަމަށްވެފައި، އެ 

ެގ މުއްދަތުގެ ފަހުން ރީބް ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  31

ގޮތުގެމަތިން ޕެކޭޖުގައި ހިމަނާފައިވާ ޗެނަލްތަކުގެ 

ލިސްޓަށް އުނިއިތުރެއް ގެންނައުމަށް އައިލެންޑް 
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ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް  ،ހުށަހަޅައިފައިނުވާތީ

މިޓެޑުން ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަކާއި ޕްރައިވެޓް ލި

ނުލައި ޕެކޭޖަށް އުނިއިތުރު ގެނެސްފައިވާކަން 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ، 

ވަނަ  31ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ،މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ވަނަ  31ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް މާއްދާގެ )ނ( އާ 

ލިމިޓެޑް ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 

ގެ  2ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  8

ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަކާ ނުލައި އަސާސީ ޕެކޭޖަށް 

ފިޔާ( ރ )ދެ ހާސް ރ2,000ު ބަދަލުގެނެސްފައިވާތީ

އިން އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

ތިރީގައި ހިމަނާފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ގޮތަށް ޖޫރިމަނާ 
ރ )ސާދަ ހާސް 14,000ފައިސާއަށްވާ އެކުޖުމުލަ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30މިއަދުން ފެށިގެން  ،ރުފިޔާ(
ކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށާއި، ޗެނަލްތަ

އެ ކަން  ،ލިސްޓަށް އުނިއިތުރެއް ގެންނަނަމަ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް، އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް 

މި މައްސަލަ  ،ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް
ބެލި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

3 CAC-23/2017 15/10/2017 

 އޮޅުވެލިފުށީގައި ޖޭޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންޅ. 

ރައިޓްސް ނެތް ޗެނަލް ބޭނުންކޮށްގެން ކޭބަލް 
  ބުނެ ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށްޚިޓީވީގެ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ޅ. އޮޅުވެލިފުށީގައި ޖޭ.ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ރައިޓްސް ނެތް ޗެނަލް ބޭނުންކޮށްގެން ކޭބަލް 

މަތް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ބުނެ ޓީވީގެ ޚިދު

ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން، ޖޭ.ޓެކް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުސަތު 

 ؛ދެވިފައިވާކަމާއި

 

-427ކޮމިޝަންގެނަންބަރު 

LCM/PRIV/2017/378 (22  ުއޮކްޓޫބަރ

( ސިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވެ ޖޭ.ޓެކް ޕްރައިވެޓް 2017

ގައި ފޮނުވި  2017ކްޓޫބަރު އޮ 25ލިމިޓެޑުން 

ސިޓީގައި ޖޭ.ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި 

ޅ.  ނަގާފައިވާ ލައިސަންސްގެ ދަށުން

އޮޅުވެލިފުށީގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލްތަކަކީ 

31/01/2018 
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ޓީ.ވީ އެމް، ރާއްޖެ ޓީވީ، ވީޓީވީ އަދި ދި ޓީވީ 

 ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި؛

 4ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކޮމިޝަނުން ޖޭ.ޓެކް 

ގައި ދޫކޮށްފައިވާ  2014މާރިޗް 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ ދަށުން 

ޅ.އޮޅުވެލިފުށީގައި ދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޚިދުމަތުގައި ހިމެނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖަކީ 

ޓީ.ވީ.އެމް، ދި ޓީވީ، ވީ.ޓީ.ވީ އަދި ރާއްޖެ ޓީވީ 

 ؛ޕެކޭޖް" ކަމަށްވާތީ އާއި ހިމެނޭގޮތަށް "ބޭސިކް

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 
(MSG)231-PR/427/2018/1 (14  ީޖަނަވަރ

( މެސެޖަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ޖޭ.ޓެކް 2018
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޅ. 
 4އޮޅުވެލިފުށީގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަނީ 

)ހަތަރެއް( ޗެނަލް )ޓީ.ވީ.އެމް، ރާއްޖެ ޓީވީ، 
ވީޓީވީ އަދި ދި ޓީވީ( ކަން ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު 

ފައިވާ މެސެޖުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލާދީ
ޅ. އޮޅުވެލިފުށީގައި ޖޭ.ޓެކް  ،ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 
ޚިދުމަތުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ނެތް 
ޗެނަލް ހިމަނާފައިވާކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް 
ސާބިތުނުވާކަމުގައި ކަނޑައަޅާ މި މައްސަލަ ބެލި 
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

  މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

4 CAC-24/2017 15/11/2017 

މޯލްޑިވްސް ހޮލިޑޭ އިން ކަނޑޫމާ ރިސޯޓްގައި 
މީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ނެޓްވޯރކް 

ޗެނަލް  ރައިޓްސް ނެތްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 
ނެތް ޗެނަލް  ފޯރުކޮށްދެމުންދާތީ ރައިޓްސް
ފޯމާއެކު  ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމުގެ ހެކި

ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ 
 މައްސަލަ

މޯލްޑިވްސް' ގައި،  ކަނޑޫމާ ރިސޯޓް އިން 'ހޮލިޑޭ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ނެޓްވޯރކް 

 ޗެނަލް ނެތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރައިޓްސް

 ނެތް ރައިޓްސް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާކަމާއި

 ފޯމާއެކު ހެކި ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމުގެ ޗެނަލް

 2017ނޮވެންބަރު  15ބުނެ  ކަމަށް ހިމަނާފައިވާނެ

         ؛ގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ނެޓްވޯރކް 

ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

-427           ނަންބަރު

LCM/(RB)/2016/06 (20  ީޖަނަވަރ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ  (2016

' ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް'ދަށުން 

ގައި ދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި 

 )ހަތަރެއް( ޗެނަލް 4ހިމެނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 

 (13އަދި ޗެނަލް  ވީ.ޓީ.ވީ، ރާއްޖެ ޓީވީ ،ވީ.އެމް)ޓީ

 ،ކޮށް" ކަން ފާހަގަހިމެނޭގޮތަށް "ބޭސިކް ޕެކޭޖް

20/02/2018 
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ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ 

 ނަންބަރު 

427-LCM/PRIV/2017/404 (21 

( ސިޓީން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ 2017 ނޮވެންބަރު

އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް 

ފުރުސަތު މަށް ޖަވާބުދާރީވު ލިމިޓެޑަށް ލިޔުމުން

 މިގޮތުން؛ ،ދީފައިވާކަމާއި

-427ކޮމިޝަންގެނަންބަރު 

LCM/PRIV/2017/404 (21  ުނޮވެންބަރ

( ސިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވެ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ 2017

ޕްރައިވެޓް ނެޓްވޯރކް ންމަންޓް އެންޓަރޓެ

ގައި ފޮނުވި  2017ޑިސެންބަރު  5ލިމިޓެޑުން 

'ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ  ،ސިޓީގައި

ރިސޯޓް' އަށް ޚިދުމަތް ދީފައިވާނީ ހަމަ  މޯލްޑިވްސް

އެކަނި "ބޭސިކް ޕެކޭޖް" ގައި ހިމެނޭ ޗެނަލްތައް 

ކަމަށާއި، މި ޕެކޭޖްގައި ހިމެނޭ ޗެނަލް ތަކަކީ 

 13މް، ރާއްޖެ ޓީވީ، ވީޓީވީ އަދި ޗެނަލް ޓީ.ވީ.އެ

 ؛ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް

'ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ މޯލްޑިވްސް' އިން 

ގައި ފޮނުވި ސިޓީގައި، އެ  2018ޖަނަވަރީ  28

ރިސޯޓްގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ 

އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް 

ޚިދުމަތުގައި ޓްކުރުމުގެ ދޭ ރީބްރޯޑްކާސް ޑުންލިމިޓެ

)ސާޅީސް ހަތަރެއް( ޗެނަލްގެ  44 ހިމަނާފައިވާ

 ލިސްޓެއް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި؛

 ))ސާޅީސް  40ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ނެތް 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް  ،އްޗެނަލެ

ހޮލިޑޭ އިން ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން '

ގައި ދޭ ' މޯލްޑިވްސްރިސޯޓް ކަނޑޫމާ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި 

'ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ  ،ހިމަނާފައިވާކަން

ގައި  2018ޖަނަވަރީ  28 މޯލްޑިވްސް' އިން

 ؛ސިޓީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީފޮނުވި 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ނެޓްވޯރކް 

ސްޓްކުރުމުގެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބްރޯޑްކާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި  25ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ  18ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 
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 ،މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ގެ  2ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2

ާވ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ނުހޯދައި ދައްކާފައި

ރ )ދެ ހާސް ރުފިޔާ( 2,000ކޮންމެ ޗެނަލަކަށް 

ޖުމުލަ  ،)ސާޅީސް( ޗެނަލަށް 40މަގުން 

ރ )އައްޑިހަ ހާސް ރުފިޔާ( އިން 80,000

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ނެޓްވޯރކް 

 ؛ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

ޖޫރިމަނާ  ،ވާ ލިސްޓްގައިވާ ގޮތަށްތިރީގައި

ރ )އައްޑިހަ 80,000ފައިސާއަށްވާ އެކުޖުމުލަ 

)ތިރީސް(  30މިއަދުން ފެށިގެން  ،ހާސް ރުފިޔާ(

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށާއި، 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިނުވާ 

އި، ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާ

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  ޢަމަލުކުރުމަށް

އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް 

މި މައްސަލަ ބެލި  ،ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް

ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 އިއްތިފާގުން ނިންމީއެވެ.

 

5 CAC-25/2017 21/11/2017 

 ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ށ.

މާއުނގޫދޫގައި ޗެނަލްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި 
ހުށަހަޅާފައިވާ   ޗެނަލް ދައްކާކަމަށް ބުނެ
 މައްސަލަ

. ލިމިޓެޑުން ށ ޕްރައިވެޓް ލަސްޓްރަމް

 ހުއްދަނެތި ވެރިފަރާތުގެ ޗެނަލްގެ މާއުނގޫދޫގައި

 2017ނޮވެންބަރު  21ބުނެ  ދައްކާކަމަށް ޗެނަލް

ގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއާ 

 ގައި ލަސްޓްރަމް 2012ޖުލައި  12ގުޅިގެން، 

ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ޕްރައިވެޓް

ށ.  ،ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ ދަށުން

މާއުނގޫދޫގައި ދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

މެނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖަކީ ) ޚިދުމަތުގައި ހި

ސޮނީ، ކާޓުން ނެޓްވާރކް، އީއެސްޕީއެން އޭޝިޔާ، 

ސްޓަރ ޕްލަސް، ފޮކްސް މޫވީޒް ޕްރީމިއަމް، ނެޓް 

)ހަތެއް( ޗެނަލް  7ޖިއޯ އަދި ޓެން ސްޕޯޓްސް( 

ހިމެނޭ "ބޭސިކް ޕެކޭޖް" ކަން ބަޔާންކޮށް 

 ލިމިޓެޑްގެ ޕްރައިވެޓް ލަސްޓްރަމް

16/01/2018 



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  271 

 

 ހިމަނާފައިވާ ޚިދުމަތުގައި ރުމުގެރީބްރޯޑްކާސްޓްކު

 ޕެކޭޖް، އަގު ނަގާ ޕެކޭޖްތަކާއި، ފެކޭޖްތަކަށް ޗެނެލް

 އަދި ޑިކޯޑަރު ލިސްޓް ޗެނެލްތަކުގެ ހިމެނޭ ތަކުގައި

 ވިއްކަން ޑިކޯޑަރު ދޭނަމަ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް

އަގު އަދި ށ. މާއުނގޫދޫގައި  ތާރީޚާއި ފެށި

ދެމުންދާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި 

ހިމަނާފައިވާ ޗެނަލްތަކުގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޙައްޤު ލިބިފައި އޮތްކަމުގެ ލިޔުން ހިމެނޭނެހެން 

-427ޖަވާބުދާރީވުމަށް ކޮމިޝަންގެނަންބަރު 

LCM/PRIV/2017/407 (28  ުނޮވެންބަރ

 ސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް ޕްރައިވެޓް( ސިޓީން ލ2017ަ

 ފުރުސަތު ދެވިފައިވާކަމާއި، މިގޮތުން؛ ލިމިޓެޑަށް

 ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު

 427-LCM/PRIV/2017/407 (28 

( ސިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވެ 2017ނޮވެންބަރު 

ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުވި ނަންބަރު 

MBC/GOV/2017/21(13  ުޑިސެންބަރ

އި އެ ފަރާތުން، މިހާރު ދެމުންދާ ( ސިޓީގ2017ަ

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމުންދަނީ 

ފްރީ ޓް އެއަރ ޗެނަލްތައް ކަމަށާއި، މި 

ޗެނަލްތަކަކީ ފްރީ ޓު އެއަރ ޗެނަލްތަކަކަށް 

ވުމާއެކު މި ޗެނަލްތައް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 

އެއްވެސް ހުއްދައެއް ހޯދާފައެއް ނުވާނެކަމަށާއި، 

ޓީ.ވީ.އެމް، ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި ރީބް

ވީޓީވީ، ރާއްޖެ ޓީވީ،  ، 13ޔެސް ޓީވީ، ޗެނަލް 

 ސަންޓީވީ، ޕީސް ޓީވީ 

ސްޓަރ އުތްސަވް، ސްޓަރ ، )އިންގްލިޝް(

އުއްސަވް މޫވީ ، ހަމް މަސާލާ، އަރީ ޑިޖިޓަލް، 

 ޒީ އީޓީސީ އަދި އަރީ މިޔުޒިކް ،9ޗެނަލް 

)ސާދަ( ޗެނަލެއް ދައްކާ  14ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 

 ކަމަށް އިއުތިރާފުވެފައިވާތީ އާއި؛

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ 

 9) 282/427/2018/1އިދާރާގެ ނަންބަރު 

އަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ސިޓީ( 2018ޖަނަވަރީ 

ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ށ.މާއުނގޫދޫގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި )ޓީ.ވީ.އެމް، ދޭ 

ވީޓީވީ، ރާއްޖެ ޓީވީ،  ،13ޔެސް ޓީވީ، ޗެނަލް 
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)އިންގްލިޝް(، ސްޓަރ ސަންޓީވީ، ޕީސް ޓީވީ 

ހަމް މަސާލާ،  ،އުތްސަވް، ސްޓަރ އުއްސަވް މޫވީ

ޒީ އީޓީސީ، އަރީ ، 9ޗެނަލް އަރީ ޑިޖިޓަލް، 

)ސާދަ(  14މިޔުޒިކް ހިމެނޭ ގޮތަށް( ޖުމްލަ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާކަން ޗެނަލް 

 ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީ؛

)ސާދަ(  14 ނެތްރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ށ.މާއުނގޫދޫގައި ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް  އްޗެނަލެ

ގެ ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު

ކޮމިޝަނުގެ  ހިމަނާފައިވާކަންޚިދުމަތުގައި 

ތީ، ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް ސާބިތުވާ ތަޙުޤީޤަށް

 16/2010ލިމިޓެޑުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ  25ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ )

-R/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު  މާއްދާގެ )ށ( އަދި

 18)ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ  20

 ،ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި

ގެ  2ޖަދުވަލު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2

ާވ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ނުހޯދައި ދައްކާފައި

)ދެ ހާސް ރުފިޔާ(  ރ2,000ކޮންމެ ޗެނަލަކަށް 

ރ 28,000ށް ޖުމުލަ ޗެނަލަ)ސާދަ(  14މަގުން 

)އަށާވީސް ހާސް ރުފިޔާ( އިން ލަސްޓްރަމް 

 ؛އިޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާ

 ލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓްގައި  2012ޖުލައި  12

މި ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް  ލިމިޓެޑަށް

ސޮނީ، ކާޓުން ނެޓްވާރކް،  ،ދޫކޮށްފައިވަނީ

އީއެސްޕީއެން އޭޝިޔާ، ސްޓަރ ޕްލަސް، ފޮކްސް 

މޫވީޒް ޕްރީމިއަމް، ނެޓް ޖިއޯ އަދި ޓެން ސްޕޯޓްސް 

ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް ޗެނަލް "ބޭސިކް ޕެކޭޖް"  7

ކަމަށްވެފައި، އެ މުއްދަތުގެ ފަހުން ޕެކޭޖެއްގެ އަގު 

 ނުވާތީޅައިފައިފާސްކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަ

ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިވެޓްލަސްޓްރަމް  ،އިއާ

ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުމެއް ނެތި ޕެކޭޖު ވިއްކަމުން 

ދާކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ، 

ވަނަ  31ޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ސްރީބްރޯޑްކާ

، މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ވަނަ  31ޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ސްރީބްރޯޑްކާ
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ލިމިޓެޑް  މް ޕްރައިވެޓްލަސްޓްރަމާއްދާގެ )ނ( އާ 

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 

ގެ  2ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  8

ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަކާ ނުލައި އަސާސީ ޕެކޭޖަށް 

( 2,000 ބަދަލުގެނެސްފައިވާތީ ރ )ދެ ހާސް ރުފިޔާ

ލިމިޓެޑް  މް ޕްރައިވެޓްލަސްޓްރައިން 

 ،ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއި

ތިރީގައި ހިމަނާފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ގޮތަށް ޖޫރިމަނާ 

ރ )ތިރީސް 30,000އެކުޖުމުލަ  އަށްވާފައިސާ

)ތިރީސް(  30ފެށިގެން  މިއަދުން ،ހާސް ރުފިޔާ(

އި، ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށާ ހުގެދުވަ

ނުހޯދައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

މުންދާ ޗެނަލްތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި، ދައްކަ

އެ  ،ޗެނަލްތަކުގެ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރެއް ގެންނަނަމަ

ލަސްޓްރަމް  ކަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް،

 ބެލި މައްސަލަ މި، އެންގުމަށް ލިމިޓެޑަށް ޕްރައިވެޓް

 މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ޖަލްސާގައި ކޮމިޝަންގެ

 .ނިންމީއެވެ އިއްތިފާގުން

6 IMCAC-20/2017 14/11/2017 

އެޓް އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދަނީ ޅ. 
 7ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތުގައި ދިވެހި  ނައިފަރުގައި

އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް   80ޗެނަލްގެ އިތުރުން 
ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންކަމަށް  ބޭރުގެ ޗެނަލް

ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ 
 މައްސަލަ ފައިވާ ބަލާ

. ޅ ލިމިޓެޑުން ޕްރައިވެޓް ޓްނެ އޯލް އެޓް

 ދިވެހި ޚިދުމަތުގައި ޓީވީގެ ދޭ ކޭބަލް ނައިފަރުގައި

 އާ )އަށްޑިހަ( 80 އިތުރުން )ހަތެއް( ޗެނަލްގެ 7

 ޗެނަލް ބޭރުގެ އަދަދަކަށް ގާތްކުރާ

 ބުނެ  ކަމަށްރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ 

ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ބެލި 

އެޓް އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް  ،މި މައްސަލައިގައި

ލިމިޓެޑަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް 

 ދީފައިވާކަމާއި؛

ގައި އެޓް  2012ނޮވެންބަރު  12ކޮމިޝަނުން 

އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޅ. ނައިފަރުގައި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ 

ޅ. ނައިފަރުގައި ދޭ  ،ދަށުން

)ހަތްދިހަ  78ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި 

އަށެއް( ޗެނަލެއް ދައްކާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

ލިބިފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ 

ޑުން ސިޓީއަށް އެޓް އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

03/04/2018 
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 އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަމާއި؛

އެޓް އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޅ. 

ނައިފަރުގައި ފޯރުކޮށްދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

)ހަތެއް( ޗެނަލް ހިމެނުމަށް  7ޚިދުމަތުގައި ދިވެހި 

އެކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި އެޓް އޯލް 

 2017ނޮވެންބަރު  15ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ގައި ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

އެ ޗެނަލްތަކުގެ މައުލޫމާތާއި ޗެނަލް ރައިޓްސްގެ 

ލިޔުން ފޮނުވައިދިނުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

 ޖަވާބުދާރީވެފައިނުވާތީ އާއި؛

އެޓް އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޅ. 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ނައިފަރުގައި ފޯރުކޮށްދޭ ރީ

ޚިދުމަތުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

)ހަތްދިހަ ފަހެއް( ޗެނަލެއް  75ލިބިފައިނުވާ 

ލްގެ ކައުންސިހިމަނާފައިވާކަން ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު 

 2017ސެޕްޓެމްބަރ  17އިދާރާއިން        

 ގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީ؛

 75ބިފައިނުވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލި

)ހަތްދިހަ ފަހެއް( ޗެނަލެއް ޅ. ނައިފަރުގައި އެޓް 

އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދޭ 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި 

 ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހިމަނާފައިވާކަން

ތީ، އެޓް އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސާބިތުވާ

ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ )ބް 16/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގަވާއިދު  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި 25ޤާނޫނު( ގެ 

)ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  R-20/2012ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވެފައިވާ  18ގަވާއިދު( ގެ 

ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ވަނަ ނުކުތާގައި  2ގެ  2ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޙައްޤު ނުހޯދައި ދައްކާފައިވާ ކޮންމެ ޗެނަލަކަށް 

ރ )ދެ ހާސް ރުފިޔާ( މަގުން ޖުމުލަ 2,000

ރ )އެއް ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް 150,000

ރުފިޔާ( އިން އެޓް އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ؛އިޖޫރިމަނާކުރުމަށާ
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އެޓް އޯލް ނެޓް ގައި  2012ނޮވެންބަރު  12

ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް  ލިމިޓެޑަށް ޕްރައިވެޓް

)ހަތަރެއް( ޗެނަލް )ޓީ.ވީ.އެމް،  4ދޫކޮށްފައިވަނީ 

ބޭސިކް ޕެކޭޖްގެ  ވީ.ޓީވީ، ދި ޓީވީ، ރާއްޖެ ޓީވީ(،

ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް ކަމަށްވެފައި، އެ މުއްދަތުގެ 

ރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ފަހުން ޕެކޭޖެއްގެ އަގު ފާސްކު

 އެޓް އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ،އިނުވާތީއާޅައިފައިހުށަހަ

ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުމެއް ނެތި ޕެކޭޖު ލިމިޓެޑުން 

ވިއްކަމުން ދާކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް 

ޓްކުރުމުގެ ސްސާބިތުވެފައިވާތީ، ރީބްރޯޑްކާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް  31ގަވާއިދުގެ 

ޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ސްޑްކާރިޢާޔަތްކޮށް، ރީބްރޯ

އެޓް އޯލް ނެޓް ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާ  31

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް

ކަނޑައަޅައި، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  8ގެ  2ޖަދުވަލު 

ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަކާ ނުލައި 

ރ 2,000 ކޭޖަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާތީއަސާސީ ޕެ

 އެޓް އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް)ދެ ހާސް ރުފިޔާ( އިން 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުމަށާއިލިމިޓެޑް 

ތިރީގައި ހިމަނާފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ގޮތަށް ޖޫރިމަނާ 

ރ )އެއް ލައްކަ 152,000އެކުޖުމުލަ  އަށްވާފައިސާ

ފެށިގެން  ފަންސާސް ދެ ހާސް ރުފިޔާ( މިއަދުން

ތެރޭގައި މި ކޮމިޝަނަށް  ހުގެދުވަ)ތިރީސް(  30

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު އި، ދެއްކުމަށާ

މުންދާ ޗެނަލްތައް ވަގުތުން ނުހޯދައި ދައްކަ

ހުއްޓާލުމަށާއި، ޗެނަލްތަކުގެ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރެއް 

ގެންނަނަމަ އެކަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށާއި 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި 

ރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ރީބް

 ޢަމަލުކުރުމަށް އެޓް އޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް

 ބެލި މައްސަލަ މި، އެންގުމަށް ލިމިޓެޑަށް

 މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ޖަލްސާގައި ކޮމިޝަންގެ

 .ނިންމީއެވެ އިއްތިފާޤުން
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ލިމިޓެޑުން ދަނީ ޅ. ނޯތް ޒޯން ޕްރައިވެޓް 
ޓީވީގެ ކޭބަލް ޓީވީގެ  ނައިފަރުގައި ކޭބަލް

އާ   80ޗެނަލްގެ އިތުރުން  7ޚިދުމަތުގައި ދިވެހި 
 ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ބޭރުގެ ޗެނަލް

ބުނެ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ދާބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންރީ
 ފައިވާބަލާ ންކޮމިޝަނުމައުލޫމާތަކާ  ގުޅިގެން 

 މައްސަލަ

 ނައިފަރުގައި. ޅ ލިމިޓެޑުން ޕްރައިވެޓް ނޯތްޒޯން

 ދެމުންދާކަމާއި، ޚިދުމަތް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 80 އިތުރުން )ހަތެއް( ޗެނަލްގެ 7 ދިވެހި

 ޗެނަލް ބޭރުގެ އަދަދަކަށް ގާތްކުރާ )އަށްޑިހަ( އާ

ކޮމިޝަނަށް  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ

ބެލި މި ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން 

ނޯތްޒޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ،މައްސަލައިގައި

 ،ދީފައިވާކަމާއި ތުތަކެއްޖަވާބުދާރިވުމަށް ފުރުސަ

 މިގޮތުން؛

ނޯތްޒޯން ޕްރައިވެޓް  ،މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެ

ލިމިޓެޑްގެ ނެޓްވާރކުން ޓީވީ ޚިދުމަތް ނައިފަރުގައި 

ދެނީ ނޯތްޒޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ހުއްދަ 

ލިބިފައިވާ ޗެނަލްތަކެއްކަމާއި، އެއީ މީޑިއާ ނެޓް 

ހިޓްސް ޕެކޭޖުގެ ދަށުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ދޫކުރުމަށް 

އި، އެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޗެނަލްތަކެއް ކަމަށްވާތީ އާ

ޗެނަލްތައް ދެއްކުމަށް ނޯތްޒޯން ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑާއި މީޑިއާނެޓާއި ކުރެވިފައިވާ އެގްރިމަންޓްގެ 

ގައި ކޮމިޝަނަށް  2017އޮކްޓޫބަރު  31ކޮޕީއެއް 

 ހުށަހަޅައިފައިވާތީ އާއި؛ 

 ނައިފަރުގައި. ޅ ލިމިޓެޑުން ޕްރައިވެޓް ނޯތްޒޯން 

ޚިދުމަތުގައި ދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ޕެކޭޖުކަން  ހިޓްސް ނެޓްގެ ދައްކަމުންދަނީ މީޑިއާ

ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން 

 ޕްރައިވެޓް  ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީ، ނޯތްޒޯން

 ދޭ ނައިފަރުގައި. ޅ ލިމިޓެޑުން

 ޚިދުމަތުގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ނެތް ޗެނަލް

އިވާކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހިމަނާފަ

 ސާބިތުނުވާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި؛ 

ނޯތްޒޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެހެން ނަމަވެސް، 

ޅ. ނައިފަރުގައި ދޭ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ރ 1,000ޑީކޯޑަރެއް ވިއްކާ އަގަކީ ޚިދުމަތުގައި 

)އެއް ހާސް ރުފިޔާ( ކަމަށް ނޯތްޒޯން ޕްރައިވެޓް 

އިޢުތިރާފްވެފައިވާތީ އާއި، އެ ކަން ލިމިޓެޑުން 

އިދާރާއިން ވެސް  ކައުންސިލުގެ ނައިފަރު.ޅ

20/03/2018 
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 މެއްކޮމިޝަނުން ފާސްކުރު ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާތީ،

 ލިމިޓެޑުން ޕްރައިވެޓް ނޯތްޒޯން  ނެތި

ޑިކޯޑަރު ވިއްކަމުން ދާކަން   ނައިފަރުގައި.ޅ

ސާބިތުވާތީ، ގަވާއިދު ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް 

 R-20/2012ންބަރު ނަނަންބަރު 

ވަނަ  32ގެ  )ގަވާއިދު ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ(

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނޯތްޒޯން މާއްދާގެ )ހ( އާ 

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 

ގެ  2ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  9

ށްފައިނުވާ އަގެއް ޚިދުމަތަކަށް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮ

ރ )ދެ ހާސް ރުފިޔާ( އިން 2,000 ނަގާފައިވާތީ

 އި؛ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޫރިމަނާކުރުމަށާނޯތްޒޯން 

( )ތިރީސް 30މިފައިސާ މިއަދުން ފެށިގެން 

 ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ކޮމޝަނަށް ދެއްކުމަށާއި

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި 

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް 

ނޯތްޒޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ޢަމަލުކުރުމަށް

މި މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި އެންގުމަށް 

ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ 

 ނިންމީއެވެ.

8 IMCAC-22/2017 13/12/2017 

އަށް  22:05-22:02ގެ  2017ޑިސެންބަރު  8
ވީ ޓީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ " ގެނެސްދިން އިން ވީ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެގައި " ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާ
މުސްތަފާ،  މުޙައްމަދު މެންބަރު

ން ޔާމީ هللاއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުރަ
 ގެ އަބުރުފުޅަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ކޮށް، އަވަގުރާނަ ގޮވާފައިވާ  ތުހުމަތު ތަކެއް
 ކޮންޓެންޓް ވީޓީވީ އިން

 ކަމަށް ބެލެވޭތީ ބަލާފައިވާބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ
 މައްސަލަ 

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ މި 

މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް މި ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި 

ވެހިރާއްޖޭގެ ދި ،ތަޙްޤީޤު ކުރެވެމުންދާއިރު

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ 

އެންމެހާ ޙައްޤުތައް  ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން 

މައްސަލަ ރައްދުވާ  ،ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން

އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް އަށް ޖަވާބުދާރިވުމަށް ތިން ފަހަރެއްގެ 

 މިގޮތުން؛ ،ދީފައިވާކަމާއި މަތިން ފުރުސަތު

 ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު

 427-LCM/PRIV/2017/435 (27 

( ސިޓީން ޖަވާބުދާރީވުމަށް 2017ޑިސެންބަރު 

ލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިއަ ދަތުގައި،ދީފައިވާ މުއް

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު 

VTV.ADM.2017.038          (28 

27/02/2018 
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( ސިޓީން ޖަވާބުދާރީވުމުގެ 2017ޑިސެންބަރު 

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ، 

-427ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 

LCM/PRIV/2018/8  

އައިލަންޑް  ( ސިޓީނ2018ްޖަނަވަރީ  09)

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދީފައިވާ 

ވަނަ ދުވަހުގެ  2018ފެބުރުވަރީ  1މުއްދަތު 

 ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި؛

 ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު

 427-LCM/PRIV/2017/435 (27 

ލާދީ އައިލަންޑް ( ސިޓީއާ ޙަވ2017ާޑިސެންބަރު 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ޖަވާބުދާރީވެ ފޮނުވި ނަންބަރު 

VTV.ADM.2018.004           (25 

ޑިސެންބަރު  08( ސިޓީގައި، 2018ޖަނަވަރީ 

ދުވަހުގެ ރޭ ވީ.ޓީ.ވީ އިން ގެނެސްދިން  2017

 އިގަ "ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާ"

އަށް ގެނެސްދިން  22:05 އިން 22:02

ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިނުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު  2016/15

ވަނަ  10ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

އެ  ،ވަނަ ނަންބަރާއި 1ގެ  މާއްދާގެ )ހ(

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަދި  10ޤާނޫނުގެ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ ދެވަނަ 

ން އި ވަނަ ނަންބަރާ ވީ.ޓީ.ވީ 2ހަމައިގެ 

ޚިލާފްވެފައިނުވާނެކަމާއި، އެ ކޮންޓެންޓްގައި 

މީހެއްގެ އަބުރާބެހުމުގެ އެއްވެސް ބަހެއް 

 ހިމެނިފައިނުވާނެކަމާއި، މީހެއްގެ އަބުރާ ބެހުމުގެ

އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިމެނިފައިނުވާނެކަމާއި، 

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ބަސްމަގު 

ހިމެނިފައިނުވާނެ ކަމާއި، މައްސަލައާ ގުޅޭ 

ކޮންޓެންޓުގައި ވާކަމަށް ބުނެ، ފޮނުވި ކޮމިޝަނުގެ 

ސިޓީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ޢިބާރާތްތަކުގެތެރެއިން، 

ޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  01މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ  01ވަނަ ނަންބަރާއި އެ ޤާނޫނުގެ  0ގެ 
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އްދާގެ )ބ( އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މާ

ވަނަ ނަންބަރާ  8ވަނަ ހަމައިގެ  8މިންގަނޑުގެ 

ޚިލާފުވި ޢިބާރާތް ނުވަތަ ލަފުޒަކީ ކޮބައިކަން 

ކަމަށް ޖަވާބެއް ދިނުމަކީ  އެ ،ވިދާޅުވެފައިނުވާތީ

ށާއި، މި މާއްދާތަކާ ޚިލާފުވި މުސްތަހީލުކަމެއްކަމަ

ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ތުހުމަތުކުރައްވާއިރު، އެ 

ވަނަ ބާބުގައި ގިނަ ދިފާޢުތައް  5ޤާނޫނުގެ 

އައިލަންޑް ހިމެނޭއިރު، އެއިން ދިފާޢެއްގެ ބޭނުން 

ށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

ކުރެވޭނީ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު 

ވަނަ  01ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ ނަންބަރާއި އެ ޤާނޫނުގެ  0މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

އްދާގެ )ބ( އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މާވަނަ  01

ވަނަ  8ވަނަ ހަމައިގެ  8ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ 

ނުވަތަ ލަފުޒެއްކަމަށް ނަންބަރާ ޚިލާފު ޢިބާރާތެއް 

ދެއްވުމުން ކޮމިޝަނުން އެ ފަރާތަށް އަންގަވާ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ؛  ކަމަށް

 LCM/PRIV/2018/17-427ކޮމިޝަންގެ 

ުރ  8( ސިޓީން، 2018ފެބުރުވަރީ  01) ޑިސެންބަ

ދުވަހުގެ ރޭ ވީ.ޓީ.ވީ އިން ގެނެސްދިން  2017

"ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާ" ގެ 

އަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި  22:05އިން  22:02

އަބުރު ކޮންޓެންޓްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ 

ގެ ޤާނޫނާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މިނިވަންކަމު

ޚިލާފްވާކަމަށް ބެލެވޭ އިބާރާތާއި  ސުލޫކީ މިންގަނޑާ

ލަފްޒުތައް ފާހަގަކޮށް، އަދި މިއީ މި މައްސަލައިގައި 

 14ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވޭ ފަހު ފުރުސަތުކަމާއި، 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  2018ފެބުރުވަރީ 

މިޝަނަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށާއި، މި މުއްދަތުގައި ކޮ

ލިޔުމުން ޖަވާބު ހުށަހަޅައިފައިނުވާނަމަ، ލިބިފައިވާ 

ހެކިތަކުގެ އަލީގައި މައްސަލަ ބަލާ ނިންމާނެ ކަން 

އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑަށް އަންގާފައިވާކަމާއި؛ 

-427ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 

LCM/PRIV/2018/17 (01  ީފެބްރުވަރ

ޙަވާލާދީ އައިލަންޑް ( ސިޓީއާ 2018
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ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން 

  VTV.ADM.2018.007ފޮނުވި ނަންބަރު 

( ސިޓީގައި ކޮމިޝަނުން 2018ފެބްރުވަރީ  13)

ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގައި ލިޔުމުން 

ފެބްރުއަރީ  28ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދީފައިވާ ފުރުސަތު 

ށް އެދިފައިވީ އަށް އިތުރުކޮށްދެއްވުމަ 2018

 ؛ނަމަވެސް

-427 ނަންބަރު ކޮމިޝަނުގެ

LCM/PRIV/2018/17  

( ސިޓީއަކީ 2018ފެބުރުވަރީ  01)  

ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވުނު ތިން ވަނަ 

ފުރުސަތުކަމުގައި ވުމާއި، ޙަވާލާދީފައިވާ 

ކޮމިޝަންގެ ސިޓީގައި މިއީ މި މައްސަލައާ 

ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް އައިލަންޑް 

ސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާ

 2018ފެބުރުވަރީ  14ދެވޭ ފަހު ފުރުސަތުކަމާއި، 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޖަވާބުދާރީވުމަށާއި، މި 

މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު 

ހުށަހަޅައިފައިނުވާނަމަ، ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުގެ 

އަލީގައި މައްސަލަ ބަލާ ނިންމާނެ ކަން 

 ،ގާފައިވާތީއަން

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ތަޙްޤީޤުގެ އެންމެހައި 

އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ 

 2017ޑިސެންބަރު  08މަޢުލޫމާތައް ބަލާއިރު، 

އަށް  22:05ން  22:02ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 

 ،އިން  ލައިވްކުރަމުން ދިޔައިރު ވީ.ޓީ.ވީ

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 ،މެންބަރު މުޙައްމަދު މުސްތަފާ

ޔާމީން هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަބުރުފުޅަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް 

ތުހުމަތުކޮށް، އަވަގުރާނަ ގޮވާފައިވާ ކޮންޓެންޓަކީ 

ޔާމިން ޢަބްދުލް هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

މާތަށް އުނިކަން ލިބޭ ޤައްޔޫމްގެ އަބުރުފުޅާއި ކަރާ

ގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް 

 ފެނުނު ހިނދު؛

އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑުން ޖަވާބުދާރީވެ ފޮނުވި ނަންބަރު 
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VTV.ADM.2018.004  (25  ީޖަނަވަރ

ވަނަ  2017ޑިސެންބަރު  08( ސިޓީގައި، 2018

 ވީ.ޓީ.ވީއަށް  22:05ން  22:02ދުވަހުގެ ރޭ 

އިން  ލައިވްވުރި ކޮންޓެންޓުގައި އަބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 10މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ  10އެ ޤާނޫނުގެ  ،ވަނަ ނަންބަރާއި 1ގެ 

މާއްދާގެ )ބ( އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ 

ވަނަ ނަންބަރާ  2ވަނަ ހަމައިގެ މިންގަނޑުގެ ދެ

ވީ.ޓީ.ވީން ޚިލާފްވެފައިނުވާނެކަމާއި، އެ 

މީހެއްގެ އަބުރާބެހުމުގެ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓްގައި 

ބަހެއް ހިމެނިފައިނުވާނެކަމާއި، މީހެއްގެ އަބުރާ 

ބެހުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިމެނިފައިނުވާނެކަމާއި، 

ގު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ބަސްމަ

 ހިމެނިފައިނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް؛

ދުވަހުގެ ރޭ ވީ.ޓީ.ވީ އިން  2017ޑިސެންބަރު  08

ގެނެސްދިން "ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ 

އަށް  22:05އިން  22:02ޖަލްސާ"ގެ 

ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓަކީ އަބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާ )އަބުރާ  10ނޫނުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާ

ވަނަ  1ބެހުމުގެ ބަހާއި ޢަމަލު( ގެ )ހ( ގެ 

ނަންބަރާއި އަދި އެ މާއްދާގެ )ބ( ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމުގެ ތެރެއިން 

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް ކަން 

އައިލަންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

 ؛އިނުވާތީލިމިޓެޑަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފަ

މި ކޮންޓެންޓަކީ، އަބުރުރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި 

 10ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ ނަންބަރު އަދި އެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ )ބ( އާ ޚިލާފަށް 

ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް  ކޮންޓެންޓެއް ކަން

 ؛ސާބިތުވާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި

އަބުރުރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި މި ކޮންޓެންޓް ، އަދި

 36 ގެޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު

 ގޮތުގެމަތިން ވަގުތުންގައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

ޑާނުލާ އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނމެދުކަ



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  282 

 

 ންލިމިޓެޑުކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ އާއި މިއީ އަބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

އާ ވަނަ މާއްދާ 10މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ޚިލާފްވާ ލިމިޓެޑްގެ ޓީވީ ޗެނަލް "ވީ.ޓީ.ވީ" 

ބުރު އަ ؛ކަމަށްވާތީ ފުރަތަމަ ފަހަރު

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ 

މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ ބާބުގެ ދަށުން 

ވަނަ މާއްދާގެ  14ޖޫރިމަނާކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލުގެ 

)ށ( އަދި )ބ( އަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި އުސޫލުގެ 

ގެ ވަނަ ނަންބަރު 1ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 10

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އައިލެންޑް ދަށުން 

ރ )ދެ ލައްކަ 000,200ޓެޑް ޕްރައިވްޓް ލިމި

މި ފައިސާ  ށާއި،ރުފިޔާ( އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30މިއަދުން ފެށިގެން 

 ؛އި، އަދިމި ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށާ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ގައި  ކޮންޓެންޓްމި 

 ( ވަނަ ނަންބަރ2ުވަނަ ހަމައިގެ ) 2ޕްރެކްޓިސްގެ 

)އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ބަސްމަގު އަދި 

ޚިލާފް  އިޝާރާތްތައް ބޭނުންނުކުރުން( އާ

ޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކޮންޓެން

ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާކަމުގައި 

 ކަނޑައަޅައި؛

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ) 16/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 44ޤާނޫނު( ގެ 

ނަންބަރުގެ ދަށުން މިފަދަ ލައިވް އިވެންޓްތައް 

ފޮނުވުމުގައި އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ 

ބަސްމަގު އަދި އިޝާރާތްތައް ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް އެންގުމަށާއި، 

ވަނަ މާއްދާގެ  44ގެ ޤާނޫނު ގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމު

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މަޢާފަށް އެދި  3)ހ( ގެ 

އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި  ،ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި

ދުވަހުގެ  ވާ ހޯމަ 2018މާރިޗު  12ބަޔާން 

ދެމެދު  އާ 10:00އާއި  08:00އެއް ރޭ  ،ކުރިން

ވީ.ޓީ.ވީ އިން ޢާންމުކުރުމަށް އައިލަންޑް 

ޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބްރޯޑްކާސް



ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  283 

 

އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި 

 ނިންމީއެވެ. ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން

9 IMCAC-23/2017 26/12/2017 

އަށް  22:05-22:02ގެ  2017ޑިސެންބަރު  8
މް .އެ ފް .އެ ގުޅިފައިވާ " ގެނެސްދިން އިން ވީ

ރައްޔިތުންގެ ގައި " ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާސިޔާސީ 
މުސްތަފާ،  މުޙައްމަދު މެންބަރު މަޖިލީހުގެ

ން ޔާމީ هللاއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުރަ
 ގެ އަބުރުފުޅަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ތުހުމަތު ތަކެއް ކޮށް، އަވަގުރާނަ ގޮވާފައިވާ 
 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓް ވީއެފްއެމް އިން

 މައްސަލަ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ބަލާފައިވާ 

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ މި 

މުސްތަޤިއްލު ތަޙްޤީޤެއް މި ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި 

ވެހިރާއްޖޭގެ ދި ،ތަޙްޤީޤު ކުރެވެމުންދާއިރު

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ 

އެންމެހާ ޙައްޤުތައް  ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލިބިދެވުނުކަން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް 

މައްސަލަ ރައްދުވާ  ،ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

 ތުސަފުރު ޖަވާބުދާރިވުމަށް ށްލިމިޓެޑަ

 ދީފައިވާކަމާއި؛

  LCM/PRIV/2018/10-427ކޮމިޝަންގެ 

ން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ސިޓީ (2018ޖަނަވަރީ  09)

 ޖަނަވަރީ 23ދީފައިވާ މުއްދަތު،        

ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް، މި  2018

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ޑްގެ ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

ވީ.އެފް.އެމް އިން ޖަވާބުދާރީވެފައިނުވާތީ އާއި، 

މަށް އިތުރު ފުރުސަތަކަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވު

 ؛އެދިފައިނުވާތީ

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ތަޙްޤީޤުގެ އެންމެހައި 

އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ 

 ޑިސެންބަރު 8      މަޢުލޫމާތައް ބަލާއިރު، 

 22:05ން  22:02ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2017

 ،ރަމުން ދިޔައިރުއިން  ލައިވްކު ވީ.އެފް.އެމްއަށް 

ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 ،މުޙައްމަދު މުސްތަފާމެންބަރު 

 ޔާމީން هللاޢަބްދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ގޮތަށް ހުތުރުވާ އަބުރުފުޅަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ

ކޮންޓެންޓަކީ  ގޮވާފައިވާ އަވަގުރާނަ ތުހުމަތުކޮށް،

ޔާމިން ޢަބްދުލް هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ޤައްޔޫމްގެ އަބުރުފުޅާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަން ލިބޭ 

ގޮތަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް 

 ފެނުނު ހިނދު؛

 2016/15ބަރު ންޤާނޫނު ނަމި ކޮންޓެންޓަކީ، 

)އަބުރުރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

27/02/2018 
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ދާގެ ވަނަ މާއް 10މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ވަނަ ނަންބަރު އަދި އެ މާއްދާގެ )ބ(  1)ހ( ގެ 

ށް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް ޚިލާފަ އާ

ކަން ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާކަމުގައި 

 ؛ކަނޑައަޅައި

އަބުރުރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި މި ކޮންޓެންޓް ، އަދި

 36 ގެޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު

 ގޮތުގެމަތިން ވަގުތުންގައިވާ  މާއްދާގެ )ހ(ވަނަ 

ޑާނުލާ އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނމެދުކަ

 ންކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާތީ އާއި މިއީ އަބުރު 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

އާ ވަނަ މާއްދާ 10މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ބްރޯޑް

ޚިލާފްވާ  ލިމިޓެޑްގެ ރޭޑިއޯ ޗެނަލް "ވީ.އެފް.އެމް"

އަބުރު  ؛ކަމަށްވާތީ ފުރަތަމަ ފަހަރު

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ 

މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ ބާބުގެ ދަށުން 

ވަނަ މާއްދާގެ  14ޖޫރިމަނާކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލުގެ 

)ބ( އަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި އުސޫލުގެ  )ށ( އަދި

ގެ ވަނަ ނަންބަރު 1ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 10

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ދަށުން 

ރ )ދެ ލައްކަ 000,200 ޕްރައިވްޓް ލިމިޓެޑް

މި ފައިސާ  ށާއި،ރުފިޔާ( އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30މިއަދުން ފެށިގެން 

 ؛އަދި ،އކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމަށާމި 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ގައި  ކޮންޓެންޓްމި 

 ( ވަނަ ނަންބަރ2ުވަނަ ހަމައިގެ ) 2ޕްރެކްޓިސްގެ 

)އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ބަސްމަގު އަދި 

ޚިލާފް  އިޝާރާތްތައް ބޭނުންނުކުރުން( އާ

ޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކޮންޓެން

ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާކަމުގައި 

 ކަނޑައަޅައި؛

 16/2010މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ  44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ )

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

މިފަދަ ލައިވް އިވެންޓްތައް ފޮނުވުމުގައި އިޖުތިމާއީ 
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މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ބަސްމަގު އަދި 

އިޝާރާތްތައް ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް އެންގުމަށާއި، 

ވަނަ މާއްދާގެ  44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މަޢާފަށް އެދި  3)ހ( ގެ 

އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި  ،ބަޔާނެއް ނެރުމަށާއި

ދުވަހުގެ ވާ ހޯމަ  2018މާރިޗު  12ބަޔާން 

ދެމެދު  އާ 10:00އާއި  08:00އެއް ރޭ  ،ކުރިން

ވީ.އެފް.އެމް އިން ޢާންމުކުރުމަށް އައިލަންޑް 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

އެންގުމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި 

 ނިންމީއެވެ. ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން

10 IMCAC-24/2017 26/12/2017 

-22:02 ދުވަހުގެ ރޭ 2017ޑިސެންބަރު  8
ވީއަށް  22:05 ޓީ ގު  ގެނެސްދިން އިން ސަން

 ގައި ތ" ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާ"
 މުޙައްމަދު މެންބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ން ޔާމީ هللاއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުމުސްތަފާ، ރަ
 ގެ އަބުރުފުޅަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ތުހުމަތު ތަކެއް ކޮށް، އަވަގުރާނަ ގޮވާފައިވާ 
 ކޮންޓެންޓް ސަންގު ޓީވީ އިން

ކަމަށް ބެލެވޭތީ  ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ
 މައްސަލަ  ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ

މައްސަލައާ މި 

ގުޅިގެން ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ މުސްތަޤިއްލު 

ތަޙްޤީޤެއް މި ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު 

ވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދި ،ކުރެވެމުންދާއިރު

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 

އެންމެހާ ޙައްޤުތައް މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިދެވުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ 

ކޮކޯނާ މައްސަލަ ރައްދުވާ  ،ގޮތުން

އަށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް 

 ،ދީފައިވާކަމާއި ޖަވާބުދާރިވުމަށް ފުރުސަތު

 މިގޮތުން؛

ކޮކޯނާ 

ގެ މެނޭޖިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް

ފެބުރުވަރީ  8 ،ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ވަޙީދު

ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ މި މައްސަލައާ  ގައި  2018

އަބުރު  ގުޅިގެން ދެއްވި ބަޔާނުގައި،

ޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާ ޚި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  10ޤާނޫނުގެ މިނިވަންކަމުގެ 

( އާއި ޚިލާފު ކޮންޓެންޓު އަދި )ބ 1ގެ 

ވަގުތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި ނުވާނެކަމާއި 

ހަމަތަކާއި ޤާނޫނުގެ އިވެންޓެއްގައި  ންގެނެސްދި

 އެ ،ތައާރަޒްވާ ކޮންޓެންޓެއް ހިމެނިއްޖެނަމަ

ބްރޯޑްކާސްޓިން ވަގުތުން އިވެންޓެއްގެ 

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އަދި މެދުކަނޑާލަން ވާނެ

ސްޓޭޝަންގެ އަމިއްލަ  އެކުފާހަގަވުމާއެކަން 

27/03/2018 
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ވަގުތުން ބްރޯޑްކާސްޓިން މަތިން ނިންމުމުގެ 

ވިދާޅުވެފައި  ވާނެކަމަށް އިމެދުކަނޑާލާފަ

ވީނަމަވެސް، ސަންގު ޓީވީގެ ލައިވް ކޮންޓެންޓް 

ވަނީ މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް މެދުކަނޑާލާފައި

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށްފަހު ކަމަށްވާތީ އާއި؛

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހަމަތަކަށް ނުފެތޭ ބަހަކަށް 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަހަކީ ޖުމްލަ ރައްޔިތުންނަށް 

އައުގުރާނައެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މިއީ ތ. 

އްގެ އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންގެ އަނގަމަތީ ބަހެ

ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ބަހެއްކަމަށް އެރަށުގެ 

 ތ.، ބޭފުޅުންނާ ޙަވާލާދީ ވިދާޅުވެފައިވާކަމާއި

އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އަދި މީގެ 

އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ބޮޑު 

އެބޭފުޅާގެ ދާއިރާގެ  އިއޯޑިއަންސެއްގަ

 އިއެ ވިސްނުމުގަ އިރައްޔިތުންވެސް ތިބި ތަނެއްގަ

އްވާ ނުކުރަ ޤަބޫލު ށްއައުގުރާނެއް ގޮވާފާނެ ކަމަ

އެމީހުންނަށްވެސް ފަހުމްވާ މޭރުމަކުން މީ  ކަމަށާއި،

 ބުނި ،ވަރަށް ހަޑިހުތުރުކަމެކޭ ބުނަންވެގެން

ޕްރައިވެޓް  ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލްހެއްކަމަށް ބަ

 ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ވަޙީދުލިމިޓެޑް

ޅުވެފައި ވީނަމަވެސް، މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ވިދާ

ކޮންޓެންޓުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ބަހަކީ 

މީހުންނާ ދިމާއަށް ރުޅިއައިސްގެންބުނާ ހުތުރު 

ބަސްތަކުގެ ތެރޭން އެންމެ ނުބައި އެއްބަސްކަން 

ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީން އާއްމުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 

 އޮތަތީ؛ ދިވެހި ބަހުގެ ރަދީފުން އެނގެން

 އެންމެހައި ތަޙްޤީޤުގެ މަތީން ހަމަތަކުގެ ޤާނޫނީ

 ލިބިފައިވާ ކޮމިޝަނަށް ފުރިހަމަކޮށް އިޖުރާޢުތައް

 ބަލާއިރު؛ މަޢުލޫމާތައް

 ވަނަ 2017 ޑިސެންބަރު 08 .1

 22:05 ން 22:02 ރޭ ދުވަހުގެ

  އިން ސަންގު ޓީވީ އަށް

 ،ދިޔައިރު ލައިވްކުރަމުން

 ތިމަރަފުށީ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،މުސްތަފާ

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޔާމީން هللاޢަބްދު
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 ގޮތަށް ހުތުރުވާ އަބުރުފުޅަށް

 ގޮވާފައިވާ އަވަގުރާނަ ތުހުމަތުކޮށް،

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮންޓެންޓަކީ

 ޤައްޔޫމްގެ ޢަބްދުލް ޔާމިން هللاޢަބްދު

 އުނިކަން މާތަށްކަރާ އަބުރުފުޅާއި

 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ލިބޭ

 މިއީ، ކަމަށާއި، ކޮންޓެންޓެއް

 އަބުރުރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި

 މިނިވަންކަމުގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 10 ޤާނޫނުގެ

 އެ އަދި ނަންބަރު ވަނަ 1 ގެ

 ޚިލާފަށް އާ( ބ) މާއްދާގެ

 ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ

 ތަޙުޤީޤަށް ކޮމިޝަންގެ ކަން

 ؛ކަނޑައަޅައި ސާބިތުވާކަމުގައި

 އަބުރު މިއީ ،އަދި

 ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި

 މިނިވަންކަމުގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

ކޮކޯނާ  މާއްދާއާ ވަނަ 10 ޤާނޫނުގެ

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް

ސަންގު " ޗެނަލް ޓީވީ ލިމިޓެޑްގެ

 ފަހަރު ފުރަތަމަ ޚިލާފްވާ" ޓީވީ

ކަމަށްވާތީއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 "އަބުރު 15/2016

 ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި

 މިނިވަންކަމުގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

ޤާނޫނު"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން 

އަމަލުކުރުމަށް ސަންގު ޓީވީއިން 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޝަނުގެ 

 ށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ތަޙުޤީޤަ

 ޚިޔާލު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި އަބުރު

 ޤާނޫނުގެ މިނިވަންކަމުގެ ފާޅުކުރުމުގެ

 ޖޫރިމަނާކުރުމާ ދަށުން ބާބުގެ ހަވަނަ

 މާއްދާގެ ވަނަ 14 އުސޫލުގެ ބެހޭ

 ރިއާޔަތްކޮށް އަށް( ބ) އަދި( ށ)

 މާއްދާގެ ވަނަ 10 އުސޫލުގެ މި
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 ދަށުން ނަންބަރުގެ ވަނަ 1 ގެ( ހ)

 ޕްރައިވްޓް ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް

ލައްކަ  އެއްރ )000,100 ލިމިޓެޑް

 ށާއި،ރުފިޔާ( އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަ

 30 ފެށިގެން މިއަދުން ފައިސާ މި

 މި ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ތިރީސް)

  ؛އަދި ،އިދެއްކުމަށާ ކޮމިޝަނަށް

ގައި ކޮންޓެންޓްމައްސަލައާ ގުޅޭ  .2

އޮފް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް 

( 2ވަނަ ހަމައިގެ ) 2ޕްރެކްޓިސްގެ 

)އިޖުތިމާއީ  ވަނަ ނަންބަރު

މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ބަސްމަގު 

އަދި އިޝާރާތްތައް ބޭނުންނުކުރުން( 

އާ ޚިލާފް ކޮންޓެންޓް 

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް 

ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް 

 ؛ސާބިތުވާކަމުގައި ކަނޑައަޅައި

 16/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 44ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ )

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ނަންބަރުގެ ދަށުން މިފަދަ ލައިވް 

އިވެންޓްތައް ފޮނުވުމުގައި އިޖުތިމާއީ 

މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ބަސްމަގު އަދި 

އިޝާރާތްތައް ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް 

ކޮކޯނާ ބްރޯޑްކާސްޓްނުކުރުމަށް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  އިންޓަރނޭޝަނަލް

އެންގުމަށާއި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު 

ވަނަ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  44ގެ 

ނަންބަރުގެ ދަށުން މަޢާފަށް އެދި ބަޔާނެއް 

އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މި  ،ނެރުމަށާއި

 ވާ އާދިއްތަ 2018އޭޕްރީލް  8ބަޔާން 

އާއި  08:00އެއް ރޭ  ،ދުވަހުގެ ކުރިން

އިން  ސަންގު ޓީވީދެމެދު  އާ 10:00

 ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލްޢާންމުކުރުމަށް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގުމަށް މި 

މައްސަލަ ބެލި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

 ނިންމީއެވެ. މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
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